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ÖNSÖZ 

Temel bilimci veya uygulayıcı olarak Nükleer Bilimler ve Teknolojileri ile ilgili bilgi ve 

çalışma sonuçlarımızı paylaşmak, tartışmak ve yeni ufuklar açmak üzere bir araya 

geldiğimiz, 28 yıllık geçmişi olan Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresinin 

onuncusunu Muğla Üniversitesinde düzenlemekten siz değerli konuklarımızı Muğla'da 

ağırlamaktan onur duyduğumuz belirtmek isteriz. 

Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri kongrelerinin amacı; temel nükleer bilimler ve 

nükleer teknolojiler ile fizik, kimya, biyoloji, tarım, veterinerlik, mühendislik ve tıp gibi 

temel bilimler ve uygulama alanlarında üniversite ve araştırma kurumlarında çalışan 

akademisyen ve uzmanların bir araya gelerek araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, 

birikimlerin değerlendirilmesi ve paylaşılması, tartışma ortamının sağlanması, bilimsel 

etkinlikleri sosyal etkinliklerle destekleyerek ortak bilimsel çalışmalara farklı bir bakış 

açısı ve süreklilik kazandırılmasıdır. Bu kitapta sunulan bildiriler de; temel nükleer 

bilimler, nükleer enerji ve güvenlik ile nükleer tekniklerin tıp, çevre, eczacılık, endüstri, 

malzeme bilimleri, tarım, hayvancılık vb alanlarında uygulama çalışmalarının sonuçlarıdır. 

Gelişmiş ülkelerin büyük çoğunluğu nükleer eneıji kullanımı ve nükleer teknolojide ileri 

düzeyde bulunmaktadır. Ülkemizde 1956 yılında Atom Enerjisi Komisyonu Genel 

Sekreterliğinin; Ülkemiz Nükleer Politikasının Esaslarını Belirlemek, Halkın, Radyasyonla 

Çalışanların ve Çevrenin Radyasyondan Korunmasını Sağlamak, Radyasyon Güvenliğini 

Sağlamak, Nükleer Güvenliğin Sağlandığını Garanti Altına Almak, Ülkenin Nükleer 

Tehlikelere Karşı Korunma Stratejisini Belirlemek, Nükleer Bilimler ve Teknoloji 

Alanlarında Araştırma Yapmak ve Araştırmayı Teşvik Etmek, Ülkenin Nükleer ve 

Radyolojik Tekniklerden Faydalanmasına Yönelik Çalışmaları Teşvik Etmek, Nükleer 

Alanda Görev Yapacak Personel Yetiştirmek, Uluslararası Kuruluşlarla Nükleer Alanda 

İşbirliği yapmak, Nükleer Alanda Ulusal ve Uluslararası Hukuk ile ilgili Çalışmalar 

Yapmak ve Nükleer Konularda Halkı Bilgilendirmek amacıyla; 1962 ve 1967 yıllarında 

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ve Ankara Nükleer Araştırma Merkezi'nin 

nükleer alanda üniversite üstü profesyonel araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim 

çalışmaları yapmak amacıyla kurulduğu düşünülürse ülkemizin 54 yıldır nükleer teknoloji 
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ve uygulamaları alanında istenen düzeye erişememiş olduğu görülmektedir. Kongrenin son 

günü yapılacak panelde bu konunun tartışılması amaçlanmıştır. 

Nükleer bilimler ve uygulamalarına dayanan çalışmaları tartışmak, bilgi ve deneyim 

aktarımını sağlamak, kişiler ve kurumlar arası iletişimi kurmak amacıyla gerçekleştirilen 

bu kongreye aktif olarak katkıda bulunan, çalışmalarını bizlere sunan değerli katılımcılara 

öncelikle teşekkür ediyoruz. 

Kongremizi destekleyen başta Muğla Üniversitesi ve Türkiye Atom Eneıjisi Kurumu 

olmak üzere Sıtkı Koçman Vakfı, diğer firma ve kuruluşlara ve emeği geçen herkese 

teşekkür ediyoruz. 

Bu yıl Muğla Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve ülkemizde nükleer alanda yapılan 

bilimsel ve teknolojik çalışmaların sunulduğu X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri 

Kongresi'nin nükleer alanda yeni ufuklar açan çalışmalarla başarılı olması ve yeni 

çalışmalara ışık tutması dileğimizdir. 

Düzenleme Kurulu 

Ekim 2009, Muğla 
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KUADRATİK SINIR ELEMANLARI YÖNTEMİNİN ÇOK GRUPLU 
NÖTRON DİFÜZYON DENKLEMLERİNE UYGULANMASI 

Bilge Özgener1*, Menekşe Kaya1 

İTÜ, Enerji Enstitüsü 

Bu çalışmada, iki boyutlu grup içi nötron difüzyon denkleminin çözümü için ikinci derece 
(kuadratik) sınır elemanları yöntemi kullanılmıştır. Çok gruplu sınır integral denklemi 
kavramı ile kuadratik sınır elemanları birleştirilerek çok gruplu difüzyon hesaplan için bir 
kuadratik sınır elemanları formülasyonu geliştirilmiştir. Kuadratik sınır elemanları yöntemi 
eğrisel kenarlı sistemleri de modelleyebilme özelliğine sahip olduğundan, geliştirilen bu 
formülasyon doğrultusunda her tür geometriyi çözümleyebilen genel bir sınır elemanlar 
yazılımı (BEMGQ) elde edilmiştir. Geliştirilen bu yazılımla değişik problemler koşularak, 
hem formülasyonun doğrulanması yoluna gidilmiş hem de eğrisel geometriye sahip 
sistemlerin modellenmesindeki etkinlik incelenmiştir. İki boyutlu, çok gruplu nötron 
difüzyon problemleri çerçevesinde daha önce geliştirilen sabit sınır elemanlar kullanan 
BEMG ve lineer elemanlar kullanan BEMGL programları sonuçları ile BEMGQ programı 
sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonunda kuadratik elemanların, sabit ve 
lineer elemanlara göre yakınsamadaki etkinliği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çok Gruplu Nötron Difüzyon Teorisi, Kuadratik Sınır Elemanlar 

THE APPLICATION OF THE QUADRATIC BOUNDARY ELEMNT 
METHOD TO MULTIGROUP NEUTRON DIFFUSION EQUATIONS 

In this work, quadratic boundary element method has been employed for the solution of the 
two-dimensional within group diffusion equation. A boundary elemnt formulation has been 
developed by combining the multigroup boudary integral equation and quadratic boundary 
element discretization. Since the quadratic boundary element method is capable of 
modeling systems with curvilinear boundaries, the developed formulation resulted in a 
bounday element program (BEMGQ) applicable to any system with curvilinear 
boundaries. A variety of problems have been solved with the developed program both for 
the validation of the developed formulation and for the assessment of the efficiency of the 
method in modeling curvilinear boundaries. Comparions of BEMGQ results are made 
using the previously developed linear boundary element program BEMGL and constant 
boundary element program BEMG. As a result of these comparisons the effectiveness of 
the quadratic boundary element method has been shown against the linear and constant 
boundary element formulations. 

Key words: Multigroup Neutron Diffusion Theory, Quadratic Bounday Elements 
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1. GİRİŞ 

Sınır elemanları yöntemi (BEM) çeşitli mühendislik ve fizik problemlerinin çözümünde 
kullanılan oldukça yeni ve önemli bir tekniktir. BEM sınır değer problemlerinin, sonsuz 
ortam Green fonksiyonları aracılığıyla ile sınır integral denklemine dönüştürülmesi 
ilkesine dayanır. Türetilen sınır integral denklemi, homojen bölge sınırlarında fonsiyon 
değerlerini bilinmeyen olarak içerdiğinden bölgenin içinin ayrıklaştırılması gerekmemekte, 
sadece sistem sınırlarının ayrıklaştırılması yeterli olmaktadır. Böylece ortaya çıkan lineer 
sistem boyutu büyük ölçüde küçülmektedir. BEM, bu önemli avantajı nedeni ile nötron 
difüzyonu denklemlerinin sayısal çözümlerinde de tercih nedeni olmaktadır. Ancak 
BEM'in bu önemli avantajına karşın alternatifi olan diğer sayısal yöntemlere (sonlu 
elemnlar veya sonlu farklar gibi) göre önemli bir dezavantajı da gözden kaçırılmamalıdır. 
Bu dezavantaj, ortaya çıkan lineer sistemin alternatif yöntemlerdekinin aksine dolu ve 
simetrik olmayan bir yapı içermesidir. 

BEM'in nötron difüzyon sahasına ilk uygulanmasından bu yana geçen 20 yılı aşkın bir 
süre içinde bu konuda pek çok araştırma yapılmıştır. Bunlar arasında serbest nötron 
kaynağı hacım integrallerinin çoktan karşıtlılık yöntemi ile sınır integrallerine 
dönüştürülmesi, çok gruplu nötron difüzyon hesaplarında gruptan gruba saçılma hacim 
integrallerinin yüzey integrallerine dönüştürmesi konularındaki araştırmalar sayılabilir. 
Nötron difüzyon teorisi sınır elemanları uygulamalarının çok bölgeli sistemlere 
genişletilmesi son beş yılın araştırma konuları arasında yer aldı. 

Yapılan bu çalışmalarda genellikle sabit ve lineer sınır elemanları uygulamalarına ağırlık 
verildi. Eğrisel sınırları modelleyebilmek amacıyla yapılan çalışmalar bir ve iki gruplu 
homojen sistemlerle sınırlı kaldı. Bu çalışmada çok gruplu difüzyon teorisi çerçevesinde 
homojen sistemleri modelleyebilen kuadratik sınır elemanları formülasyonu türetilmiştir. 

2. TEORİ 

2.1 Sınır integral Denkleminin Türetimi 

Çok gruplu difüzyon teorisi çerçevesinde V hacmine ve S dış yüzeyine sahip homojen bir 
bölge için grup içi nötron difüzyon denklemi: 

olarak yazılılabilir. Burada kg , Dg , s g ( r ) ve <j>g(r)sırasıyla g numaralı gruba ait ters 
difüzyon uzunluğu, difüzyon sabiti, kaynak terimi ve nötron akılarıdır. Gruptan gruba ve 
daha üst gruplara saçılma olmadığı varsayımı ile grup kaynak terimi: 

şeklinde ifade edilir. Grup kaynak teriminde yer alan q g ( r ) , o gruba ait fisyon ve/veya 
serbest kaynağı betimlemektedir. Grup sonsuz ortam Green fonsiyonu (temel çözüm): 

V 2 <t> g ( r ) -k&(î ) = - ^ , g=l,2,---,G (D 

(2) 
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V 2 G g ( r ,p ) -k g
2 G g ( r ,p ) = - 8 ( r - p ) (3) 

denkleminin çözümü olan fonksiyondur. İki boyutta (3) denkleminin çözümü: 

şekindedir. Burada Ko ikinci çeşit, sıfırıncı mertebe değiştirilmiş Bessel fonsiyonudur. 
Grup difüzyon denklemi Green fonksiyonu ile çarpılıp sistem hacmi üzerinden integre 
edilir ve Green'in ikinci özdeşliği kullanılırsa: 

^ G a r , p ) - k ; O g ( r , p ) > s ( r ) d V - J O s ( r , p ) M n + ^ ( r ) M l 
8 (5) 

V 

elde edilir. Bu denklemin sol tarafında (3) denklemi kullanılır ve Dirac-Delta 
fonksiyonunun integrasyon özelliğinden yararlanılırsa: 

8n J g an V
J Dg 

denklemi bulunur. Burada 

1, p e V / S 

e - c (?) 

şeklinde tanımlıdır. İki boyutlu problemlerde p ile betimlenen noktanın bir sınır noktası 
olması halinde, 6 radyan cinsinden iç açıdır. (6) denklemindeki kaynak terimi hacim 
integral! fısyon kaynağı ve/veya serbest kaynak ile saçılma kaynağı terimleri birbirinden 
ayrılarak: 

şeklinde ifade edilir. Bu sınır integral denklemi (BIE), BEM türetiminin temelini teşkil 
etmektedir. Konum vektörü p 'nun sımr üzerinde seçilmesi durumunda, (8) denklemi sınır 
akı ve akı türevlerini içeren bir sınır integral denklemine dönüşmüş olur. İç noktalardaki 
akı ve akı türevleri ise yine (8) denkleminde p 'nun sistem içinde bir noktada seçilmesi ile 
saptanabilir. 
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2.2 Saçılma Kaynağı Hacım İntegrallerini Sınır Integrallerine Dönüştürülmesi 

(8) denkleminde yer alan saçılma kaynağı hacım integralleri sınır integrallerine 
dönüştürülebilmektedir [1]. Saçılma kaynağı hacım integraline yüksek eneıjilerden düşük 
enerjilere olan katkı: 

g - ı 

s g ( p ) = S V g , ( p ) 
g'=ı 

(9) 

olarak ifade edilebilir. Burada Sgt_g. (p) terimi açık olarak 

(10) 

şeklinde ifade edilebilir. (3) denklemi kullamlarak (10) denklemi: 

V g ' ( p ) = " 
s.g<~g 

D„k: 
c ( p ) ^ g ' ( î ) + K ' ( î ) V 2 G g ( r , p ) d V (11) 

formuna dönüştürülebilir. Bu denklemde Green'in ikinci özdeşliği kullanılarak: 

g<-g 

d i 
c ( p ) ^ ( r ) + j G g ( r , p ) V \ ( r ) d V + | G g ( î , p ) ^ ' ( r ) 

3n 
(12) 

elde edilir. (1) ve (2) denklemleri g'numaralı grup için yazılır ve (10) tanımı ile birlikte 
(12) denkleminin ikinci teriminde kullnılırsa: 

JG | (r,p) V'O, ( r )dV = J ^ S , ^ (p) - ( ? ) d V 

V ^ s , g < - g ' V 

D„ 

D„ 
(13) 

g m = 1 s,g<—m 

elde edilir. (13) denklemi (12) denklemine yerleştirilir ve g''üncü gruptan g'inci gruba 
saçılma hacim integrali için çözülürse: 

V g ' ( p ) = W ( p ) - v l | ^ s g _ ( p ) (10) 
m - l s,g<-m 

elde edilir. Burada J , „, (p) ve c <: 6 \» / £>§ 
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W ( P ) = c „ M c ( p ) + J p ) - J ^ O ( r , p ) d S - j G , ( r ) M d S 

s L " ' s (15) 

« - 4 K <17) 

şeklinde tanımlıdırlar. Bu aşamada (14) denkleminin sağ tarafındaki son terim, Sĝ _ra (p) , 
için (14) tanımı kullanılarak daha genel bir ifade türetmek mümkündür [1], 

s'-1 J fol 
V ^ ^ W i p ) - ^ ! 1 ' ^ (18) T 

ra-l s,g<—m 

Bu denklemdeki bg-m katsayılan m'inci gruptan g' 'üncü gruba olan saçılmaları 
göstermektedir ve 

b ^ K - f b g (19) 
n=l 

şeklinde tanımlıdırlar. b(
g"j, katsayılan m'inci gruptan g' 'üncü gruba transferin n adet 

saçılma yoluyla gerçeklenebileceğini göstermektedir. Bu katsayılar: 

l n-1 J 
b(

g-L=2s,gvı olmak üzere b |g = £ b£ , k (20) 
k=l 

bağıntısı yardımıyla hesaplanabilirler. (20) denklemindeki toplamın alabileceği maksimum 

değer olan Binom katsayısı m'inci gruptan g' 'üncü gruba n adet saçılma sonunda 

ulaşılabilecek toplam geçiş sayısını vermektedir. b(
g"̂  k katsayılan ise m'inci gruptan g' 

'üncü gruba n adet saçılmanın k farklı yolla olabileceğini göstermektedir ve 

y y . . .y y 
g'm,k - n-1 KA*-) 

j=ı 

denklemi ile hesaplanırlar. Burada rrij > m H olmak üzere m^ j=l,2,---,n m'inci gruptan 

g 'üncü gruba geçişte uğranılan ara gruplann numaralandır. 

V = I cgkbkg' ve agg- (22) 
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tanımlarıyla (14) denklemi 

g - l 

g'=ı 

+ 

V 

5G g ( r ,p) 

3n 

9n 4>,(î)dS 

(23) 

olarak ifade edilebilir. Saçılma kaynağı için bulunan bu ifade BIE denklemine 
yerleştirilirse: 

9n * 3n 

g - l 

Esgg-
g'=ı 

(24) 

c ( p ) ^ ( p ) - j G ! ( î , p ) ^ d S + j M , g . ( î ) d s 
an 

+ j G g ( r , p ) z g ( r ) d V 

elde edilir. Burada 

Ue s'=ı 
(25) 

şeklinde tanımlıdır. (25) denkleminde tüm gruplar için saçılma hacim integralleri yüzey 
integrallerine çevrilmiştir. (25) denkleminin sağ ve sol taraflarındaki benzerlik gözönüne 
alınınarak ve 

( p g ( r ) ^ g ( î ) - ( l - 6 g l ) I s g g ^ ( r ) 
g'=ı 

ve 

a<|) (r) , ^ ö<t>g'(r) 

an 

tanımlanyla (25) denklemi 

C(P)<PS ( P ) " fGg (r,p)q>; ( r )dS+ (r)dS = |G g (r ,p)zg (r)dV (26) 
s s d n V 

formunda yazılabilir. Yetkinlik özdeğer problemlerinde fisyon kaynağı terimi: 

etk g=l 
Z A g ' 

° g g'=ı D„ 
(27) 

şeklinde ifade edilmektedir. 
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2.3 Kuadratik Eleman Ayrıklaştırması 

Kuadratik BEM yaklaşımında iki boyutlu sistem sınırının N adet kuadratik elemana 
bölündüğü varsayılmaktadır. Eleman sınırlarındaki noktalar ve elemanın geometrik olarak 
merkezindeki noktalar nodlar olarak şeçilmektedir. Böylece sistem sınırında toplam 2N 
nod bulunmaktadır. 

j 

Şekil 1. Sistem Sınırının Kuadratik Elemanlara Ayrılması 

BIE denkleminde yer alan hacim integralinin hesabı için ise sistem hacminin K adet 
kuadratik elemana ayrıldığı varsayılmaktadır. Bölüm 2.1'de türetilen (26) numaralı BIE 
denkleminde p = pj, i=l,2,---,N alınırsa: 

j=l sj 
°.<P.(P.)-Z fofrftKOOdS + ± f - ^ â % ( r ) d S = t f G g ( r , p i ) z , ( r ) d V 

j=ı S j on e=l v e 

(28) 

elde edilir. (28) denklemindeki sınır integralleri her bir sınır elemanı için hesaplanacaktır. 
Kuadratik sınır elemanları yaklaşımında her eleman içinde çözüm fonksiyonun ve 
türevinin ikinci derece bir polinom olduğu varsayılmaktadır. Her bir eleman içinde 3 nod 
olduğuna göre bu fonksiyonlar Lagrange interpolasyon polinomlan olarak seçilirerek 

(29) 
m=l m=l 

varsayımlan yapılır. Burada cpg J ve cp'g j aranılan fonksiyonun ve normal türevinin 

nodlardaki değerleridir. \ | /m(r) polinomu ise BEM literatüründe j'inci eleman içindeki m 
numaralı noda ait baz fonksiyonu olarak adlandırılır ve m numaralı nodda bir, diğer tüm 
nodlarda sıfır değer alırlar. (29) kuadratik sınır elemanları yaklaşımı (28) denklemine 
yerleştirilirse 

N 2j+l 2N 2j+l 

j=l m=2j - l j=l m=2j - l 

(30) 

8 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,41 -48 A.E.Çalık 

elde edilir. Bu denklemde 

hm„= f a G ^ r ' P i V ( r ) d S , = j G . f r f c J ı T p J d S 
: " J = İ 9n 

(31) 
s' 

ve 

q ; , = j G g ( r , p , ) z g ( r ) d V (32) 

şeklinde tanımlıdırlar. Lineer sistem oluşumu, sistem nodları baz alınarak yapılacağından 
köşe nodlannın komşu iki elemanın ortak nodları olduğu da göz önüne alınarak [2] 

j Çift 

c . V ^ + h ^ . j ç i f t v e j ^ l ve g* 

g S J ç i f t 

g S ) / 2 + g S 1 ) / 2 ' j Ç İ f t v e j ^ l (33) 

g1-- + sN- i=ı Sg.ıj J 

tanımlan ile 

2N 2N 

X ^ + I g S ^ q i . i ^ U . " - , ^ 
j=l j=l 

(34) 

şeklinde gerçeklenir. Sistemin yansıtıcı sımr koşulu uygulanan yüzeyinde 

8n 
= 0, r e Sr ve boşluk sımr koşulu uygulanan yüzeyinde <|)g(r) = 0, r e S v olduğu 

gözönüne alınırsa 2N bilinmeyen içeren 2N adet denklem, (34), matris notasyonu ile, 

H8(p8+GE((/£ =q 8 , g=l,2,---,G ' (35) 

olarak yazılabilir. 

2.4 Sınır Eleman Matrisleri ve Sağ Taraf Vektörü Bileşenlerinin Hesabı 

Kuadratik sınır elemanlan yönteminde eğrisel kenarlı sistemler de modellenebildiği için 
(31) denklemlerinde yer alan yüzey integrallerin hesaplanması için öncelikle bir koordinat 
dönüşümü gerekecektir. 

9 
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x2j+ı> y2i+ 
'inci sınır elemanı 

-1 0 
2 j-ı' y 2 H A 

V x = x(E) .v*v(E) J 
F.&rispl konrrlinat rlöniisiimıi 

-i • 

Şekil 2. i'inci nod ile j numaralı elemanın nodları arasındaki ilişki ve eğrisel 
koordinatlardan düzgün koordinata geçişin şematik gösterimi 

Bu dönüşüm 

j j 
x = x (S) = Z (S) ve y=y (Ç) = £ y^ , (4) (36) 

i=l i=l 

bağıntıları yardımıyla gerçekleştirilir. Bu dönüşüm sonucu (31) deklemindeki ilk integral; 

C ~ K ( V ) v m ( r ) d S ~ W m [ r ( ^ ) ] K 0 [ k g r ( 4 ) ] | j ( ^ ) | d ^ (37) 
- 1 

olarak yazılır. Burada \(/m(r) tek boyutlu Lagrange katsayı fonksiyonları ve |j(E,)| 

dönüşümün Jakobian'ıdır. i noktasının j numaralı eleman üzerinde yer almaması 
durumunda (37) denklemi 10 noktalı sayısal Gauss karelemesi ile 

10 

Cü = H K 0 [ v K ) ] V|T K ) IJ K )|, i * j için 
n=l 

gerçekleştirilir, i noktasının j numaralı eleman üzerinde yer alması durumunda tekillik söz 
konusu olmaktadır [2]. Bu durumda sayısal kareleme formülü 

10 . I 1 0 

g ^ E V o v K - ) v m K . ) j ; K . ) + Z w n i n 
ıı=l 

1 
[ V j ( U J 

10 • 10 7 

+ l n 2 X w n I 0 [ k g r ( ^ n ) ] ¥
m ( ^ n ) | j j a n ) | + S w n 2 ; P r 

n=l n=l r=l 

2 r - l 

(38) 

şeklinde verilebilir. Verilen sayısal kareleme formülünde i noktasının j'inci elemanın 

hangi nodu üzerinde yer alması durumuna göre jj*(4n«)|> j J j (£„ )| v e s j ( £ „ ) değerleri 

değişmektedir [ 2]. (31) denklemindeki ikinci integral ise 

10 
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şeklinde açık olarak yazılır ve yukarıda verilen koordinat dönüşümü uygulandıktan sonra 
integrallerin hesabı için 10 noktalı Gauss karelemesi kullanılırsa H matrisinin bileşenleri: 

h
m 

0, i=j için 

V ıo 

2TC „=, 
- ^ f w A f r r f c ) ] ^ [ x f t . ) - * ^ - [ y f t . ) - y . ] f 

, i ̂  j için 

bağıntısı yardımıyla hesaplanırlar. 

Sağ taraf vektörünün hesabı için sistem hacmi eğrisel kenarlara da sahip olabilen üçgen ve 
dörtgen elemanlara bölünmektedir. İki boyutta, tek boyutlu koordinat dönüşümüne benzer 
biçimde 

x = x (Ç,rı) = V x . V i ve y = y(Ç,ıı) = £ y ^ (Ç,r|) (39) 
i=l i=l 

dönüşümleri geçerlidir. Burada \\fi iki boyutlu Lagrange katsayı fonksiyonlandır. N® 
kuadratik elemandaki nod sayısı olup dörtgen elemanlar için 9 seçilmektedir. Bu dönüşüm 
kullanılarak sağ taraf vektörü bileşenleri iki boyutlu 16 noktalı Gauss-Legendre karelemesi 
ile 

q L = T - Z I w n ^ g [ r ( ^ , î l n ) ] K 0 [ k g r ( ^ n , ı 1 n ) ] | j [ x ( ^ , T 1 r a ) , y ( ^ n , r 1 m ) ] | (40) 
n=l nı=l 

Üçgen elemanlar için dönüşüm 6 noktalı kuadratik eleman seçilmektedir. İntegrallerin 
hesabı 10 noktalı üçegensel kareleme bağıntıları ile gerçeklenmektedir [2]. 

fi ve H matrisleri ve sağ taraf vektörü bileşenleri hesaplandıktan sonra (35) lineer sistemi 
çözülerek sınır akı ve akı türevleri hesaplanır. İç akıların hesabı ise (28) denkleminde i 
noktası sistem içinde bir nokta olmak üzere: 

M sj j=ı S i e=l 

(41) 

i=l,2,.. .L denkleminin çözümüyle saptanır. Burada L iç ızgaradaki nod sayısıdır. 

= s ^ j G . p . P ^ M d S ve ^ j G ^ p J d V , 
s- â n sj 

i = l,2,---,L ve j=l,2,---2Ntanımlan ile: 
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ö> +T (D +S (D =R (5 
—g = g — g = g — g = g — g 

(42) 

denklemi çözülerek grup iç akılan da bulunur. 

4. UYGULAMALAR 

Yuranda sunulan formülasyon BEMGQ adı verilen ve FORTRAN programlama dilinde 
yazılılan bir programa uyarlanmıştır. Bu program ile çeşitli problemler koşulmuş sonuçlan 
analitik çözümlerle ve sabit ve lineer sınır elemanları programları ile karşılaştırılmıştır [3]. 

Ele alınan ilk problem sonsuz ortam serbest kaynak problemidir. Bu problem için analitik 
grup akıları sitemin her yerinde aynı olup [3] numaralı kaynakta verilen nükleer sabitlerin 
kullanılması durumunda <|)ı =21.76278564 nötron/(cm3xs), 02=21.21429735 nötron/(cm3xs) 
ve <t>3= 19.30286813 nötron/(cm3xs) olarak saptanmıştır. BEMGQ programı bu problem için 
kenar uzunluğu 50cm olan ve sonsuz ortam problemi oluşturabilmek için tüm yüzlerine 
yansıtıcı sınır koşulu uygulanan kare bir sistemin simetri nedeniyle 1/8'lik kısmı için 
koşulmuştur. Sistem sımrı 6, 12, 24 ve 48 kuadratik elemana bölünerek elde edilen' 
sonuçlar ve analitik akılara göre yüzde hataları Çizelge l 'de sunulmuştur. 

Çizelge 1. Üç Gruplu Sonsuz Ortam Sabit Kaynak Problemi Sonuçları 

Eleman 1. Grup Akısı 2 Grup Akısı 3 Grup Akısı 
Sayısı göre %hata ve %hata ve %hata 
6 21.674470 (0.406) 21.0935040 (0.569) 19.150130 (0.791) 
12 21.737121 (0.118) 21.1783657 (0.170) 19.256539 (0.240) 
24 21.755770(0.032) 21.2043538 (0.0469) 19.289924(0.0671) 
48 21.760968 (0.0084) 21.2116601 (0.0124) 19.2993942 (0.018) 

Çizelge 1 incelendiğinde en küçük ızgara ile bile her üç grup akısının da analitik sonuçlara 
oldukça yakın değer verdiği görülmektedir. Aynca ızgara inceldikce analitik sonuçlara 
göre yüzde hatalar giderek küçülmektedir. 

îkinci olarak ele alınan problem üç gruplu sonsuz ortam yetkinlik özdeğer problemidir. Bu 
problem [3] nolu kaynakta verilen nükleer sabitler kullanılarak analitik olarak çözülmüş ve 
sonsuz ortam çoğaltma katsayısı koc= 1.162676 olarak hesaplanmıştır. Sistem gücü 
160000W seçilerek analitik grup akıları da hesaplanmış ve <|)ı=2.2128149xl014 

nötron/(cm3xs), <|)2= 1.0350280x1014 nötron/(cm3xs) ve 03=5.5454276x1013 nötron/(cm3xs) 
olarak bulunmuştur. BEMGQ programı değişik ızgaralarla koşulmuş ve gerek k» gerekse 
grup akılan analitik sonuçlarla karşılaştırılarak yüzde hatalar saptanmıştır. 

Çizelge 2. Üç Gruplu Sonsuz Ortam Yetkinlik Özgeğer Problemi Grup Akıları Sonuçlan 

Eleman ketk 1. Grup Akısı 

ve %hata Sayısı %hata 
6 1.159041 2.20995103xl014 

(0.3126) (0.129) 

2. Grup Akısı 3. Grup Akısı 

ve %hata 
1.03454863 
x l0 14 

(0.0483) 

ve %hata 
5.54665927 
x l0 13 

(0.222) 
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12 ,14 5.55461703 
xlO ,13 

24 
(0.134) 

5.55460340 
xlO ,13 

48 
(0.0109) 
5.55459994 
xlO ,13 

(0.0103) 

Çizelge 2'den görüldüğü gibi BENDQ programı k*, değerleri ile analitik k„ değerleri 
birbirleri ile çok uyumludur. Izgara inceldikçe analitik değere yakınsama açık olarak 
gözlemlenmektedir. En kaba ızgara ile analitik sonuca göre binde 3 mertebesinde hata 
varken en ince ızgara olan 48 sınır elemanlı ızgarada bu hata yüzbinde 6 mertebesine kadar 
düşmektedir. Grup akılarında da etkin çoğaltma katsayısındakine benzer sonuçlar 
gözlenmektedir. Izgara inceldikçe analitik grup akılarının analitik çözüme oldukça 
yaklaştığı görülmektedir. 

BENDQ programının eğrisel kenarlı sistemlerdeki etkinliğini araştırmak amacıyla üçüncü 
bir problem olarak silindirik bir sistem ele alınmıştır. Bu problem de yine üç gruplu 
difüzyon teorisi çerçevesinde incelenmiştir. Problemin analitik etkin çoğaltma katsayısı ve 
akı dağılımları hesaplanmıştır [3]. ke* değeri 0.83970879 ve sistem toplam gücü 
2400W/cm olarak seçildiğinde hesaplanan analitik akılar 

olarak bulunmuştur, a katsayıları ise ccı=1.481823353xl012, oc2=3.245150086X1012 ve 
0C3=2.658681902xl012 şeklinde hesaplanmıştır. BEMGQ programı, bu problem için 
simetriden yararlanarak sistemin 1/8'lik kısmı 8 ve 15 eğrisel kenarlı kuadratik elemanlı 
ızgaralara ayrılarak koşulmuş, sonuçlar analitik değerlerle karşılaştırılmıştır. Program 
koşularında elde edilen ketk değerleri 8 kuadratik elemanlı ızgara ile 0.835199268 ve 15 
elemanlı ızgara ile 0.837289102 dir, yüzde hatalar ise sırasıyla %0.537 ve %0.288 olarak 
bulunmuştur. Bu problem için 1/8'lik dilimin x ekseni ile pozitif yöne 45° lik açı yapan 
yarıçap üzerindeki nodlardaki grup akılan ile analitik grup akılan grafiksel olarak 
karşılaştırılmış ve akı dağılımlanmn da birbirlerine oldukça yakın oldukları gözlenmiştir. 
Örnek olarak Şekil 3'de analitik ve BEMGQ 1. grup akı karşılaştırması verilmiştir. 
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Şekil 3. Silindirsel Geometride 1 .Grup Analitik Akı ve BEMGQ Akı Dağılımları 

Ele alınan son problem ise 6 gruplu yetlinlik özdeğer problemidir. Bu problemde kenar 
uzunluğu 12.5 cm olan bir kare sistem seçilmiş grup sabitleri [1] numaralı kaynakta 
verilmiştir. Altı gruplu teori çerçevesine analitik olarak saptanan ketk değeri 1.07564 dir. 
Bu problem için kuadratik eleman sonuçları, sabit ve lineer elemanlar programları 
sonuçları ile karşılaştırılmış analitik çözüme göre yüzde hatalar hesaplanarak kuadratik 
elemanların üstünlüğü ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Çizelge 3. 6 Gruplu Problem ketk ve yüzde hataların Değişik Sınır Elemenları 
Karşılaştırması 

Eleman Sayısı 

24 
48 
96 

Sabit Eleman 

ketk ve %hata 
1.06496 (0.99) 
1.07273 (0.27) 
1.07475 (0.083) 

Lineer Eleman 

ketk ve %hata 
1.06460(1.03) 
1.07262 (0.28) 
1.07484 (0.074) 

Kuadratik Eleman 
ketk ve %hata 

1.07435 (0.12) 
1.07529 (0.03) 

1.0.7554 (0.009) 

Çizelge 3 sonuçlarına göre sabit ve lineer elemanlar sonuçlarının hemen hemen aynı 
olduğu fakat kuadratik elemanlar hatalarının diğerlerine göre çok daha küçük olduğu 
görülmektedir. Bu büyük farklılık kuadratik elemanlardaki nod sayısının lineer ve sabit 
eleman nod sayılarının iki katı olmasından kaynaklanmaktadır. Eşit nod sayısı ele 
alındığında da bu üstünlüğün değişmediği görülmektedir. Örneğin 96 sınır noduna sahip 
lineer ve sabit elemanlarda ketk'deki yüzde hata 0.08 iken aynı nod sayısına sahip (48 
eleman) kudratik eleman sonucunda bu hata yandan daha aza inmektedir (%0.03). 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışma sonunda çok gruplu difüzyon teorisinde kuadratik sınır elemanları yönteminin 
eğrisel kenarlı sistemleri modelleme yeteneği ve yakınsamadaki etkinliği ortaya 
konmuştur. Bu çalışma sadece homojen bölge ile sınırlı kalmaktadır, kudratik sınır 
elemanlan yönteminin çok bölgeli sistemlere uygulanmasının yararlı olacağı sonucuna 
vanlmıştır. 
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NODAL KİNETİK DENKLEMLERİN GLOBAL REAKTIVİTE 
YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMÜ 

Şadi Kaya* 

TAEK, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, P.K. 1, Havaalanı, 34149-İstanbul 

Nükleer güç ve araştırma reaktörlerin güvenli işletimi için, kaza ve geçiş analizlerini hızlı 
ve yeteri kadar hassas yapan programlar geliştirilmelidir. Nodal (bölgesel) kinetik, reaktör 
nötron dinamiğini hızlı, doğru ve ayrıntılı ele alan çözüm yöntemlerinden biridir. Bazı 
durumlarda, kuplaj reaktivite hesabında probleme bağlı yakınsama sorunu oluşmakta ve 
böylece nodal kinetik denklemlerin çözümü zorlaşmaktadır. Bu sorun, global reaktivite 
yöntemiyle giderilir. Bu çözüm tekniğinde, bölgesel parametrelerden hesaplanan global 
reaktivite, nodal kinetik denklemlerde kullanılarak önce bir nötron akı dağılımı tespit 
edilir. Sonra, bu akı dağılımı bölgelerin kuplaj reaktivite değerlerine göre düzeltilir. 
Neticede, kuplaj reaktivite tespitinde oluşan yakınsama sorunu, hesaplama zaman aralığı 
ve bölge boyutları üzerindeki kısıtlamalar ortadan kalkar ve hızlı ve doğru bir nötron akı 
dağılımı sorunsuz olarak hesaplanır. 

Anahtar kelimeler : Nodal Kinetik, Global Reaktivite, Kuplaj Reaktivitesi 

SOLVING NODAL KINETIC EQUATIONS BY USING A GLOBAL 
REACTIVITY WAY 

Computation codes which can analyze accident and transient cases sufficiently accurate 
and fast should be developed for safely operation of nuclear power and research reactors. 
Nodal kinetics is one of the computation methods which deal neutron dynamics in the 
reactors fast, accurately and in detail. In the calculation of the coupling reactivity, a 
convergency matter may arise depending on the problem being handled and so solving of 
the nodal kinetic equations may get in drouble. This situation is ousted by using a global 
reactivity way. In this solution technique, first, a neutron flux profile is computed by using 
the global reactivity calculated from the regional parameters in the nodal kinetic equations. 
Then, this flux profile is adjusted according to the coupling reactivity of each region. As a 
result, convergency problem in determining the coupling reactivity and limitations on 
computation time interval and nodal sizes dismiss and so an accurate neutron flux profile is 
fast calculated without any problem. 

Key words : Nodal Kinetics, Global Reactivity, Coupling Reactivity 

* sadi.kaya@taek.gov.tr 
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1. GİRİŞ 

Nükleer reaktörlerin güvenli işletimi için, olası her türlü kazayı yeteri kadar hassas ve 
doğru incelenmek zaruridir. Bu nedenle nükleer reaktörlerde söz konusu geçiş ve kaza 
analizlerini yapabilen hesaplama teknikleri geliştirilmelidir. Bu hesaplama tekniklerinden 
biri de nodal kinetiktir. Nodal kinetik çözüm yönteminde, incelenecek geometri belirli 
hesap bölgelerine ayrılır ve bu hesap bölgelerinde gerekli bütün nötronsal ve ısısal 
parametreler tespit edilir. Her hesap bölgesi için tanımlanan bu kinetik denklemlerin 
çözümünde bazı sorunlar oluşmaktadır. Bu sorun, hesap bölgeleri arasındaki net nötron 
transferini ifade eden bölgesel eşleşme reaktivite hesabından kaynaklanmaktadır. Bu 
nedenle, eşleşme reaktivitesinin içinde yer aldığı nodal kinetik denklemlerindeki bölgesel 
toplam reaktivite tanımı yerine, her hesap bölgesi için geçerli bir global (bütünsel) 
reaktivite tanımı kullanılmıştır. Sonuç olarak, her koşul altında nodal kinetik denklemlerin 
hızlı ve doğru çözümünün mümkün olduğu örnek bir problem üzerinde gösterilmiştir. 

2. TEORİ 

Nodal kinetik, nükleer reaktörlerde nötron akı dağılımının bazı parametrelere bağlı olarak 
zamanla nasıl değiştiğini, hızlı ve doğru tespit etmek için kullanılan çözüm tekniklerinden 
biridir. İncelenecek bir geometride, her hesap bölgesi için nodal kinetik denklemler [1,2], 
aşağıdaki eşitliklerle ifade edilir: 

d , — • ( 1 ) 
k=l 

^ P - = ^ N l ( t ) ~ X k C l ( t ) (2) 
dt A 

Denklem (l)'deki p, i-hesap bölgesindeki toplam reaktiviteyi gösterir ve aşağıda olduğu 
gibi tanımlanır. 

J ( r t - ! ı - ı a w q + g * ) , 

Burada, 

v a ( o = v a ( f 0 ) + a ( o + A (t)+A s f r « + A z r co+A İ , T * O a /cm) (4) 

£ / ( 0 = S / (f0) + A (0 + A E f (0 + A I f (0 (l/cm) (5) 
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bbs 

7=1 
(6) 

, _ 2Dj ( t ) D j ( t ) 

v ~ ^ U m o + Ö ^ O J 

N: nötron akısı, A: ani nötron ömrü, (3: geçikmiş nötron oranı, C: geçikmiş nötron 
yoğunluğu, X: geçikmiş nötron bozunum kat sayısı, D: diffüzyon kat sayısı, d: bölgeler 
arası uzaklık, (L2B2): kuplaj reaktivitesi, I : makroskopsal tesir kesiti, v: fısyon nötron 
çarpanı, k: nötron değişim çarpanı ve kuplaj kat sayısını ve t: hesaplama anı; alt ve üst 
indisler: a: yutma, f: fısyon, bor: bor, kç: kontrol çubuk, dop: döpler, yav: yavaşlatıcı, 
ksenon: ksenon, 0: başlangıç anı, eff: etkin, bbs: bitişik bölge sayısı, k: geçikmiş nötron 
gurubu i, j: hesap bölgesi. 

Denklem (l)'de, hesap bölgesinin toplam reaktivitesi olarak Denklem (3) ile belirlenen 
p'nun içinde yer alan ve Denklem (6) ile saptanan kuplaj reaktivitesinin çözümünde, hesap 
zaman aralığına, bölge boyutlarına ve problem özelliğine bağlı yakınsama sorunu ortaya 
çıkmaktadır. Kuplaj reaktivitesini sınırlayarak ve içsel çevrime dayalı hesap zaman 
aralığını küçülterek bu yakınsama sorunu aşılmaya çalışıldı ise de çok tatmin edici sonuç 
elde edilemedi. Bu nedenle yeni bir çözüm yöntemi araştırıldı. Bu çözüm tekniğinde, 
bölgelerin öncelikle belirlenen tesir kesitleri, Denklem (8)'de [3] kullanılarak bir global 
(bütünsel) reaktivite değeri aşağıda olduğu gibi hesaplanır: 

Global reaktivite, Denklem (8) ile sonsuz ortam için hesaplandığı görülse bile, bu değer o 
geometrinin etkin reaktivitesidir. Çünkü, başlangıç koşullarında hesap geometrisi ile onu 
saran ortam arasındaki etkileşim, sınır bölgelerin yutma tesir kesitlerinde içerilmiştir. 
Hesaplanan bu değer, Denklem (l)'de kullanılarak bölgelerin nötron akıları belirlenir. 
Denklem (3) ile ifade edilen bölgesel reaktivite ile Denklem (8) ile belirlenen global 
reaktivitenin denk olduğu var sayılarak, i-hesap bölgesinin kuplaj reaktivitesi, aşağıda 
verilen Denklem (9) ile tespit edilir: 

Bu kuplaj reaktivitesi, Denklem (lO)'da kullanılarak i-hesap bölgesindeki nötron akısı, 
aşağıda olduğu gibi tekrar belirlenir. Bu yöntemle, bölgeler arası bir kaç iç çevrim hesabı 
ile, hiç bir kısıtlama olmadan ve herhangi bir yakınsama sorunu zuhur etmeden yeteri 
kadar doğru nötron akı değerleri hesaplanır. 

/ > « ( ' ) = 1 - / X w o 
i=l ' J i=l 

(B) 

tfn-Tjfo-a-P.)-! (9) 

(10) 
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Yukarıdaki eşitliklerde, V: hesap hacmini; alt ve üst indis olarak, n: hesap bölge sayısını, 
bbs: bitişik bölge sayısı ve g ise global ifadeyi göstermektedir. 

3. SONUÇ ve YORUMLAR 

Nodal kinetik denklemlerin çözümünde kuplaj reaktivite hesabından kaynaklanan 
yakınsama sorununu aşmak için yeni bir çözüm tekniği olarak global reaktivite yöntemi 
geliştirilmiştir. Bu tekniğin doğruluğunu test etmek amacıyla oldukça karmaşık seçilen 
örnek bir problem için hesaplanan sonuçlar karşılaştınlmıştır. Analizler için, Şekil l'de 
verilen TR-2 reaktörünün son yakıt yükleme kompozisyonu [4] (Şekil 2'e bakınız) 
seçilmiştir. Aşağı doğru cebri akışla soğutulan reaktör kalbi, üç düşük zenginlikli (çok U-
235) ve 18 yüksek zenginlikli (az U-235) standart, kontrol ve ışınlama yakıt elemanları ile 
yüklenmiştir. Reaktör 5 MW'ta çalışırken, soğutma pompası beş saniyede tamamen 
durmakta ve doğal dolaşım klabesi açılarak reaktör sadece doğal dolaşımla 
soğutulmaktadır. Bu durum, soğutucu sıcaklığının hızla yükselmesine ve reaktörde kısmı 
kaynamaların oluşmasına sebep olur ki bu da büyük negatif geri besleme reaktivite 
etkisiyle reaktör gücünün hızla düşmesine neden olur. Analizler için reaktör kalbi, Şekil 
2'de görüldüğü gibi 21 yakıt elemanı (x-y düzleminde) ve dokuz eksensel olmak üzere 
toplam 189 nodal hesap bölgesine ayrıldı. Dört kontrol çubuğundan sadece biri (C İ7) 
yarıya 
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Şekil 1: TR-2 reaktörü 

"TV doğal 
\ \ dolaşım 

Şekil 2: Reaktör kalbinin nodalizasyonu 

kadar kalp içindedir ve diğerleri tamamen dışardadı: Erimeye mahal v<___neden ve 
bazı akış kanallannda büyük ölçüde kaynamanın oluşmasını sağlayan bir güç seviyesinde 
reaktörün çalışması için, kontrol çubuğu (C 17) ile reaktöre müdahaleler yapıldı. En sert 
kontrol çubuk hareketi, geçişin 54. saniyesinde, reaktör gücü 1700 kW ve reaktivite - 50 
sent iken yapıldı. Kontrol çubuğu bir saniyede hızla yukarı çekilerek reaktöre büyük 
ölçüde (takribi 130 sent) pozitif bir reaktivite verildi ve reaktör gücünün çok kısa bir 
zaman için 18.65 MW'a çıkması sağlandı. Bu anda reaktörde oluşan büyük değişimler, iki 
farklı hesaplama zaman aralığına göre her iki çözüm tekniği ile incelendi. 60 saniyelik 
geçiş periyotunda, 1 ms sabit zaman aralıklı ikinci çözüm tekniği ile güç, maksimum 18.65 
MW'a çıkmakta ve minimum 0.88 MW'a düşmektedir. Reaktivite ise, 87 sent ile - 4.74 $ 
arasında değişim göstermektedir. 2 ile 8 ms arasında değişen zaman aralığı için güç, 19.75 
MW ile 1.05 MW arasında değişmektedir. Reaktivite ise, 88 sent ile - 3.75 $ arasında 
oynamaktadır. 1 ms sabit zaman aralıklı birinci çözüm tekniğiyle güç, maksimum 16.75 
MW ile minimum 0.88 MW arasında değişirken reaktivite ise, maksimum 93 sent ile 
minimum - 5.08 $ arasında değişim göstermektedir. Aynı teknikle, 2 ile 8 ms arasında 
değişen zaman aralığı için güç, 21.15 MW ile 0.82 MW ve reaktivite ise 96 sent ile - 4.98 $ 
arasında değer almaktadır. Her iki çözüm tekniği, 1 ms sabit hesap zaman aralığı için Şekil 
3'de görüldüğü gibi gayet uyumlu sonuçlar vermektedir. Büyük zaman aralıklarıyla tespit 
edilen sonuçlarının bir miktar farklı olması, bu gibi sert geçiş analizlerinin, hesaplama 
zaman aralığına oldukça duyarlı olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 3. Farklı iki çözüm tekniğinin 60 saniyelik sert bir geçiş analizi için karşılaştırılması. 

Şekil 3'den de görüldüğü gibi geçişin 55. saniyesinde reaktör kalbinde büyük değişimler 
zuhur etmektedir. Güç yoğunluğu fazla olan akış kanallarında büyük ölçüde kaynama-
oluşmaktadır. Bu, büyük farkta bölgesel reaktivitelere neden olmaktadır. Dolayısıyla, bu 
durumu dengeleyen kuplaj reaktivitesi (nokta kinetiğe göre en büyük farkı), bölgesel 
nötron akılan üzerinde büyük etki göstermektedir. Bu iki çözüm tekniği, akış kanallannda 
hesaplanan nötron akılanmn farklı zamanlardaki eksensel değişim oranlan, Şekil 4'de 
verilerek mukayese edilmiştir. Farklı iki yöntemle hesaplanan 10, 11 ve 16 nolu yakıt 
elemanlanndaki nötron akılanmn 20 nolu yakıt elemanmdaki nötron akısına oranlannm 
eksensel değişimleri, başlangıç anı ve geçişin 56. saniyesi için üst şekillerde verilmiştir. 
Şekillerde olduğu gibi nötron akı oranlannda büyük değişim oluşmasına rağmen her iki 
çözüm sonuçlan, son derece uyumlu görülmektedir. Alttaki şekillerde, 11, 16 ve 20 nolu 
yakıt elemanlanndaki nötron akılanmn reaktör gücüne olan göreceli oranlan, farklı 
zamanlar için mukayese edilmiş ve her iki çözüm tekniği arasında çok iyi bir uyum olduğu 
vurgulanmıştır. Böylece, global reaktivite yöntemi ile herhangi bir kısıtlama yapmadan ve 
yakınsama sorunu ile karşılaşmaksızm, nodal kinetik denklemleri oldukça hızlı bir şekilde 
çözülerek yeteri kadar doğru nötron akı dağılımı tespit edilmektedir. 
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I cebri soğutma I 

-

-S^mcllıod I 

toj t = 5 6 s 

1.4 1.8 
N(10)/N(20) 

J I 
[method 2 

r = 

! method 1 

. . / i 
t = 56 s 

/ • 

1.0 1.4 1.8 
N(16)/N(20) 

2.2 

izafi N( 11)/reaktör gücü izafi N(16)/reaktör gücü izafi N(20)/reaktör gücü 

Şekil 4: Global reaktivite yöntemi (method 2) ile bölgesel reaktivite yönteminin (method 1) 
karşılaştırılması. 
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ELEKTRONLARIN ÇOKLU SAÇILMALARI: AÇISAL DAĞILIM VE 
DİFÜZYON DURUMU 
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Belli kalınlıktaki ortama, normal doğrultusunda gelen elektronların açısal dağılımı, Monte 
Carlo yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Benzetişimde elastik ve inelastik çarpışmalar ve 
bremsstrahlung olayı dikkate alınmıştır. Elektronların açısal dağılımlarına Gauss 
dağılımları önerilmiştir. Sonuçların elektronların geliş eneıjisine, ortamın kalınlığına ve 
atom numarasına bağlılığı incelenmiştir. Difüzyonun baskın olduğu daha kalın ortamlarda, 
açısal dağılım şekil olarak Cos16 'ye oldukça yakındır. 

Anahtar Kelimeler: Elektronlar, Çoklu Saçılma, Açısal Dağılım 

MULTIPLE - SCATTERING OF ELECTRONS: ANGULAR 
DISTRIBUTION AND DIFFUSION CONDITION 

The angular distributions of electrons incident normally to medium of definite thickness 
are obtained using Monte Carlo method. The elastic and inelastic collisions and the 
bremsstrahlung event were simulated in details. The Gaussian distribution function was 
proposed for the angular distribution of electrons. The dependence of results on the 
electron initial energy, thickness and atomic number of medium was discussed. In thicker 
medium, where diffusion prevails, the angular distribution is closer to the Cos10 form 
than to the Cos 0 from. 

Keywords: Electrons, Multiple Scattering, Angular Distribution 
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1. GİRİŞ 

Elektronların belirli bir ortamı geçtikten sonraki açısal dağılımı ile ilgili bilgiler, beta ışını, 
spektrometrisi, elektron mikroskopisi ve elektron ve pozitron yüzey spektroskopisi gibi 
alanlardaki uygulamalarından dolayı oldukça önemlidir. Aynı. şekilde, yüksek enerjili 
elektron ve pozitronlarla ilgili doğru bilgiler, radyasyon dozimetrisi ve radyoterapi 
uygulamalarında gereklidir [ 1 ]. 

Parçacıkların madde içinden geçiş problemi, Analog Monte Carlo Tekniği (Tesir kesiti 
dışında herhangi bir fiziksel bilgi veya varyans indirgemesi kullanmadan, olayları tek-tek 
Monte Carlo yöntemi ile incelenmesidir) kullanılarak, temel çarpışma süreçleri ile ilgili 
mevcut bilgiler doğrultusunda tam olarak çözülebilir. Parçacıkların madde içinden geçiş 
süreçlerinin Monte Carlo (MC) benzetişimi, fiziksel olaylann en güvenilir benzetişimidir: 
Parçacıklar kaynağın belirlediği bir dağılıma göre "doğarlar", çarpışma yerine kadar belirli 
bir mesafe giderler (olasılık dağılımı ile belirlenir) ve başka bir enerji ve/veya doğrultuda 
saçılırlar. Bu süreç, parçacık soğurulana veya incelenen geometriyi terk edene kadar 
devam eder. Bu yöntem elektronların madde içindeki geçişini doğru bir şekilde 
açıklamasına rağmen, hedeflenen doğruluk derecesine veya geometrinin karmaşıklığına ve 
şekline bağlı olarak bu çok uzun hesaplama süreçlerine yol açabilir [2]. Ayrıca, sürekli 
yavaşlama yaklaşımında, tipik bir hızlı elektron, ortamdan geçerken 105-106 civarında 
çarpışmaya maruz kaldığı düşünüldüğünde, etkileşmelerin çokluğu nedeniyle elektron 
geçişlerinin analog benzetişimi genellikle kullanışlı değildir. 

Elektronlar ortamdan geçtikten sonra ortaya çıkan açısal dağılım Gaussian olduğu sürece 
çoklu saçılma söz konusudur. Daha kalın ortamlarda veya daha düşük elektron eneıjileri 
için, saçılma olaylarının sayısı çok fazla ise elektron difüzyonu terimi kullanılır. Saçılma 
sayısı daha az ise (1 ile 25 arası) çoğul saçılma söz konusudur. Çoklu saçılma ve elektron 
difüzyonu teorileri ilk olarak Bothe[3] ve Bethe, Rose ve Smith [4] tarafından ve biraz 
farklı bir çizgide Goudsmit ve Saunderson [5], Lewis [6], Spencer[7] ve Moliere [8] 
tarafından geliştirilmiştir. 

Etkileşme sayısının fazlalığından kaynaklanan zorluğu aşmak için Berger [9], 
"yoğunlaştırılmış süreç" tekniğini geliştirdi (Class I). Bu metotta çok sayıdaki geçiş ve 
çarpışma süreçleri tek bir elektron adımı şeklinde "yoğunlaştırılmıştır". Her bir 
etkileşmenin yığılımlı etkileri, parçacığın enerjisinde ve hareket doğrultusunda uygun 
değişiklikler yapılarak hesaba katılır. Bu yaklaşım, parçacıkların atom ile çarpışmasında 
çoğu durumda , parçacığın enerjisinde ve hareket doğrultusunda çok küçük değişiklikler 
meydana geldiği gerçeğinden hareket eder. Class I metodu birçok yüksek enerji MC 
koduna adapte edildi ( E T R A N , I T S 3, M C N R , G E A N T 3, E G S 4, E G S N R C ) . 

Alternatif olarak, yüksek eneıj i benzetişimleri karma (class II) MC. benzetişim şemalan 
kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu yöntemde açısal sapmaların ve/veya kesilim 
değerinden daha büyük eneıj i kayıplarının gerçekleştiği etkileşmeler detaylı bir şekilde 
benzetilebilir [10]. Prensip olarak, benzer etkileşme modelleriyle birlikte Class II metodu 
Class I metoduna göre daha sağlam ve doğrudur. Bununla birlikte, radyoterapi 
uygulamalarının planlama aşamasındaki gibi, pratik uygulama alanlarında, yüksek 
hesaplama hızlarına ihtiyaç duyarız. Bu durumlarda Class I metodu tercih edilir ve çoklu 
saçılma dağılımlarının hesaplanmasında sağlıklı bir algoritma geliştirme ihtiyacı ortaya 
çıkar. 
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Bu çalışmada, elektronların ortam içindeki geçişini ve etkileşmelerini taklit eden bir Monte 
Carlo programı geliştirilmiştir. Yarı sonsuz ortama giren tek enerjili paralel demetteki 
elektronların açısal dağılımları, elektronları enerjileri belirli bir değere düşene kadar veya 
ortamdan çıkana kadar takip edilerek elde edilmiştir. Elde edilen açısal dağılımlara uygun 
Gaussian dağılımlar önerilmiştir. Sonuçların, gelen elektronun enerjisine, ortamın 
kalınlığına ve atom numarasına olan bağlılığı incelenmiş ve uygun analitik ifadeler 
önerilmiştir. En sonunda, 1-5 MeV enerji aralığında Al, Cu, Ag ve Pb ortamları için 
difiî^vnn Hnnımhırı incelenmiştir. 

2. TEORİ 

2.1, Tekli Saçılmalar 

Bir elektronun kinetik enerjisini kaybetmesi veya geliş doğrultusundan sapması elastik 
çarpışma, inelastik çarpışma ve Bremsstrahlung (Frenleme Işını) Olayı ile olur. Hesapların 
pratik ve güvenilir olabilmesi için öncelikle uygun tesir kesitleri seçilmelidir. 

Pratikte, uygun bir elastik tesir kesiti perdeleme parametresi düzeltmesi yapılmış 
Rutherford tesir kesiti ile spin ve rölativistik etkileri hesaba katan perdelenmemiş Mott 
tesir kesiti ile Rutherford tesir kesitinin oranının çarpımı ile elde edilir [11]. İnelastik 
saçılmalarda, atomik kabuklar için klasik (Rutherford) inelastik saçılma tesir kesiti 
kullanılmıştır [12]. 

Klasik teoriye göre gelen elektron büyük olasılıkla inelastik saçılma yapar; fakat her bir 
saçılmada enerjisinin çok az bir kısmını kaybeder. Kuantum mekaniksel teoride ise, 
inelastik saçılma olma olasılığı klasik teoriden daha düşük; fakat her bir saçılmada 
elektronun kaybettiği enerji klasik teoriden daha büyüktür. Yani klasik teori, küçük enerji 
kayıplarının büyük sayısı; kuantum mekaniksel teori ise, büyük eneıji kayıplarının küçük 
sayısını içerir. Bundan dolayı art arda etkileşmeler sonucunda elektronun kaybettiği 
ortalama enerji her iki teoride de hemen hemen aynıdır. Bunun için tesir kesiti ifadelerinin 
basit olması bakımından, klasik diferansiyel inelastik saçılma tesir kesiti kullanılmıştır 
[13]. 

Gelen elektronun atomik elektron ve çekirdek alanında bir bremsstrahlung fotonu 
yayınlaması için, Al-Beteri ve Raeside [14] tarafından önerilen diferansiyel bremsstrahlung 
tesir kesiti kullanılmıştır. 

2.2. Çoklu saçılmalar 

Elektronların açısal dağılımı, seçilen ortamın kalınlığı elektron içinden geçerken bir çok 
(elastik) etkileşmeye maruz kalacak kadar kalın ise ve etkileşmelerin birbirinden bağımsız 
oldukları kabul edilirse çoklu saçılma teorisi ile incelenebilir. Çoklu saçılma alt limiti 
genellikle 20 elastik saçılma oiarak kabul edilmektedir, üst sınır ise difizyon koşulları ile 
zor bulunur. 

Büyük açılı tekli saçılmaları ve enerji kaybını ihmal eden Bothe'nin istatiksel teorisine 
göre [3], belirli bir kalınlığı geçen elektronların açısal dağılımları, iki boyutlu Gauss 
olmalı. Yani, 6 doğrultusundaki birim katı açıya saçılan elektronların oranı 
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I0dLİ 2Âb 

ile verilir. Burada 70, gelen elektron şiddeti, 1(0), dü. katı açısına yönelen elektronların 
şiddetidir. Geliş doğrultusu merkezli, 0 yarım-açılı koniye toplanmış olan demetin 
oranının integralini alırsak 

d 2 

Tİ6 = \N(0)2tt6Ü0 = 1 - e x p ^ - (2.2) 
0 

elde edilir. Burada 2 A l , Gauss dağılımın saçılma açısının ortalama karesi ve Ag, 
Bothe'nin teorisine göre toplam sapmanın en olası değeridir. Bu değer tekli saçılmanın 
ortalama değeri ile ilişkilidir ve Coslett'e göre Rutherford tesir keskindeki Ze / E0 terimi 
ile orantılıdır. Crowther'in ölçümlerine göre, metal kalınlığı geçen hızlı beta 
parçacıklarının yönelimi Denk.(2.2) ile verilen eğrinin formundadır. Bothe, bu eğriye 
uygun A2

B değerini 

4 = 

2 

\ E o J 
—İO10 (2.3) 

şeklinde fit etmiştir [15]. Burada Eo, eV\e ÂB ise rad birimindedir. 

Moliere, Bethe'nin yaklaşımını Thomas Fermi'nin atomik potansiyel için uyguladığı 
analitik ifadeyi kullanarak ve Born yaklaşımını da dikkate alarak geliştirilmiştir ve 

şeklinde elde edilmiştir. Burada x l > 

*e
2 = 1.23a-̂ ^ ^ İ O 1 0 (2.5) F V oy A 

ifadesi ile verilmiştir. B parametresi biçim itibariyle daha karışıktır. Fakat 3<B<6 sınırları 
içinde 

B = Cİ8.215 + log10
 p d 2 ' 1 Z 4 / 3 , \ (2.6) 

[ AE0 (1 + 3.34a2 )J 

şeklinde verilebilir [15], Burada C=3.25 ve aB, Born yaklaşımını dikkate alarak 

aB = — = 3.69-~ (2.7) B 137y^ Ef 
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şeklindedir. 

Cosslett ve Thomas 5-30keV enerjili elektronlarla yaptıkları deneysel çalışmalarda toplam 
sapmaların en olası değerini 

4 =0.44X10 10 
\ 3 / 2 

F T <2'8> A 

şeklinde bulmuşlardır. 

2.3 Difüzyon 

Çok sayıda saçılma olayından sonra, toplam saçılmanın en olası saçılma açısı sabit bir 
maksimum değere ulaşır. Bothe buna " tam difüzyon" durumu demiştir, bundan sonra her 
bir elektronun hareketi muhtemelen rasgele olacaktır. Elektronların saçılma yüzeyine her 
doğrultuda geldiği fiziksel modeli temel alarak, Bothe problemi transport teorisi ile ele aldı 
ve kendi çoklu saçılma teorisindeki XB parametresi ile ilgili olan soğurulma katsayısı JJ.R 

'yi içeren üstel geçiş kuralını elde etti. Eğer T]d , x kalınlığını geçenlerin oranı ise, bu 
durumda 

J]D = exp (~juBx) (2.9) 

şeklindedir. Burada 

juB = 1 . 3 — = 2 . 0 - ^ y l 0 n (2.10) 
x AE0 

dir. Denk.2.9 difızyonun başlangıç sınırı için bir ölçüt niteliğindedir: ( log^ r ,x) eğrisinin 
doğrusal olduğu kalınlıktır ve xD difızyon kalınlığı olarak bilinir. 

Bethe, Rose ve Smith [4] kalın filmlerde difızyon'a ulaşan bir geçiş teorisi 
tanımlamışlardır, fakat eneıj i kaybını da hesaba katmışlardır. Elektron demetinin belirli bir 
xav kalınlığına kadar düz bir yolu takip ettiğini ve sonra da tüm yönlere gelişigüzel 
ilerlediğini varsayarak problemi radikal bir biçimde basitleştirmişlerdir. Bu model, çok 
yüksek enerjili elektronlar için geçerli olup, düşük enerjilerde geçerliliğini yitirmektedir. 

Bethe'nin difızyon teorisi tarafından öngörülen açısal dağılım Cos1 d formundadır ve 
Bethe, Rose ve Smith teorisindeki Cos 9' nın geliştirilmiş hali olmalıdır. Nispeten kalın 
filmler için elde edilen deneysel sonuçlar Cos6 'dan çok Cos20 ile uyumludur. Daha 
fazla test, eri olası saçılma açısı değerleri ile yapılmıştır ve bunların sonucunda Cos2d ve 
Cos6 dağılımları için sırasıyla 35° ve 45° limit açı değerlerine ulaşılmıştır. 
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3. HESAPLAMALAR 

3.1. Elektronların Açısal Dağılımların Elde Edilmesi 

Elektronlar, bir önceki kısımda bahsi geçen tesir kesitleri ve Cengiz ve Özmutlu tarafından 
daha önce tanımlanan elektron geçiş koordinat sistemi algoritması kullanılarak takip 
edilmiştir. Ortam kalınlığı zo olmak üzere, her etkileşmeden sonra elektronun z koordinatı, 
z < 0 ve z > z0 şartları ile kıyaslanmıştır. z < 0 ise elektron geri saçılmış olduğundan, 
yeni bir elektron takibine geçilmiştir. z > z 0 ise elektron ortamdan dışarı kaçmış 
olduğundan, elektronun geçme sayısı bir arttırılmış elektronun saçılma doğrultusunun 
kutup açısı 9 kaydedilerek yeni bir elektron takibine geçilmiştir. Bu şartlar sağlanmazsa 
elektron, enerjisi atomik elektronun bağlanma enerjisine düşene kadar takip edilmiş, bu 
değerin altına düştüğünde yeni bir elektronun takibine geçilmiştir. Böylece, zo kalınlığını 
geçen elektronların açısal dağılımı elde edilmiştir. 

3.2. Açısal Dağılımların Bağlı Olduğv Faktörlerin İncelenmesi 

Yukarıda bahsedilen elektron takip yöntemi kullanılarak, farklı geliş enerjilerine sahip 
elektronların farklı atom numarası ve kalınlıktaki ortamları geçtikten sonraki açısal 
dağılımları elde edilmiştir. Açısal dağılımların Gaussian dağılım olarak kabul edilmesi 
birçok araştırmacı tarafından kabul gören bir yaklaşımdır. Buna göre elde edilen açısal 
dağılımlara açıya bağlı aşağıdaki Gauss fonksiyonu fit edilmiştir: 

Burada F(0), 0 = 0 için açısal dağılımın maksimum değeri ve 0l/e, açısal dağılımın l/e 

değerine düştüğü açı değeridir. 0Ue aynı zamanda 

şeklinde tanımlanabilir. Elde edilen fit fonksiyonlarının 9Ue değerleri tablo haline 
getirilmişt ve eneıji, kalınlık ve atom numarası ile değişimi incelenmiştir. 

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Geliştirmiş olduğumuz bu Monte Carlo Programını kullanarak, normal doğrultusunda 
gelen 1 ila 5MeV arasınadiki geliş enerjili elektronların açısal dağılımları, farklı 
kalınlıktaki Al, Cu,Ag ve Pb ortamları için elde edilmiştir. Takip edilen elektron sayısı, 
elektronun eneıjisine, ve hedefin kalınlığına bağlı olarak 10000 ile 200000 arasında 
değişmektedir. Faklı kalınlıklar, ortamlar ve elektron eneıjileri için elde edilen açısal 
dağılımlar deneysel [16-18] sonuçlar kıyaslanmıştır. 

(2.11) 

(2.12) 
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2.2 5 A/c-f * 
i 1.5? nifiU-n 

V 
O 5 M» 15 2 < 

O (dur 

(a) (b) 

0 10 2ft 3 0 40 50 6 0 70 8 0 90 
6 (derece) 

0 10 2 0 3 0 40 50 60 70 8i) 90 
0 (derece) 

(c) (d) 

Şekil 4.1 (a) lMePl ik elektronların 100mg/cm2 kalınlığındaki Al ortamını geçtikten 
sonraki açısal dağılımları, (b) 1.75MeFlik elektronların 364mg/cm2 kalınlığındaki Cu 
ortamını geçtikten sonraki açısal dağılımları . (c) 2.25MePlik elektronların 11.55mg/cm2 

kalınlığındaki Ag ortamını geçtikten sonraki açısal dağılımları, (d) 2.25MeFlik 
elektronların 1.9mg/cm2 kalınlığındaki Pb ortamını geçtikten sonraki açısal dağılımları. Bu 
çalışmada elde edilen sonuçlar histogram ile, deneysel sonuçlar noktalarile ve önerilen 
Gauss dağılımı çizgi ile gösterilmiştir. 

Şekil 4.1'de dağılımlar en yüksek değere göre normalize edilmiştir. Dağılımlar oldukça 
keskin olduu durumlarda bile elde edilen sonuçlarla deneysel sonuçlar arasındaki uyum 
oldukça iyidir. Şekil 4.1'de, açısal dağılımlara aynı zamanda uygun Gauss dağılımlar da 
önerilmiştir. Bazı kalınlık ve eneıji değerlei için kuyruk kısımlarındaki uyumsuzluk 
dışında (Difüzyon bölgesi için geçerlidir, Şekil 4.1-b),Gauss dağılımları hesaplanan 
değerlere oldukça yakındır. 

Çalışmanın ikinci aşamasında elde edilen fit fonksiyonlarının 6Ue değerleri tablo haline 
getirilmişt ve enerji, kalınlık ve atom numarasr ile değişimi incelenmiştir. Bunun 
sonucunda 0Uc değerlerinin 

r7/20 7' 
a , = ı . ı ± _ _ ^ / 5 

-.4/5 

şeklinde değiştiği tespit edilmiştir. Burada E0, elektronların ortama giriş enrjisi MeVve x, 

ortamın kalınlığı mg! cm1 birimindedir. 
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Elde edilen bu sonuç, Bothe'nin ve Cosslett ve Tomas'ın 5-30 keV enerjili elektronlar için 
elde ettiği deneysel sonuçlara oldukça yakındır. Öyle ki, Bothe enerjiye ve atom 
numarasına olan bağlılığı (ZIEQ)~l ile,kalınlığa olan bağlılığı xm ile ifade etmiştir. 

Cosslett ve Tomas ise bu bağlılı (Z/£0)3 '4 ve xm şeklinde bulmuşlardır. 

Şekil 4.2'de İMeV eneıjili elektronlar için Cu, Ag ve Au ortamlarında, 0Ue değerlerinin 
kalınlığa göre değişimi deneysel verilerle [19]. Deneysel verilerle hesaplanan sonuçlar 
arasında oldukça iyi bir uyum söz konusudur. 

x f n g / c m ) 

Şekil 4.2. 1 MeV eneıjili elektronlarda, Cu, Ag ve Au ortamları için 0Ve değerinin 
kalınlığa göre değişimi. 

20 4 0 6 0 

d (de rece) 
80 100 

Şekil 4.3 Difüzyon durumunda, elektronların açısal dağılımlarının, Gauss, Cos2d ve Cos6 
eğrileriyle kıyaslanması 
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Belirlenen bir EQ için, difızyon durumunun ortaya çıkabilecek kadar kalın filmler 
alındığında, elektronların açısal dağılımı sabit bir şekle kavuşur, bir başka deyişle 6 l /e 

sabit kalır. Bu değer yaklaşık olarak 52° - 53° civarındadır. Şekil 4.3'te E0= 2MeV ve x = 
272 mg/cm2 kalınlığındaki Cu ortamı için elede edilen açısal dağılım gösterilmiştir. 
Şekilde de görüldüğü gibi açısal dağılımlar, Bethe, Rose ve Smith'in öngördüğü Cosd' dan 
çok Bothe'nin teorisindeki gibi Cos d formundadır. 
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SÜPERİZİNLİ FERMİ BETA GEÇİŞLERİ VE CKM MATRİSİNİN 
ÜNİTERLİĞİ 

Abdullah Engin Çalık1'*, Murat Gerçeklioğlu1, Cevat Selam2 

'Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 35100, Bornova, İZMİR 
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Bu çalışmada, Cabibbo Kobayashi Maskawa (CKM) karışım matrisinin üniterliği 
süperizinli Fermi beta geçişleri üzerinde çalışılarak incelendi. CKM karışım matrisinin Vud 

elemanının sayısal değeri standart prosedür izlenerek hesaplandı. Daha önceki 
çalışmalardan farklı bir metot kullanılarak, Coulomb kuvvetlerine bağlı izospin bozulması 
daha doğru bir şekilde elde edildi. Burada, izospin bozulmasından dolayı kabuk modeli 
Pyatov metodu ile restore edildi ve geçiş matris elemanları Rastgele Faz Yaklaşımı (RPA) 
aracılığıyla bulundu. 

Anahtar Kelimeler: Süperizinli Fermi Beta Geçişleri, İzospin Kırılması, CKM Matrisi 

SUPERALLOWED FERMI BETA DECAYS AND THE UNITARITY 
OF THE CKM MATRIX 

In this work, the unitarity of the Cabibbo Kobayashi Maskawa (CKM) mixing matrix has 
been investigated by studying on the superallowed Fermi Beta decays. The numerical 
value of the Vud element of the CKM mixing matrix has been calculated following the 
standard procedure. Using a different method from those of the previous studies, the effect 
of the isospin breaking due to the Coulomb forces have been evaluated more accurately. 
Here, the shell model has been modified by Pyatov's restoration because of the isospin 
breaking and the transition matrix elements have been found by means of the Random 
Phase Approximation (RPA). 

Keywords: Superallowed Fermi Beta Decays, Isospin Breaking, CKM Matrix 
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1. GİRİŞ 

Çekirdekte, süperizinli J n 0+ ->0 + Fermi beta geçişleri, elektrozayıf standart modelin 
sonuçlarını ve öngörülerini test eden önemli bir araçtır. Süperizinli geçişler son yıllarda bir 
çok önemli çalışmaların konusunu oluşturmuştur [1-14]. CKM (Cabibbo-Kobayashi-
Maskawa) matrisinin üniterliği, parçacık fiziğindeki en önemli problemlerden bir tanesidir. 
Parçacık fiziğinde standart modelin ötesi çok ilgi çeken, sıcak bir konudur [15]. Süperizinli 
Fermi beta geçişleri, zayıf etkileşmelerin özelliklerinin çok iyi bir şekilde açıklanmasını 
sağlamaktadır. Özellikle Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) matrisinin, yukarı-aşağı 
kuarklarla ilgili olan Vud elemanının hesaplanmasını sağlayan en iyi yollardan bir 
tanesidir. 

Günümüze kadar, W± ara bozonların neden olduğu radyatif terimler iyi bir şekilde 
anlaşılmıştır [16,17]. Vud 'nin hesaplanmasındaki araştırmaların en önemli kısmı, modele 
bağlı olan geçiş matris elemanının hesaplanmasındaki izospin kırılmasının etkisi veya 
başka bir ifadeyle nükleer uyumsuzluktur. 

Bu alanda, izospin kırılmasının düzeltilmesi konusunda birkaç aktif grup çalışmalarda 
bulunmaktadır. Towner-Hardy, Woods-Saxon dalga fonksiyonuna sahip kabuk modeli 
kullanarak izospin kırılması düzeltme teriminin değeri için bir çok hesaplama yapmıştır [2, 
4, 5, 14]. Ormand ve Brown, izospin kırılması için kabuk model ve Hartree-Fock 
hesaplamaları yapmıştır [6, 10]. Başka bir metot da Barker tarafından yapılan ve R-matris 
teorisine dayanan hesaplamalardır [7, 8]. Başka bir çalışma da, Hartree-Fock hesaplarına 
eklenerek yapılan ve yük simetrisi ile yük bağımsızlığı düzeltmelerini RPA ile hesaplayan 
Sagawa ve arkadaşlarının yaptığı çalışmadır [11]. Bunları, geniş shell model hesapları 
kullanılarak A = 10 olan çekirdek için Navrâtil ve arkadaşlarının yaptığı çalışma izlemiştir 
[12]. Son olarak, Wilkinson, deneysel dataya bakarak elde ettiği Ft-Z grafiğinde, Z ~ 0 
olacak şekilde ekstrapole ederek Vud hesabı için gerekli saf zayıf etkileşmeyi 
elektromanyetik etkileşmeden ayırmaya çalışmıştır [9, 13] ve Wilkinson, CKM matrisinin 
üniterliğini göstermek için farklı grupların datalarını kullanarak bir çok çalışma yapmıştır 
[18-22], 

Bizim burada yaptığımız nükleer fizik ve parçacık fiziğinin bir arakesişim konusunu ele 
almaktır. Amacımız, CKM matrisinin bir elemanı olan Vud 'yi bulurken süperizinli beta 
geçişlerini kullanmak ve bu geçişlerde kabuk modeli potansiyelinin izovektör kısmı 
tarafından kırılan izotopik spin simetrisini de Pyatov Yöntemini [23, 24] kullanarak restore 
etmektir. 

2. METOT 

Çok parçacıklı sistemlerin kuantum teorisi ile ilgilenirken en sık karşılaşılan problemlerden 
bir tanesi sistemi temsil eden Hamiltoniyenin, bazı simetrileri ihlal etmesidir. Bozulan bu 
simetriler belirli fiziksel büyüklüklerin korunumu ile ilgilidir. Kapalı bir sistem için; 

[H,P] = 0 , [H,J] = 0, 

[H,T] = 0 , [H,N} = 0 
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olmalıdır. Burada P çizgisel momentum, J açısal momentum, T izotopik spin ve N 
parçacık sayısıdır. 

Eğer, 

[H,P]± 0 , [H ,J] ^ 0, 

[H,f]* 0 , . [H,N]*0 

şeklinde olursa ilgili simetride bozulma var demektir. Bu simetrilerin bozulması, nükleer 
modelden kaynaklanmaktadır. Yani, kullanılan model dahilinde, restore edilebilmesi 
gerekmektedir [25]. 

Bilindiği gibi tek parçacık shell model potansiyeli şu şekildedir; 

U(r) = -U0f0 (r) + UJ\ (r)t z + Vc (r). (1) 

(1) denkleminde, f0(r) and / j ( r ) izoskaler ve izovektör potansiyellerinin radyal 

fonksiyonlarıdır, U0 and U1 parametredir ve Vc(r) de Coulomb potansiyelidir. 

Denklem (1) ile verilen potansiyelin izospin simetrisini, izovektör ve Coulomb terimlerinin 
bozduğu açıktır. Burada, elektromagnetik etkileşmeler izospin simetrisini bozdukları için, 
Coulomb kuvvetlerinin izospin bozulmasına neden olması doğaldır. Diğer taraftan, 
nükleonlar arası güçlü etkileşmeleri temsil eden izoskaler ve izovektör kısımlar yükten 
bağımsız olmalıdırlar. İzovektör kısmın simetriyi bozan etkisi bir metot kullanılarak 
düzeltilmelidir. Burada kullanılan metod, Pyatov'un restorasyon yöntemidir. Pyatov 
metoduna göre, kullanılan model hamiltoniyeninin bozulan simetrisi, hamiltoniyene bir 

rezidüel kuvvet eklenerek restore edilir. Bu rezidüel etkileşme olan h şu duruma karşılık 
gelir; 

[H-Vc(r) + h,f\= O- (2) 

Pyatov h 'nin şu formda olacağını göstermiştir; 

A I I A A |+ T A A 1 
h = — [H-Vc(r),T\[H-Vc(r),T J. (3) 

2 J 

Metodun detayları ve ilk uygulaması sırasıyla [23, 24]'de verilmiştir. Son uygulamaları 
olan izotopik invaryans [26-32]'de ve dönme invaryansı [33]'de verilmiştir. 

3. CKM MATRİSİ VE Vud'NİN HESAPLANMASI 

Standart modelde karşılaşılan bir özellik, farklı ailelerde aynı yerde olan kuarkların 
birbirlerine karışmalarıdır. Bu karışım matematiksel olarak 3x3 bir üniter matrisle ifade 
edilir. 2 aileli durum için ilk defa Nicola Cabibbo [34] tarafından yazılan bu matris, 3 aileli 
duruma Makoto Kobayashi ve Toshihide Maskawa [35] tarafından genelleştirdiği için 
onların isimlerinin baş harfleri ile anılır: "CKM matrisi". 
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(d^ (V v ud Vus Vub) (d> 
/ s = Vcd Vcs 

ycb 

{v,d Vls V*) Ih 

CKM kuark karışım matrisi, güçlü etkileşmeli kuark özdurumları ile zayıf etkileşmeli 
kuark özdurumları arasındaki dönüşümü temsil eder ve şu şekli alır; 

(4) 

CKM matrisinin üniterliğinin test edilmesi şu an ki standart modelin temel parçacıklarının 
da doğruluğunun test edilmesidir. Bu matrisin dokuz elemanı arasında birçok değişik ilişki 
vardır ve bunlar deneylerle test edilmektedir. Burada Vud sadece birinci jenerasyondaki 
kuarklara bağlıdır ve büyük doğrulukla belirlenebilmektedir. Beta geçişlerinde aşağı ve 
yukarı kuark arasındaki geçiş incelendiği için yukarı-aşağı kuark geçişlerini temsil eden 
matris elemanı Vud 'dir. Bu matrisin üniterliğini test etmek için en üst satırdaki elemanların 
karelerinin toplamını almak yeterlidir. Üniterlik koşulu [34,35]; 

Vu
2

d+Vu]+Vul=\ (5) 

şeklindedir. Eğer sonuç bu şekildeyse matris üniterdir. Bu sonucun sağlanmasında bu üç 
terim içinden en büyük katkı Vud 'den gelmektedir. Dolayısıyla Vud ne kadar doğru 
hesaplanırsa, yukarıdaki matrisin de üniterlik şartını şağlayıp sağlamadığı o kadar doğru 
bir şekilde yapılabilir. Vud 'nin değeri üç yolla bulunabilir: birincisi nükleer süperizinli 
Fermi beta geçişleri; ikincisi serbest nötron geçişi ve üçüncüsü de pion beta geçişidir. 

Süperizinli Fermi beta geçişleri için (GA = 0 olur) ft ifadesi yazılacak olursa; 

Gv \Mf\ 

şeklindedir. Burada, 

K/(hc)6 = 2;r3ft İn 2/(mec2)5 = (8120.271 ±0.012) x l O"10 GeV^s, 

değerini alır. Bu denklem, düzeltme terimleri gözönüne alınarak ve yukarıdaki halinden 
farklı olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir [36], Çekirdeğe bağlı düzeltmeler deneysel ft 
değerinden elde edilmelidir. Düzeltme terimlerinin eklenmesiyle modifiye edilen ft 
değerleri; 

Ft = ft(\ + SR)(l-öc) = — , K
 v (7) 

* c 2G2(1 + Av
fl) 

şeklindedir. Burada, Ft düzeltilmiş ft, / istatistiksel oran fonksiyonu ve t de geçişin yarı 
ömrüdür. Sc, SR ve A^ sırasıyla, izospin simetrisindeki kırılma düzeltmesi, radyatif 
düzeltme ve çekirdekten bağımsız radyatif düzeltmedir. Radyatif düzeltme iki kısma 
ayrılabilir; 
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S ^ Ü + S k . ( 8 ) 

Buradaki birinci terim Ö'R, elektronun maksimum enerjisinin bir fonksiyonu olup nükleer 
yapıdan bağımsızdır. İkinci terim, ÖNS, nükleer yapıya bağlıdır. Bu terimler kullanılarak 
(7) denkleminin sol tarafı şu şekilde yazılabilir; 

Ft = ft(l + S'R )(1 + ÖNS-SC). (9) 

(9) denkleminin birinci kısmı nükleer yapıdan bağımsız, ikinci kısmı ise nükleer yapıya 
bağlıdır. İzospin simetrisindeki kırılma düzeltmesi şu şekilde yazılabilir [37]; 

âc=âa+âc2- ( 1 0 ) 

Burada, Scı, Coulomb ve diğer yüke bağlı nükleer kuvvetlerin etkisini temsil eder ki bu da 

ana ve geçişin yapıldığı çekirdeğin 0+ durumlarının dalga fonksiyonlarının karışımına 
sebep olur. SC2 ise Coulomb etkileşmesinin diğer etkisini içerir yani, nötron ve protonun 
uyarılma enerjileri arasındaki farka karşılık gelir. 

Elektrozayıf teoride, Fermi ve vektör çiftlenim sabitleri arasında 

Gv=GFVud (11) 

şeklinde bir ilişki vardır. Fermi çiftlenim sabiti, GF , müon beta geçişinden elde edilir ve 
değeri; 

C 
F _1 u/: ,jnuifi-5/-'„u-2 = 1.16639x10 GeV" 

(ne) 3 

şeklindedir. (7) ve (9) denklemlerinden Vud matris elemanının karesi şu şekilde elde 
edilir; 

V2 K _ 2984.38(6) 
ud~2GlFt~ Ft • C12) 

4. HESAPLAMALAR 

Bu çalışmadaki amacımız, Pyatov Yöntemini kullanarak geçiş matris elemanı olan M F 'yi 
hesaplamak ve \M f \ = 2(1 -öc) bağıntısından hareketle "izospin simetrisinin kırılma 
düzeltmesi" olan öc 'yi bulmaktır. Bulduğumuz bu sonucu önce (9) denkleminde yerine 
koyarak Ft 'yi bulmak ve bulduğumuz bu sonucu da (12) denkleminde yerine yazarak Vud 

'yi elde etmektir. Daha sonra elde ettiğimiz sonucu (5) denkleminde yerine koyarak CKM 
matrisinin üniterliğini incelemektir. 
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Hesaplamalarda Woods-Saxon potansiyeli için Chepurnov parametizasyonu [38] 
kullanılmıştır. Radyal kuantum numarası n 'nin An = 0,1,2,3 durumları için bütün nötron-
proton geçişlerini içeren hesaplamalar baz alınmıştır. Hesaplamalar bilinen onbir 
süperizinli beta geçişi için yapılmıştır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi izovektör teriminin neden olduğu izospin simetrisinin 
kırılmasının etkisi yok edilmelidir. Şu ana kadar daha önceki çalışmalarda bu konuya 
değinilmemiştir. izospin simetrisinin kırılmasının etkisi olan Scı şu şekilde hesaplanır; 

|M , | 2 =2(1 -£ C 1 ) . (13) 

Bu hesapta izovektör teriminin neden olduğu izospin kırılmasının etkisi mevcut değildir. 
Bu nedenle bu hesapla elde edilen sonuçlar güvenilir değerler olmayabilir. Güvenilir 
sonuçlar elde etmek için, nükleer potansiyelin izovektör bileşeninin etkisinin arındırılması 
gerekmektedir. 

Bahsedilen problemi çözmek için, bu çalışmada, Pyatov metodu kullanılmıştır. Matris 
elemanları, restore edilen hamiltoniyen kullanılarak hesaplanmıştır. Böylece, denklem 
(13)'de verilen Scı, sadece Coulomb etkileşmelerini içerecek şekilde elde edilmiştir. 

Çizelge 1. Süperizinli Fermi beta geçişi yapan onbir çekirdeğin Ft değerleri, f t , S'R(%), 
SNS(%), SC2(%) ve A\ =(2.361 + 0.038)% değerleri [37]'den alınmıştır. AV

R 'nin değeri, 
Ft 'yi ifade eden (9) denklemine eklenmiştir. 

Ana ft (s) Ö'R(%) <W%) Scı(%) SC2(%) Ft (s) 
Çekirdek 

Ö'R(%) <W%) 
10c 3039.5(47) 1.679(4)' -0.345(35) 1.399 0.165(15) 3103.0(51) 
n0 3042.5(27) 1.543(8) -0.245(50) 0.578 0.275(15) 3127.7(34) 

26mAl 3037.0(11) 1.478(20) 0.005(20) 0.168 0.280(15) 3140.7(19) 
34 C7 3050.0(11) 1.443(32) -0.085(15) 0.017 0.550(45) 3146.4(24) 

38 3051.1(10) 1.440(39) -0.100(15) -0.150 0.550(55) 3152.3(27) 
42 S c 3046.4(14) 1.453(47) 0.035(20) -0.142 0.645(55) 3148.8(30) 
46 y 3049.6(16) 1.445(54) -0.035(10) -0.219 0.545(55) 3155.3(32) 

S0Mn 3044.4(12) 1.445(62) -0.040(10) -0.449 0.610(50) 3155.0(30) 
54Co 3047.6(15) 1.443(71) -0.035(10) -0.245 0.720(60) 3148.4(35) 
62Ga 3075.5(14) 1.459(87) -0.045(20) 0.716 1.20(20) 3131.4(72) 
14Rb 3084.3(80) 1.50(12) -0.075(30) 0.516 1.50(25) 3137.5(132) 

Ortalama Ft 3140.6(9) 

Deneysel ft değerleri, S'R, SNS, öcı, SC2 ve Ft değerleri Çizelge 1 'de listelenmiştir. Ft 
değerleri denklem (9) kullanılarak hesaplanmıştır. 
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Çizelge 1'deki onbir datamn ortalama Ft değeri, 

~Ft = 3140.6(9) s, 

olarak elde edilir . Bu sonucu (12) denkleminde yerine yazarsak, 

Kd = 0.9502(8) 

olur ve bunun da karakökü alınırsa 

vud =0.9748(4) 

olarak elde edilir. 

Çizelge 2. CKM matrisinin ( Vu
2
d +VU] +Vu

2
h ) üniterliği. 

Elde Edilen 

(V«d) ( K J (Kb) Üniterlik 
(Vu

2
d+VU]+vul) 

0.9748(4) 0.2234(18) 0.00361(47) 1.0001(11) 

CKM matrisinin (V2
d +V* + Vj,) üniterliği Çizelge 2'de gösterilmiştir. Üniterlik için, Vub 

ve Vus 'nin sayısal değerleri [21]'den alınmıştır. Bu sonuç [37]'deki sonuçla ve literatürdeki 
diğer sonuçlarla uyum içindedir. 

Burada önemli olan bir nokta vardır; bu matris elemanları üzerinde parçacık fiziğinde 
kabul edilmiş ortak bir fikir yoktur. Farklı gruplar farklı datalan kullanmaktadır. Parçacık 
fiziğindeki bu datalar üzerindeki uyumsuzluk, üniterlik problemini doğrudan 
etkilemektedir. Denklem (5)'in en büyük parçası Vud 'dir, yani, üniterlik durumu daha çok 
Vud 'nin hassaslığına bağlıdır. 

5. TARTIŞMA VE YORUM 

Sonuç olarak, nükleer uyumsuzluk düzeltmesi için farklı bir metot kullanılarak farklı 
sayısal değerler elde edilmiştir. Böylece, nükleer kabuk potansiyelin izovektör kısmının 
etkisinin izolasyonunun Pyatov metotu ile yapılmasının ne kadar önemli olduğu nükleer 
uyumsuzluk düzeltmesi hesaplarında görülmüştür. 
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NÖTRON-PROTON ÇİFT ETKİLEŞMESİ VE ÇİFT-ÇİFT NADİR 
TOPRAK ÇEKİRDEKLERİNİN EYLEMSİZLİK MOMENTLERİ 

Abdullah Engin Çalık, Coşkun Deniz, Murat Gerçeklioğlu * 

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 35100, Bornova, İZMİR 

Bu çalışmada, BCS (Bardeen, Cooper, Schrieffer) modeli çerçevesinde basit bir yaklaşım 
yapılarak, ağır çekirdeklerde nötron-proton arasındaki çift etkileşmenin olası etkileri 
incelenmektedir. Bu etki, deforme çift-çift çekirdeklerin eylemsizlik momentlerinin 
hesaplanmasıyla gerçekçi bir şekilde araştırılmaktadır. Hesaplamalar, nadir toprak 
çekirdeklerinin eylemsizlik momentlerinin önemli bir biçimde değiştiğini ve deneysel 
değerler ile uyum içinde olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nötron-Proton Çift Etkileşmesi, Eylemsizlik Momenti, BCS Modeli 

THE NEUTRON-PROTON PAIRING AND THE MOMENTS OF 
INERTIA OF THE RARE EARTH EVEN-EVEN NUCLEI 

In this study, the possible effect of the neutron-proton pairing interaction in the heavy 
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1. GİRİŞ 

Aynı cins nükleonlar arasındaki çift etkileşmeler son kırk yıldır kapsamlı bir biçimde 
çalışılmaktadır [1,2]. Orta ve ağır çekirdeklerde, nötron ve proton Fermi seviyelerinin 
eneıji farklarına bağlı olarak nötron-proton (np) çift etkileşmesi uzun yıllar ihmal 
edilmesine rağmen, bu alanda yeni teorik çalışmalar vardır [3]. Bununla birlikte, nükleer 
yapı fiziğindeki son yıllardaki gelişmeler, orta ve ağır çekirdeklerde nötron-proton çift 
etkileşmesini göz önüne almayarak önemli gelişmeler yapmanın zor olduğunu 
göstermektedir. Son zamanlarda bu başlık, radyoakyif bozunmalarla N=Z olan yeni 
çekirdeklerin yapay olarak elde edilmesiyle daha çok tartışılır hale gelmiştir [4], Aynı cins 
nükleonlar arasındaki çift etkileşmeden farklı olarak, np çift etkileşmesi T=0 ve T=1 olan 
iki farklı kanalda olabilir. T=0 ve T=1 kanallarının karşılıklı etkileşmesi son zamanlarda, 
N=Z olan çekirdekler için genelleştirilmiş BCS formalizmini kullanarak şematik 
modellerle çalışılmıştır [5-12], Bu çalışmalardan bazılarına göre np çift etkileşmesi sadece 
N = Z olan çekirdeklerde etkilidir [7,8]. Bu çalışmaların sonuçlan, ağır çekirdeklerde np 
çift etkileşmesinin etkisinin ihmal edilebilir seviyede olduğunu göstermektedir. Bunun 
yanında başka çalışmalar, N>Z olan çekirdekler için T=0 np çift etkileşmesinin etkili 
olduğunu iddia etmektedir ve beta ve çift beta bozunmalarmm bazıları T=0 np çift 
etkileşmesi tarafından etkilenmektedir [13]. Bununla birlikte, başka çalışmalar da T=0 np 
çift etkileşmesinin bulunmadığını iddia etmektedir [14,15]. Böylece, çift etkileme 
formalizminin genelleştirilmiş versiyonları çelişkili sonuçlar vermektedir. Genelleştirilmiş 
BCS ile ilgili dikkat çekici olan durum, bu konuda önceden yapılmış kötümser görüşlerin 
olmasıdır [16]. Bu görüşlere göre, Bogolyubov dönüşümü tarafından tek-tek çekirdekler ile 
çift-çift çekirdek dalga fonksiyonlarının karışımı yapılmaktadır. Genelleştirilmiş kuazi-
parçacıklann vakumları çift-çift ve tek-tek çekirdekler için çok farklı eneıji spektrumuna 
sahiptir. Özetle, np çift etkileşmesi için mevcut durum kesin değildir. 

Bu çalışmanın amacı, np çift etkileşmesinin etkisini N>Z olan çekirdekler için eylemsizlik 
momentleri üzerinde incelemektir. 

2. NÖTRON-PROTON ÇİFT ETKİLEŞMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM 

Deforme çift-çift çekirdekler için Hamiltoniyen aşağıdaki gibi gözönüne alınabilir, 

H = Hn+Hp+Hnp. (1) 

Burada Hn ve H p sırasıyla nötron ve proton ve Hnp ise np çift etkileşmesi, için 

Hamiltoniyendir. Hn ve Hp niceliklerinin her ikisi de çift etkileşmeyi içerir. Nötron için 

ikinci kuantumlanma temsili şu şekilde verilir, 

Hn = £ ( E v • (2) 
ya yy' 

Benzer ifade proton içinde yazılabilir. Burada «*„(«„) , tek nükleon durumları için 
yaratma (yoketme) operatörleridir. (2) denkleminde G„, nötronlar arasındaki çift 
etkileşmenin güç parametresidir. np çift etkileşmesinin ikinci kuantumlanma gösterimi 
aşağıdaki gibidir, 
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HnP = (3) 
vm'n'oo' 

Burada V, iki nükleon etkileşme potansiyelini ve v ve f , sırasıyla nötron ve proton tek 
parçacık durumlarını temsil eder. Bundan başka, a = ± 1 bu durumların zaman 
değişmezliği altında eşlenik olmasını temsil eder. Eğer toplam, spin durumu <J' üzerinden 
yapılırsa bu Hamiltoniyen iki kısma ayrılarak yazılabilir. Çünkü sadece iki olasılık vardır; 
&= <7 ve <t'= —<7, 

H n p = H İ p + Hl p . (4) 

Bu Hamiltoniyenin kısımları, 

ve 

Hlp = ( 6 ) vm V 

şeklindedir. Fermiyon anti-komutasyon bağıntıları kullanılarak, 

{ava,av&} = 0, {<C,avV}= 0, (7) 

(5) ve (6) denklemlerindeki yaratma ve yoketme operatörleri aşağıdaki gibi düzenlenebilir, 

= a+v<Tav-aal-ea,r<y 

Şimdi, parçacıkların bulunma olasılığı üzerine np çift etkileşmenin etkisi incelenebilir. 
Bunun için [17]'deki fikir kullanılırsa yani, tek parçacık yanında ve olağan çift etkileşme 
Hamiltoniyeni farzedilirse, np etkileşmesi zayıf rezidüel kuvvet olur. [17]'de, (1) 
denklemindeki Hamiltoniyende, nötronlar ve protonlar için ayrı ayrı Bogolyubov 
dönüşümünün kullanıldığı açıkça belirtilmiştir, 

ava = uvav_a + ovffal. 

Varyasyonel metod kullanılarak, tek kuazi-parçacık modelin yeni bulunma olasılıkları elde 
edilebilir. Hamiltoniyen (6)'nın bulunma olasılıklarına katkısının olmadığı basitçe 
gösterilebilir. Nötronların aşağıda verilen ortalama alan enerjisine renormalizasyon olarak 
bütün katkı Hamiltoniyen (5)'ten gelmektedir, 

w'mc' 
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Böylece, BCS modelin kuazi-parçacık eneıjileri ve bulunma olasılıkları np çift 
etkileşmenin etkisi tarafından değiştirilmiştir. (9)'da, çift etkileşmenin matris elemanı 
aşağıdaki gibi yazılabilir, 

(ver, K - a|V| v' a, it-o) s S, fiF{nl). 

Burada F(nl), matris elemanlarının açısal ve radial kısmıdır, 

Fini) = - fp)X^tySinddrddd(p. 

Eğer yaklaşım için, iki-nükleon etkileşme potansiyeli çekici bir potansiyel olarak 
düşünülürse, 

V = V0S(r) = V0S(r,-r2) 

olur. Bu durumda, matris elemanının etkisi sadece dalga fonksiyonunun radyal kısımlarına 
bağlı olur; 

Eğer matris elemanı geleneksel formda yazılırsa, ortalama alana np çift etkileşmesinden 

gelen renormalizasyon terimi aşağıdaki hali alır, 

{vO,7C-(j\/\v'(T,7t'-(j)vl=-G(v7Cv'7İ')vl. (10) 

Burada, 

G(v%v'â') = j < ( r ) ¥ / ( r ) ¥ v , ( r ) % , (11) 

şeklindedir. Burada önemli olan nokta, (11) denklemindeki np çift etkileşme matris 
elemanlarının benzer nükleonlar için sabit olarak düşünülemeyeceğidir. [17]'de olduğu 
gibi bütün matris elemanlarını sabit olarak almak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü farklı 
seviyelerdeki benzer olmayan nükleonların eşdeğer seviyelerdekilere göre örtüşmeleri daha 
küçüktür. Gerçekten, dalga fonksiyonları np çift etkileşmesinde olduğu gibi iki farklı 
Schrödinger denkleminin çözümü olduktan sonra, eşdeğer seviyelerin dalga 
fonksiyonlarının birbirleri ile örtüşmeleri, benzer nükleonlarınkilerin birbirleri ile 
örtüşmelerinden daha küçüktür ve benzer olmayan nükleonların dalga fonksiyonları 
rastgele faza sahip olur. Sonuç olarak, 

Giy * K) « G{v = TI) 

olur ve (9)'daki ortalama alan enerjisi aşağıdaki gibi olmalıdır, 

Ev - Fv -Gnvl -Gnp(v = 7t)vl. (12) 
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Böylece sadece eşdeğer seviyedeki protonlar (nötronlar), nötronların (protonların) ortalama 
alan potansiyeline renormalize olurlar. Sonuçta, doğru hesaplama için np çift etkileşme 
etkisinin sadece köşegen matris elemanları hesaba katılmalı, köşegen harici elemanlar 
ihmal edilmelidir. 

3. DEFORME ÇEKİRDEKLERİN EYLEMSİZLİK MOMENTİ 

BCS formalizmi çerçevesinde, eylemsizlik momentinin dönen çekirdeğin crank modelinde 
hesaplanan teorik değerleri azalmakta ve deneysel değerlere yakınlaşmaktadır [18,19]. 
Bununla birlikte, BCS teorisi tarafından yapılan hesaplar teorik değerleri çok fazla 
azaltmaktadır. Crank modelin BCS teorisi tarafından elde edilen eylemsizlik momentinin 
teorik değeri deneysel değerlere gore % 10-40 daha küçüktür. Şimdiye kadar teorik ve 
deneysel sonuçların eş mertebede olması için yapılan birçok çalışma tam anlamıyla başarılı 
olamamıştır [20-40]. Eylemsizlik momenti üzerine şimdiye kadar yapılan çalışmalar, [36-
39] hariç, np çift etkileşmesini içermemektedir. 

Bu çalışmada, nadir toprak elementleri bölgesindeki deforme çift-çift çekirdeklerin 
eylemsizlik momentleri aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır, 

J = (Uvvv,-uv,vv)\ ( 1 3 ) 
V ev+ 

Burada, sırasıyla bulunma olasılıkları ve kuazi-parçacık enerjileri aşağıdaki gibi 
alınmışlardır, 

, 1 Ev -A. -Gvl - G v2
n 

v; = - ( i 
2 £., 

-), u; = 1 - V2
v, 

£v=yl(Ev-^-Gv2
v-Gnpv2J2+A2„. 

(14) 

(15) 

Hesaplamalar için ilk once np çift etkileşmesini içermeyen olağan BCS denklemleri 
çözülmüş, daha sonra ortalama alan enerjilerinde np çft etkileşmenin etkisi hesaplara dahil 
edilmiştir ve np çift etkileşmesini içeren modifıye edilmiş BCS denklemleri tekrar 
çözülmüştür, 

N = İ£v2
v , A = G^uvvv. (16) 

Teorik formalizmin detayları, nötron-proton çift etkileşmesi için yaklaşım ve aktinit 
çekirdekler için eylemsizlik momentleri sonuçlan [37]'de verilmiştir. 

4. HESAPLAMALAR VE TARTIŞMA 

Sayrsal sonuçlan elde ederken, matris elemanlannr kolayca ifade edebilmek için [16]'daki 
tek parçacık Hamiltoniyeni kullanılmış ve özvektörlerin asimtotik bazı tercih edilmiştir. 
Hesaplarda Hamiltoniyen parametreleri olarak, 
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2 D C 
C 2 na>0 

alınmıştır. Burada, 

şeklindedir. Nötron ve proton için // ve x ' n i n değerleri aşağıdaki gibidir, 

/ / , = 0 . 6 0 Xp
 = 0.0637 

/^„=0.42 ' =0.0637 ' 

Hesaplamaların tamamında [41]'deki deformasyon değerleri alınmıştır. Ayrıca nötron ve 
proton için N = 4, 5 and 6 kabuklan (her biri için 64 seviye) hesaba katılmıştır. 
Eylemsizlik momentinin deneysel değerleri [32]'den alınmıştır. Eylemsizlik momentinde 
np çift etkileşmenin etkisini karşılaştırabilmek için iki yol izlenmiştir: İlk olarak, np çift 
etkileşme etkisinin matris elemanının bütün terimleri (Jnpi) göz önüne alınmış, ikinci 

olarak sadece köşegen matris elemanlan ele alınmış ( J 2 ) , diğerleri ihmal edilmiştir. 

Aynca, Gnp güç sabiti için nn ve pp çift etkileşim güç sabitlerinin aritmetik ortalaması 
alınmıştır. 

Çizelge l 'de, birinci sütunda eylemsizlik momenti için np çift etkileşmesinin olmadığı 
teorik değerler verilmiştir. İkinci sütun np çift etkileşmeli J , 'i, üçüncü sütun gene np çift 

etkileşmeli J 2 'yi ve son sütunda deneysel sonuçlan temsil etmektedir. 

Çizelge l ' in birinci ve ikinci sütununda hesaplanan değerlerden, ikinci sütundaki Jnp l 

durumunu ifade eden np çift etkileşmesinin etkisinin ihmal edilebilecek seviyede küçük 
olduğu görülmektedir. Üçüncü sütundaki, J 2 durumuna karşılık gelen teorik 
hesaplamanın np çift etkileşmesinin ise oldukça derin bir etkisi vardır. Bu etki, bütün 
çekirdeklerin eylemsizlik momentlerinin teorik değerlerini arttırmaktadır. Bu artıştan 
dolayı bazı çekirdeklerde, teorik değerler deneysel değerlerden daha büyük olmaktadır. 
Bununla birlikte, bazı çekirdeklerde, özellikle 162Er, 168Er, l74Yb, 182W ve 1840s'de bu artış 
teori ile deneysel değerleri neredeyse eşitlemektedir. Diğer taraftan, 154Gd ve 156Dy'de np 
çift etkileşmenin etkisi teori ve deney arasındaki uyumu bozar yani teorik değerler 
deneysel değerlere göre daha büyük olur. 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Eylemsizlik momentinin deneysel değerleri katı cisim değerlerinden daha küçüktür. Bohr 
ve Mottelson iki-cisim etkileşmelerinin bu değerleri azalttığını göstermişlerdir. Buradaki 
en önemli etki çift etkileşme korelasyonlandır. Çift etkileşme korelasyonlan BCS 
formalizmine Belyaev tarafından katılmıştır. Bununla birlikte, Belyaev sadece nötron-
nötron ve proton-proton çift etkileşmesini katmıştır, np çift etkileşmesinin doğru 
formulasyonu sadece eylemsizlik momentleri için değil genel olarak nükleer yapı fiziği 
için bir belirsizliktir. 
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Çizelge 1. Eylemsizlik momentlerinin teorik ve deneysel değerleri. 

Çekirdek 

JB 

J 
\n 

(MeV) 

J np\ 
r 2 \ 

J 
\ll / 

(MeV)' 

J npl 

yh2) 
(MeV)'1 

J , deney 
f o 

h 
J 

V" / 
(MeV)' 

54, 
54i 

58, 

60, 

56 
58 
60 
62 

64 
62 
64-
66 
68 
70 

Sm 
Sm 
Gd 
Gd 
Gd 
Gd 
Dy 
Dy 
Dy 
Dy 
Dy 
Er 
Er 
Er 
Er 
Er 

66 
68 
70 
72-
74 
74 
76 
78 
80 
80 
82 
84-
86 

Yb 
Yb 
Yb 
Yb 
Yb 
Hf 
Hf 
Hf 
Hf 
W 
W 
w 
w 
Os 
Os 
Os 

45.01 
53.85 
45.19 
53.86 
53.22 
55.65 
45.35 
51.69 
53.05 
55.34 
56.58 
51.98 
52.88 
54.58 
54.91 
57.07 
52.59 
54.57 
56.63 
57.80 
55.97 
56.66 
54.08 
52.37 
53.44 
47.13 
46.79 
41.90 
37.29 
40.74 
37.30 
29.08 

45.83 
53.69 
46.11 
53.83 
53.40 
55.99 
46.05 
51.64 
52.97 
55.42 
56.10 
51.92 
53.12 
54.26 
54.84 
57.13 
52.89 
54.33 
56.83 
58.06 
55.60 
56.82 
53.52 
51.90 
54.06 
46.46 
46.76 
41.19 
36.38 
40.58 
36.62 
28.04 

53.11 
62.68 
54.03 
63.28 
63.39 
55.65 
54.93 
61.43 
63.96 
56.04 
78.63 
64.51 
64.59 
56.85 
79.35 
83.64 
65.10 
58.40 
83.95 
84.27 
79.20-
79.24 
61.10 
60.82 
60.57 
60.89 
61.40 
64.18 
59.60 
52.11 
52.81 
28.91 

49.26 
73.17 
46.60 
67.42 
75.41 
79.68 
46.60 
57.40 
69.20 
74.35 
81.74 
58.60 
65.72 
74.44 
75.19 
75.67 
58.94 
68.26 
71.26 
76.24 
78.43 
65.93 
67.87 
64.38 
64.31 
57.91 
60.00 
53.96 
48.98 
50.08 
43.73 
37.04 

Sadece N s Z olan çekirdeklerde çift etkileşmenin etkili olduğunu, np çift etkileşmesi için 
Bogolyubov formalizmini kullanan ilk çalışmalar göstermektedir. Bu yüzden, bu 
çalışmaların ışığında N>Z olan çekirdeklerde np çift etkileşmesinin var olmadığı 
anlaşılmaktadır [5-9]. Deforme çekirdeklerin eylemsizlik momentleri üzerine bazı 
hesaplamalarda bu sonuç doğrulanmaktadır [38, 39], Diğer taraftan bizim sonuçlarımız, np 
etkileşmesinin sadece aktinit çekirdeklerin eylemsizlik momentlerinin teorik değerlerinde 
[37] değil, aynı zamanda nadir toprak çekirdeklerinde de etkili olduğunu ortaya 
çıkarmaktadır. 
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BCS modeli çerçevesinde np çift etkileşmesinin tanımlanması yeni bir yaklaşım değildir. 
Bununla birlikte, np çift etkileşmesi için sabit olarak sadece köşegen matris elemanlarını 
hesaba katarak diğerlerini ihmal etmek durumu değiştirir. 
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SİSTEMATİK PROTON ve ALFA YAKALAMA REAKSİYON TESİR 
KESİT ÖLÇÜMLERİ 

Nalan Özkan*, R. Taygun Güray, Ganer Yalçın 
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Son on yılda, p-proses ile ilgili reaksiyonların tesir kesit ölçümlerine yönelik çalışmalara 
olan ilgi oldukça artmıştır. Proton yakalama reaksiyon tesir kesit ölçümleri genellikle 
teorik hesaplar ile 2 çarpanı kadar bir fark ile uyum halinde iken, alfa yakalama tesir kesit 
ölçümlerinde kaydadeğer farklılıklar gözlenmiştir. Ayrıca, kütle numarası 112'den büyük 
(A>112) olan p-çekirdekleri ile yapılan deneysel ölçümler hemen hemen hiç yoktur. Elde 
edilen deneysel sonuçları teori ile karşılaştırmak ve A= 112-210 kütle aralığındaki veri 
açığını kapatmak için, Kocaeli Üniversitesi Nükleer Fizik Grubu olarak Notre Dame 
Üniversitesi (ABD) Tandem Van de Graaff hızlandırıcısında ve ATOMKI siklotron 
hızlandırıcısında (Macaristan) aktivasyon metodu ile proton ve alfa yakalama reaksiyon 
tesir kesit ölçümleri yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar p-proses çekirdek sentezi 
simülasyonlarını geliştirmekte kullanılacaktır. Bu çalışmada, devam eden sistematik 
ölçümlerden ve ilgili projelerden bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Nükleer Astrofizik, Çekirdek sentezi, P-prosesi, Tesir kesit ölçümleri 

SYSTEMATIC MEASUREMENTS OF PROTON AND ALPHA 
CAPTURE REACTION CROSS SECTIONS 

In the last decade, there has been an increasing interest in measuring the reaction cross 
sections related to p-process. While proton capture reaction cross section measurements 
generally agree with theoretical calculations within less than a factor of two, alpha capture 
reaction cross section measurements show considerable differences compared to their 
model predictions. Moreover, experiments on p-isotopes with the masses higher than 112 
(A>112) are nearly absent. In order to compare the experimental results and the theory and 
to fill the gap of experimental data in the mass region A= 112-210, as Nuclear Physics 
Group of Kocaeli University, proton and alpha capture reaction cross section 
measurements by means of activation method have been carried out at the FN Tandem Van 
de Graaff accelerator of University of Notre Dame (USA) and the cyclotron accelerator of 
ATOMKI (Hungary). The obtained results will be used to improve the p-process 
nucleosynthesis simulations. In this study, it will be discussed about the ongoing 
systematic measurements and related projects. 

Keywords: Nuclear Astrophysics, Nucleosynthesis, P-process, Cross section 
measurements 
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1. GİRİŞ 

Yıldız çekirdek sentezi teorisi, büyük patlamadan sonra ilk üç dakikada H, He, ve Li gibi 
hafif çekirdeklerin oluştuğunu ve bu çekirdeklerin daha sonraki element sentezi için 
kaynak oluşturduğunu kabul eder. Hafif elementler (A<60), yıldızlarda H-yanması, He-
yanması, C-yanması, Ne-yanması, O-yanması ve Si-yanması olarak adlandırılan füzyon 
reaksiyonları ile oluşur. Bu reaksiyonlar Fe ve Ni grubuna kadar olan elementlerin 
sentezindeki temel aşamalardır [1]. Fe nükleon başına bağlanma eneıjisi en yüksek 
çekirdek olduğundan, A>60 büyük çekirdeklerin oluşumunda füzyon reaksiyonları 
etkinliğini kaybeder ve nötron yakalama reaksiyonları öncelik kazanır. Yüksek Coulomb 
bariyerine sahip olduklarından ve reaksiyonlarının enerji üretememesinden dolayı, ağır 
çekirdeklerin (A>60) hemen hepsi nötron yakalama reaksiyonları ile üretilir. Nötron 
yakalama reaksiyonları temelde iki ayrı grupta toplanır: yavaş nötron yakalama prosesi (s-
prosesi) ve hızlı nötron yakalama prosesi (r-prosesi). S-prosesinde, ardışık nötron 
yakalama reaksiyonları arasında geçen süre izotopun fT-bozunumu süresinden genellikle 
daha uzun olduğundan, çekirdek genellikle bir nötron daha yakalamadan önce (V 
bozunumuna uğrayarak kararlılık eğrisi üzerindeki (209Bi a kadar olan) çekirdeklerin 
sentezi gerçekleşir. R-prosesi ise nötron yakalama reaksiyonları arasında geçen sürenin 
izotopun fT-bozunumu süresinden daha kısa olduğu hızlı nötron yakalama prosesi olup s-
prosesi ile üretilemeyen 209Bi'dan daha ağır izotoplar ve kararlılık eğrisinin alt kısmındaki 
nötron bakımından zengin izotopların sentezinden sorumludur. Fakat doğada nötron 
yakalama reaksiyonları ile üretilemeyen kararlılık vadisinin proton bakımından zengin 
tarafında yer alan yaklaşık 35 tane (74Se ile 196Hg arasında) kararlı izotop mevcuttur. 

Nötron yakalama reaksiyonları ile üretilemeyen proton bakımından zengin ve doğada az 
miktarda bulunan bu kararlı çekirdeklerin (p-çekirdekleri) üretimini açıklayan mekanizma 
p-prosesidir. Fakat şu ana kadar, p-çekirdeklerinin tümünün solar miktarlarını tek bir 
proses ile açıklamak mümkün olmamıştır. Son yıllardaki görüş ve yorumlar, p-
çekirdeklerinin oluşumuna bağımsız birkaç prosesin katkıda bulunduğu yönündedir. 
Tarihsel olarak, p-prosesi proton yakalama aracılığı ile gerçekleştiği düşünülmüştür, fakat 
bugün etkili bir rolünün olmadığı bilinmektedir. En büyük katkı ardışık foto-parçalanma ve 
P+-bozunumlarından oluşan y-prosesinden gelmektedir [2, 3]. Dolayısıyla günümüzde y-
prosesi, çoğu zaman p-proses ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu proses için en iyi 
senaryolar tip-II türü süpernova patlamalarıdır. Patlama anında, şok dalgaları O/Ne 
katmanlarını geçerken oldukça yüksek sıcaklıklar (>2xl 09K) ve yoğunluklar elde edilir. Bu 
yüksek sıcaklık ve yoğunluk koşuları altında daha önceden s- ve r-prosesleri ile üretilmiş 
olan çekirdekler (tohum-çekirdekler) nötron, proton, ve alfa parçacıkları yayınlayarak foto-
parçalanmaya uğrarlar. Tohum çekirdekler ilk olarak (y,n) reaksiyonları ile karalılık 
vadisinin proton bakımından zengin çekirdeklerinin bulunduğu tarafa doğru nötron 
bağlanma enerjisi artarak ilerler. Bu nedenle, (y,n) reaksiyonlarının etkinliği gittikçe azalır. 
(y,p) ve/veya (y,a) reaksiyonları (y,n) reaksiyonları ile kıyaslanabilir veya daha baskın hale 
gelerek, daha düşük kütleli çekirdeklere doğru senteze devam eder. Şok dalgasının O/Ne 
tabakasını geçmesinden sonra, sıcaklık ve yoğunluk üstel olarak düşer ve foto-parçalanma 
reaksiyonları durur. Bu aşamada, kararsız haldeki çekirdekler, kararlı çekirdeğe ulaşıncaya 
kadar (3+-bozunumuna uğrayarak p-çekirdeklerinin tipik miktarlarını üretir. 

Fakat, A>90 olan tohum çekirdeklerinin az olmasından dolayı, y-proses senaryoları Mo ve 
Ru p-izotoplarının miktarı gözlenen solar miktarlardan daha az hesaplamaktadır ve bu farkı 
açıklamada yetersiz kalmaktadır. Yapılan düzenli çalışmalar, A<124 ve 150<A<165 
bölgelerinde y-prosesin p-çekirdeklerin sentezini açıklamakta bazı problemlerin olduğunu 
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göstermiştir [4, 5]. Bu nedenle, alternatif ek prosesler önerilmiştir: tip-II türü bir 
süpernovanın fırlatılan iç tabakalarındaki güçlü nötrino akılarının oluşturduğu vp-prosesi 
[6] veya ikili yıldızlarda nötron yıldızının yüzeyine eklenen proton bakımından zengin 
sıcak bölgelerinde temelde hızlı proton yakalama reaksiyonlarından oluşan rp-prosesi [7]. 

P-çekirdeklerinin gözlenen solar miktarlara göre az bulunmasının nedenin sadece 
astrofıziksel modellerdeki bir problem mi yoksa aynı zamanda nükleer fizik girdi 
parametrelerinden mi kaynaklandığı henüz açıklık kazanmadığından, yapılacak 
ölçümlerdeki belirsizliklerin azaltılması oldukça önemlidir. Deneysel veriler p-proses 
sentezinin geliştirilmesine ve tam olarak anlaşılmasına, ilgili enerji aralığında ölçülen 
reaksiyon tesir kesitlerinin hesaplarda direk olarak kullanılması ile veya ilgili enerji 
aralığında ölçüm gerçekleştirilemiyorsa ölçüm yapılan diğer enerjilerde teorik hesapların 
geçerliliğini test ederek yardımcı olacaktır. 

P-çekirdeklerinin doğadaki miktarının az olması ve deneylerde kullanılacak hedeflerin 
hazırlanmasındaki zorluklardan dolayı, ilgili deneysel çalışmaların sayısı azdır. Bu nedenle 
p-prosesi, çekirdek sentezi prosesleri içerisinde en az bilinenidir. P-çekirdeklerinin solar 
miktarlarının hesapları, 2.000 kadar çekirdeğin yaklaşık 20.000 nükleer reaksiyonunu 
içeren geniş bir network ile çalışmayı gerektirir. Reaksiyon tesir kesitleri ile hesaplanan 
astrofıziksel reaksiyon hızları bu network için gerekli bir parametre olduğundan, bu 
reaksiyonların tesir kesit ölçümlerine gereksinim duyulmaktadır. Networklerin çok sayıda 
kararsız çekirdek reaksiyonlarını içermesi ve ilgili deneysel verilerin az olması, p-proses 
çekirdek sentezi simülasyonlarını ve bu simülasyonlar için gerekli reaksiyon hız 
hesaplarını Hauser-Feshbach istatistiksel model hesaplamalarından elde edilen teorik tesir 
kesit hesaplamalarına bağlı kılar. Ayrıca, p-çekirdek miktarlarının hesaplamaları, 
reaksiyon hızlarındaki değişime çok duyarlı olduğundan [8], p-proses network çalışmaları 
için ilgili reaksiyonların deneysel olarak çalışılması, teorik reaksiyon hız hesaplarını test 
etmek için oldukça önemlidir. Bu amaçla, Kocaeli Üniversitesi Nükleer Fizik grubu olarak, 
Notre Dame Üniversitesi, ABD (FN tandem Van de Graaff hızlandırıcısı) ve ATOMKI, 
Macaristan (cyclotron hızlandırıcısı) grupları ile ortak projeler aracılığıyla sistematik 
proton ve alfa yakalama tesir kesiti çalışmaları yapılmaktadır. 

2. P-PROSES İÇİN TESİR KESİT ÖLÇÜMLERİ 

P-çekirdek sentezinde foto-etkimeli reaksiyonlar (y-prosesi) önemli rol oynamaktadır. 
Foto-etkimeli reaksiyon tesir kesit ölçümleri, özellikle yüklü parçacık yayınlama (y,a) ve 
(y,p) reaksiyonları, teknik olarak zor ölçümler olmasına rağmen, bu alanda son yıllarda 
önemli gelişmeler olmuştur [9, 10]. Fakat laboratuarda ölçülen reaksiyon hızı ile yıldız 
plazmasındaki gerçek değeri (yıldız zenginleştirme etkisi, stellar enhancement effect) 
arasındaki büyük farktan dolayı, deneysel foto-etkilemeli reaksiyon tesir kesit değerleri 
çekirdek sentezi modellerinde direk olarak kullanılamaz [11]. Foto-etkilemeli reaksiyon 
hızları detaylı denge teoremi [12] kullanılarak parçacık yakalama reaksiyon hızlarından 
hesaplanabildiğinden ve parçacık yakalama reaksiyonları durumunda yıldız zenginleştirme 
etkisi daha az etkili olduğundan, p-prosesi ile ilgili reaksiyonların incelenmesinde ışımalı 
parçacık yakalama reaksiyon tesir kesit ölçümleri, alternatif bir yoldur. 

Parçacık yakalama tesir kesiti ölçümleri için klasik metot demet hattında yapılan y-
spektroskopi ölçümleridir. Fakat ilgilenilen enerji ve kütle aralığında, demet hattında 
yapılan ölçümlerde belli zorluklar mevcuttur. Nükleer astrofizikte genellikle milibarndan 
daha düşük tesir kesit ölçümlerinin yapılması gerektiğinden, demet tarafından ölçüm 
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anında (örneğin, düşük Z'li hedef malzemelerden dolayı) oluşansarkafon, ilgilenilen tesir 
kesit ölçümlerini engelleyebilir. Ayrıca bombardıman anindâ öTûşâri""bileşik çekirdek' 
nükleer enerji seviye yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu seviyelere uyarıldığından 
birçok geçişin mümkün olduğu oldukça karmaşık bir bozunum şemasına sahip olacaktır. 
Tüm bu geçişlerin dedekte edilmesi ve açısal dağılımlarının belirlenmesi ekstra deneysel 
çalışmalar gerektirmektedir. Bu sorunlar nispeten 4n toplam ölçümleri ile azaltılmış olsa 
da şu ana kadar yüksek kütle bölgesinde demet hattında yapılan y-spektroskopi ölçümleri 
yoktur. 

Bu tür problemlerin çoğu aktivasyon metodu ile önlenebilir. Oluşturulan aktivitenin demet 
hattında değil de daha düşük arkafona sahip farklı bir ortamda hazırlanan gama sayım 
düzeneğinde sayılabiliyor olması, aktivasyon metodunun diğer metotlara göre Gamow 
eneıji aralığında düşük tesir kesit değerlerinin ölçülebilmesi açısından bir avantaj 
sağlamaktadır. 

Ayrıca, düşük arkafondan dolayı aktivasyon metodu çok saf olmayan hedeflerle ve hatta 
doğal elementlerden hazırlanan hedeflerle ilgili tesir kesit ölçümlerine imkan vermektedir 
(Çizelge l ' e bakınız). 

2.1. Aktivasyon Metodu 

Parçacık yakalama tesir kesit ölçümleri için, reaksiyon ürünlerinin yan-ömürleri dakika ve 
gün mertebelerinde ise aktivasyon metodu kullanılabilir. Aktivasyon metodu ile yapılan p-
prosesi ölçümlerinin deneysel yaklaşımı Kaynak [13]'de detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 
Aktivasyon süresince (t

a
kt) ışınlanmış bir hedefte oluşan /^-karasız izotop sayısı (jV„*,) 

aşağıdaki ifade ile elde edilebilir, 

(1) 
, / = ! A 

Burada, n aktivasyon süresinin At eşit zaman aralıklarına bölünen toplam sayısı, $ /'inci 
zaman aralığında birim zamanda hedefe gelen demet parçacık sayısı, <x reaksiyon tesir 
kesiti, UH hedef çekirdeklerinin yüzeysel kütle yoğunluğu, A ürün çekirdeğin bozunma 
sabiti ve ışınlamanın başlangıcı ile z'inci zaman aralığının sonuna kadar geçen süredir. 
Aktivasyondan sonra, hedefin aktifliği gama sayım sisteminde tı ve 12 zamanlan arasında 
sayıldığında, N b

o z u n m a
 toplam bozunma sayısı aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir 

Nhozunma = Nak,(e-u> . (2) 

Çizelge 3 örneğinde olduğu gibi, uygun bozunma parametreleri ve sayım verimi 
kullanılarak, (/?-0) sayım süresince dedektörde sayılan net fotopik alanından (Nsayım), 
toplam bozunma sayısı 

N C 
N = (3) 

bozunma
 T

 v 7 

eşitliğinden elde edilebilir. Burada Iy , ilgili y-geçişinin parçalanma başına yayınlanma 
olasılığı, £ sayım (dedektör) verimi ve C ise ölü-zaman ve çakışma gibi etkileri içeren 
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düzeltme faktörüdür. Böylece, Eş. (1), (2) ve (3) kullanılarak reaksiyon tesir kesiti 
hesaplanabilir. 

Aktivasyon metodunun, p-prosesi ile ilgili tesir kesit ölçümlerinde oldukça kullanışlı ve 
başarılı bir yöntem olduğu yapılan birçok çalışma ile ispatlanmıştır. Çizelge l'deki 
çalışmaların çoğu aktivasyon metodu ile gerçekleştirilmiştir. Aktivasyon tekniği, temelde 
karalı durumdaki bir hedefin ilgilenilen parçacık demeti ile bombardıman edilmesi ile 
üretilen radyoaktif çekirdeklerin P-bozunuml arını takiben yayınladıkları gama 
aktivitelerinin ölçülmesine dayanır. 

Aktivasyon süresince demet akımı Faraday kabı düzeneği ile ölçülür. Akım kararlılığı ve 
seviyesi online olarak gözlenir ve her saniye veya belli zaman aralıklarında offline 
analizlerde kullanılmak üzere bir akım toplayıcı aracılığıyla kaydedilir. Genellikle hedef 
üzerine gelen demet boyutu 1 ile 3 mm arasında değişmektedir. Tesir kesit ölçümlerinde 
kullanılan demet yoğunluktan genellikle nA-uA mertebesindedir. Şekil 1. de aktivasyon 
metodu ölçümleri için demet hattındaki aktivasyon düzeneğine bir örnek gösterilmiştir 
[13]. Ölçülecek reaksiyonun hedef malzemesinin özelliklerine göre (erime sıcaklığı gibi) 
hava ile soğutma yerine su ile soğutma düzenekleri de kullanılabilir [14]. Aktivasyon 
süresince hedef kalınlığında bir değişim olup olmadığını gözlemek için, genellikle yüzey 
engelli bir Si dedektörü ile geri saçılma spektrumu kaydedilir. Demet hattının sonunda, 
hedefi geçen demeti durdurmak ve böylece hedef dışında gerçekleşen geri saçılan 
parçacıkların Si dedektöre ulaşmasını engellemek için karbon (C) disk kullanılabilir. 

Her bir aktivasyondan sonra, hedef daha düşük arkafonlu ortamdaki gama sayım sistemine 
taşınır. Genellikle gama sayımının yapıldığı bölme ve dedektör kristalinin etrafı pasif 
perdeleme olarak 10 cm kalınlığında kurşun bloklarla çevrilir. Kurşundan detektöre 
gelecek X-ışınları ve geri saçılan ışınların enerjilerine bağlı olarak, bu ışınların dedektöre 
ulaşmasını engellemek için kurşun blokların iç kısmı 3-7 mm kalınlıkta bakır ile kaplanır. 
Aynı zamanda kozmik ışınlardan gelen 511 keV eneıj ili gamaları veto etmek için gerekirse 
aktif perdeleme olarak plastik sintilatörler kullanılabilir [15]. Hedefteki mevcut 
safsızlıklar, ürün çekirdeklerin yayınladıkları karakteristik gamalanndan dolayı ayırt 
edilebildiklerinden, ilgilenilen gama eneıjisi ile aynı enerjili gamaları yayınlamadıkları ve 
yüksek Kompton arkafonu oluşturmadıkları sürece sorun teşkil etmemektedir. 

Si Dedektör 

Cdisk 

Şekil 1. Demet hattındaki bir aktivasyon odacığına örnek düzenek. 
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2.2. Yapılan Ölçümler 

P-çekirdeklerinin solar ve izotopik miktarları ile günümüze kadar p-çekirdekleri ile 
yapılmış deneysel çalışmaların listesi Çizelge l 'de verilmiştir. Aynı zamanda, doğal 
elementlerle veya zenginleştirilmiş izotoplarla hazırlanan hedefler ile ölçümü yapılan 
reaksiyonlar belirtilmiştir. İzotopik miktarı yüksek olan p-çekirdekleri ile ölçümler doğal 
izotop kullanılarak gerçekleştirilebilirken, izotopik miktarları çok az olan izotoplarla 
çalışılacak ise zenginleştirilmiş izotoplardan hazırlanan hedefler ile tesir kesit ölçümleri 
yapmak gerekmektedir. P-çekirdeklerinin proton ve alfa yakalama reaksiyonları için etkin 
enerji aralıkları (Gamow pencereleri) Çizelge l 'de ayrıca listelenmiştir. Çekirdek sentezi 
için ilgili reaksiyonların etkin enerji değeri ve etkin enerji aralığı, sıcaklığa bağlı olarak 
sırasıyla EG Gamow enerjisi ve AEC Gamow penceresi [12] aşağıdaki eşitlikler ile 
hesaplanır 

Eg = 1,22-(Z2Z2//T6
2)1/3 ve AEa = 0,749• ( Z f Z 2 / ^ 5 ) " 6 . (5) 

Burada Z, ve Z, reaksiyona giren çekirdeklerin atom numaralarını, fi atomik kütle biriminde 
indirgenmiş kütleyi ve Tf, ise milyon Kelvin çarpanında sıcaklığı temsil etmektedir. 
Gamow penceresindeki enerjilerde tipik reaksiyon tesir kesitleri mikro ve pikobarnlardan 
düşük değerlere sahip olduğundan, bu reaksiyon tesir kesitlerini ilgili enerji aralığında 
ölçmek oldukça zordur. 

Çizelge 2, p-izotoplarına ek olarak, p-prosesi yolu üzerindeki A>70 izotoplar ile 
gerçekleştirilen deneysel proton ve alfa yakalama reaksiyon tesir kesit ölçümlerinin 
listesini de göstermektedir. Protonla yapılan tesir kesit ölçümlerinin alfalarla yapılanlara 
oranla daha fazla olduğu görülmektedir. Büyük kütleli izotopların parçacık yakalama 
reaksiyon tesir kesit ölçümleri mevcut değildir. A=150 kütle bölgesinde sadece 144Sm 
izotopu ile alfa yakalama reaksiyon tesir kesit ölçümü gerçekleştirilmiştir [16]. Bu izotop 
için farklı a+çekirdek optik potansiyellerinin oldukça farklı sonuçlar verdiği gözlenmiştir. 
Eğer karşılaştırma yapabilmek için deneysel veriler mevcut ise en uygun optik model 
parametrelerine karar verilebilir. Bu nedenle, bu bölgede elde edilecek (p,y) ve (oc,y) 
reaksiyonları için deneysel veri, teorik modelleri, özellikle farklı global optik potansiyelleri 
kontrol etme açısından oldukça önemlidir. 

Bu amaçla grubumuz tarafından sistematik yüklü parçacık yakalama reaksiyon tesir 
kesitleri ölçülmektedir: proton yakalama tesir kesit hesapları 96Zr [17],102Pd [18], 112Sn 
[17], 119Sn [17] 120Te [19] izotopları ile yapılmış, 114Sn, "5Sn, 116Sn ve 162Er izotopları ile 
ölçümlerin analizleri devam etmektedir. Aynı şekilde alfa yakalama tesir kesit hesapları 

Cd [20], u 2Sn [13], 1,3In [14], izotopları ile yapılmış, n 4Sn, 115Sn, n 6Sn, 151Eu ve f62Er 
izotopları ile ölçümlerin analizleri devam etmektedir (Çizelge 1). 162Er izotopu ile yapılan 
çalışmalara ek olarak yüksek kütleli bölgede, nadir toprak elementleri (Er, Gd, Dy,...) ile 
reaksiyon tesir kesit ölçümleri sistematik olarak çalışılacaktır. En olası reaksiyon adayları 
152Gd ve 156Dy izotoplarının proton ve/veya alfa yakalama reaksiyonlarıdır. 

Zenginleştirilmiş nadir toprak element izotopları, izotop şirketlerinden genellikle oksit 
formda elde edilebilmektedir. Öncelikle oksit formdaki izotopların vakum altında daha az 
uçucu olan indirgen madde (yüksek sıcaklık nadir toprak elementleri için Th veya Zr) 
kullanılarak ayrıştırma-saflaştırma metodu ile metal formuna indirgenmesi ve elektron 
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ısıtmalı tantalum kröze kullanarak buharlaştırma metodu ile hedef hazırlanması 
gerekmektedir. Detaylı bilgi için Kaynak [21] incelenmelidir. 

Çizelge 1. Solar ve izotopik miktarları ile birlikte p-çekirdeklerinin listesi [22], Günümüze 
kadar p-çekirdekleri ile yapılan çalışmalar tiklerle ( • ) ve grubumuzca yapılmış ve 

yayınlanmış çalışmalar koyu harflerle belirtilmiştir. Analizleri devam eden çalışmalar içi 
dolu daire ( • ) ile ve bir sonraki aşamada grubumuzca planlanan çalışmalar ise içi boş daire 

(O) ile gösterilmiştir. 

p-izotopu 
Solar 

miktarı 
[Si=106] 

İzotopik 
miktar 

Gamow penceresi 
(MeV, T=3xl09K) 
(P,Y) (a,y) 

Hedef 
İzotop 

miktarı 

Yapılan ölçümler 
(p,Y) (a,y) 

74Se 0,55 0,88 1,697-3,609 5,090-8,106 doğal • [23] 
/sKr 0,153 0,34 1,782-3,731 5,322-8,398 
84Sr 0,132 0,56 1,866-3,851 5,554-8,687 

WMo 0,378 14,84 2,030-4,083 6,001-9,242 doğal ' [ 2 4 ] 
y4Mo 0,236 9,25 2,031-4,084 6,003-9,245 doğal ' [ 2 4 ] 
yöRu 0,103 5,52 2,111-4,196 6,220-9,513 doğal ' [ 2 5 ] ' [ 2 8 ] 
ysRu 0,035 1,88 2,111-4,196 6,222-9,515 doğal ' [ 2 5 ] 
l«2pd 0,0142 1,02 2,191-4,307 6,437-9,781 % 77,89 ' [ 1 8 ] 
mCd 0,0201 1,25 2,270-4,417 6,650-10,043 % 96,47 ' [ 2 6 ] ' [ 2 0 ] 
ımCd 0,0143 0,89 2,270-4,417 6,652-10,045 %2,05 ' [ 2 6 ] 
113In 0,0079 4,3 2,309-4,471 6,760-10,177 % 93,10 ' [ 1 4 ] 
"2Sn 0,0372 0,97 2,348-4,524 6,862-10,302 % 98.90 ' [ 1 7 ] ' [ 1 3 ] 
114Sn 0,0252 0,66 2,348-4,524 6,864-10,304 ' [ 2 7 ] , • • 
U5Sn 0,0129 0,34 2,348-4,524 6,865-10,305 • • 
l lüTe 0,0043 0,09 2,425-4,630 7,073-10,560 %99,4 ' [ 1 9 ] 
l i4Xe 0,00571 0,12 2,501-4,734 7,279-10,810 
12öXe 0,00509 0,11 2,501-4,735 7,280-10,812 • 

' % a 0,00476 0,11 2,577-4,837 7,483-11,058 • ^ 

0,00453 0,10 2,577-4;838 7,484-11,060 
mLa 0,000409 0,09 2,614-4,889 7,587-11,185 V 
libCc 0,00216 0,19 2,651-4,939 7,685-11,303 f--

l i 8Ce 0,00284 0,25 2,652-4,939 7,686-11,304 
144Sm 0,008 3,10 2,799-5,138 8,081-11,781 %87-96 ' [ 1 6 ] 
1S2Gd 0,00066 0,09 2,872-5,236 8,278-12,019 O 
1S6Dy 0,000221 0,19 2,944-5,332 8,471-12,251 O O 

r> 0,000378 0,.25 2,944-5,332 8,472-12,252 0 
Er 0,000351 0,14 3,015-5,428 8,664-12,482 % 28,20 • • 

164Er 0,00404 1,61 3,015-5,428 8,665-12,483 %7,41 • 
16«Yb 0,000322 0,13 3,086-5,522 8,854-12,710 
I 7 4 H f 0,000249 0,16 3,156-5,616 9,043-12,936 
ı«üTa 2,48xl0~ö 0,01 3,191-5,662 9,138-13,049 

- 0,000173 0,13 3,226-5,708 9,230-13,159 
m O s 0,000122 0,02 3,295-5,799 9,415-13,379 
ıyuPt 0,00017 0,01 3,364-5,890 9,600-13,599 

iyöHg 0,00052 0,15 3,432-5,980 9,782-13,816 
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Çizelge 2. P-proses yolu üzerindeki izotoplar (A>70) ile gerçekleştirilen proton ve alfa 
yakalama reaksiyon tesir kesit ölçümleri. 

(P>V) (avy) 
74J6 '77Se, 84,86,87,88^ 89^ 90,96^ 9 3 ^ 92,94,95,98^ 7 0 ^ 96R >06^ ,12.117^ 113^ 
96,98.99.100,1 04Ru 102,104,105,106p̂  112,114,116,119gn 120je

 144Sm 197 Au 

162Er izotopu ile yapılan çalışmalarda %28,2 oranında zenginleştirilmiş hedefler ile proton 
ve alfa yakalama reaksiyon tesir kesit ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Örnek olarak, 
162Er(p,y)163Tm proton yakalama reaksiyonunu inceleyelim. Er izotopunun proton 
yakalaması, Şekil 2. de görüleceği gibi kararsız 163Tm izotopunu oluşturur. Oluşan 
reaksiyon ürünleri sırasıyla 163Tm izotopu 1,81 saat yan-ömürle, 163Er izotopu 75 dakika 
yan-ömürle ve 163Ho izotopu 4570 yıl yan-ömürle, kararlı izotopa (163Dy) ulaşana kadar 
P+-bozunumu yapar. Bu bozunmalar içerisinde en yüksek yayınlanma olasılığına sahip 
gama eneıjisi 104,32 keV olup (Çizelge 3), (p,y) reaksiyon tesir kesit hesabı için bu pik 
kullanılarak analiz yapılacaktır. 

Şekil 2. 162Er izotopunun proton ve alfa yakalama reaksiyonlannı ve reaksiyon ürünlerinin 
kararlı bir çekirdeğe ulaşana kadar P+-bozunumlannı gösteren izotop tablosunun ilgili kısmı 

[29], 

Ayrıca (p,y) reaksiyonu ile birlikte (p,n) reaksiyonu da radyoaktif olan 1Ğ2Tm izotopunu 
oluşturacağından, (p,n) kanalı açıldıktan sonra 162Er(p,n)162Tm reaksiyon tesir kesitleri de 
aktivasyon metodu ile ölçülebilecektir. Bu reaksiyon sonucunda oluşan ürün çekirdekler ve 
bozunum parametreleri Çizelge 3'de görülmektedir. (p,n) tesir kesit hesaplamalannda 
kullanılacak, yayınlanma olasılığı en yüksek olan gamalann enerji değeri 102 keV olup 
yayınlanma olasılığı ile birlikte bu çizelgede listelenmiştir. 162Er(p,y)163Tm ve 
162Er(p,n)162Tm reaksiyon ürünlerinden gelen bu iki gama birbirine yakın eneıj i değerine 
sahip olmasına rağmen, gama spektrumunda eneıji pikleri ayırt edilebilmektedir (Şekil 3). 
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Çizelge 3.162Er izotopu ile gerçekleştirilen reaksiyonlar ve bozun o m parametreleri [29]. 

Reaksiyon Ürün Yarı-ömür y-Enerjisi 
(keV) 

y-Yayınlanma Olasılığı 
(%) 

162Er(p,7) l w Tm (1,81+0,05) saat 104,32 (18,6*0,4) 
löZEr(p,n) 162Tm (21,70±0,19) dak 102,00 (17,57+0,07) 

4500 

4000 

3500 -

3000 -

6 2500-

V5 2000-

1500 

1000 -

500-

w —I 
100 

—ı— 
150 

—ı > 1— 
200 250 

—ı 1 1— 
300 350 

T T 
400 450 500 

Enerji (keV) 

1 ff) 
Şekil 3. Er hedefinin 7 MeV eneıjili proton demeti ile 30 dakika aktivasyonu ve 165 

dakika (2,75 saat) sayımı ile elde edilen gama spektrumu. (p,y) ve (p,n) reaksiyonları için, 
yayınlanma olasılığı en yüksek olan gama pikleri oklarla gösterilmiştir. 

Oksit halindeki 162Er izotopu ile hedefleri ayrıştırma-saflaştırma metodu ile hazırlama 
çalışmaları yapılmış, fakat materyalin çok az olmasından dolayı direk olarak oksit haldeki 
(Er203) hedefler hazırlanıp ölçümler yapılmıştır. Fakat bir sonraki aşamada nadir toprak 
elementlerinden olan Gd ve Dy elementlerinin oksit halindeki zenginleştirilmiş 
izotoplarından metal halindeki hedef hazırlama çalışmaları yapılacak, böylece daha düşük 
enerjilerde (Gamow penceresi) tesir kesit ölçümleri gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 

Bu çalışmalar, TBAG-U/111 (104T2467) ve TBAG-108T508 nolu projeler aracılığıyla 
TÜBİTAK tarafından, BAP-2007/36 ve BAP-2007/37 nolu projeler aracılığıyla Kocaeli 
Üniversitesi tarafından desteklenmiştir. Ayrıca, bu çalışmalar National Science 
Foundation (NSF, 0434844), Joint Institute for Nuclear Astrophysics (JINA) ve Hungarian 
Scientific Research Fund OTKA programları tarafından desteklenmiştir. 
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YENİ SKYRME KUVVET PARAMETRELERİ KULLANARAK BAZI 
HALO ÇEKİRDEKLERİNİN NÖTRON VE PROTON 

DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ 
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Son zamanlarda radyoaktif izotop ışın tekniğinin gelişmesiyle kararsız çekirdeklerin 
nükleer özelliklerinin çalışması için yeni bir alanın açılmasıyla, nükleer fizik hakkındaki 
bilgimiz kararlı çekirdeklerden kararsız çekirdeklere doğru genişlemektedir. Bundan 
dolayı, kararsız çekirdeklerin özelliklerinin güvenilir teorilerle veya modellerle 
incelenmesi oldukça ilgi çekicidir. Nükleer taban durum özellikleri, çoğunlukla 
mikroskopik öz uyumlu ortalama alan teorileri ile birlikte Skyrme kuvvetli etkin 
etkileşmeler kullanılarak incelenirler. Bu çalışmada, 6He, 8He, n Li ve n B e gibi halo 
çekirdeklerin kare ortalama karekök proton ve nötron dağılımlarının yarıçapları, proton ve 
nötron yoğunlukları gibi taban durum özellikleri SLy4, SLy5, SLy6 ve SLy7 kuvvet 
parametreli Skyrme-Hartree-Fock yöntemi kullanarak hesaplanmıştır. Elde edilen 
sonuçlar deneysel verilerle karşılaştınlmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Halo Çekirdekler, Nükleon-Nükleon Etkileşimi, 
Skyrme-Hartree-Fock Yöntemi, Nükleer Taban Durum Özellikleri 
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YÜKSEK ENERJİLİ pp ÇARPIŞTIRICILARINDA 
LEPTOGLUONLARIN TEK ÜRETİMİ 

Metin Kantar* 

Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Kötekli Muğla TÜRKİYE 

Standart Modeldeki lepton ve kaurkların sayısındaki artış, bu parçacıkların çoğunlukla 
"Preon" denilen daha temel yapı-taşlarının bağlı durumları olabilecekleri yönündeki 
spekülasyonları artırmaktadır. Diğer taraftan standart modelin, lepton-kuark simetrisi, 
ailelerin tekrarı, kütle hiyerarşisi problemi, Higgs kütlesindeki ıraksamalar, yükün 
kuantizasyonu gibi çok önemli temel problemleri açıklamadaki yetersizliği, fizikçileri bu 
modelin ötesine geçmeye zorlamaktadır. Bu noktada, kompozitlik, süpersimetri (SUSY) 
v.b. gibi bazı SM ötesi yaklaşımlar, yeni fiziği araştrımada çok ümit verici adaylar olarak 
görünmektedirler. Yüksek kütle-merkezine ve ışınlılığa sahip geleceğin çarpıştırıcılarında 
TeV ya da Çoklu TeV ölçekli fiziği araştırmak için çok geniş bir fizik potansiyeline sahip 
olabiliriz. Günümüze kadar bunu araştırmak için uygun ya da zorlayıcı bir model henüz 
oluşturulamamıştır. Çoğunlukla kompozitlik ölçeği denilen A karakteristik eneıji ölçeğinin 
altında, preonlan bir arada tutan etkileşmeler, QCD biçiminde olup Standart Modelin 
fermiyon tipli kompozit yapılarını bir arada tutar. Böyle bir kompozit model ile madde 
içerisindeki yeni alt yapılar, Standart Modelin yüksek enerji tesir kesiti öngörüsünden 
gelen sapmanın işaretleri olabilir. Ancak şu ana kadar böyle bir sapma deneysel olarak 
gözlenmedi. Bunu gözleyebilmek için yüksek enerjili ve ışınlıklı yeni nesil çarpıştıncılar 
inşa edilmelidir. Bu çalışmada skaler ve fermiyonik preonları içeren gerçekçi bir model 
veriyoruz. Modelimizi test edebilmek için leptogluon üretimlerinin deneysel olarak 
aranmasını öneriyoruz. Leptogluonlar pp çarpıştırıcılarında tek olarak üretilebileceklerdir. 
Eğer bu parçacıkları gelecekteki yüksek enerjili çarpıştırıcılarda gözleyebilirsek, o zaman 
bu, lepton ve kuarkların kompozit yapıda olduklarının işareti olacaktır. Yüksek eneıjili pp 
çarpıştırıcılarında yeni ölçekteki fiziği ya da TeV ölçeği fiziğini araştırmak için oldukça 
fizik potansiyeli olacaktır. Bu çalışmada, leptogluonlann kütlesine göre toplam tesir 
kesitlerini ve değişmez kütle dağılımlarını veriyoruz ve buna bağlı olarak değişik enerjiler 
için bunların grafiklerinden hangi koşullarla gözlenebileceklerini yorumluyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Standart Model, Kompozitlik, Preon Modeli, Tesir Kesiti, 
Doğrusal ve Dairesel Çarpıştıncılar, Işınlılık 
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EŞYÖNLÜ NOKTASAL, TEKYÖNLÜ DÜZLEMSEL VE ÇIZGİSEL 
KAYNAKLAR İÇİN SUDA GAMA IŞINI DOZ BİRİKİM 

ETKENLERİNİN MCNP YAZILIMININ KULLANILARAK 
HESAPLANMASI 

Haluk Atak*, Osman Şahin Çelikten, Mehmet Tombakoğlu 

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü 06532,Beytepe/Ankara 

Bu çalışmada farklı enerjilerdeki gama ışınları ile farklı kalınlıklarındaki suda; eşyönlü 
noktasal, tekyönlü düzlemsel ve sonlu/sonsuz çizgisel kaynaklar için MCNP yazılımını 
kullanarak doz birikim etkenlerini hesapladık. Bulunan bu etkenler daha sonra Taylor ve 
Berger formlarına sokularak matematiksel fonksiyonlar olarak ifade edildi.Çizgisel 
kaynaklar için ,Sievert fonksiyonu ve noktasal kaynak sonuçlarıyla oluşturulan Taylor 
formundaki sabitler kullanılarak Monte Carlo sonuçlarıyla karşılaştırılmak üzere birikim 
etkeni tablosu oluşturuldu.Çizgisel kaynak hariç hesaplanan tüm etkenler literatürdeki 
tablo değerleriyle karşılaştırıldı; çizgisel kaynak için elde edilen değerler de kendi 
oluşturduğumuz tabloyla karşılaştırıldı. Benzeşim sonucu oluşan istatistiksel hataları 
azaltmak için MCNP yazılımındaki varyans azaltma tekniklerinden "zorunlu çarpışma" 
seçeneği kullanıldı. 

Anahtar Kelimeler: MCNP, Gama Işını Birikim Etkeni, Radyasyon Zırhlaması, Taylor 
Formu, Berger Formu 

CALCULATION OF GAMMA RAY DOSE BUILDUP FACTORS IN 
WATER FOR ISOTROPIC POINT, PLANE MONODIRECTIONAL 

AND LINE SOURCES USING MCNP CODE 

Gamma ray dose buildup factors in water for isotropic point, plane monodirectional and 
infinite/finite line sources were calculated using the MCNP code. The buildup factors are 
determined for gamma ray energies of 1, 2, 3 and 4 Mev and for shield thicknesses of 1, 2, 
4 and 7 mean free paths. The calculated buildup factors were then fitted in the Taylor and 
Berger forms. For the line sources a buildup factor table was also constructed using the 
Sievert function and the constants in Taylor form derived in this study to compare with the 
Monte Carlo results. All buildup factors were compared with the tabulated data given in 
literature. In order to reduce the statistical errors on buildup factors, "forced collision" 
option was used in the MCNP calculations. 

Keywords:MCNP, Gamma Ray Buildup Factor, Radiation Shielding, Taylor Form, 
Berger Form 
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l.GİRİŞ 

Radyasyondan korunmada zırh uygulamaları, radyoaktif maddelerin taşınması ve 
depolanması, tıbbi uygulamalar ve radyasyon kaynaklarının kullanıldığı diğer 
uygulamalarda maruz kalman dozu hesaplayabilmek için ilgili noktadaki toplam enerji 
bağımlı foton akısının kesin olarak bilinmesi önem arzetmektedir. 

Bir metal zırh gibi yüksek yutuculuğu olan bir malzeme, ışın kaynağı ve detektör arasına 
yerleştirildiğinde, fotonlar malzeme içinde hem saçılmaya uğrar hem de ikincil proseslerle 
yeni fotonlar oluşturur. Bu yeni oluşan ve saçılan fotonlar da hiç saçılmadan malzemeden 
geçenlerle birlikte detektöre ulaşır. Bu durum sonucunda foton akısı, arada hiç 
malzeme yokken elde edilen akıya göre büyük ölçüde değişikliğe uğrar[l]. Saçılan bu 
fotonların aynı zamanda enerjileri de değişmekte ; detektöre ulaşan foton akısı, ışın 
demetinin büyüklüğüne, fotonların enerji dağılımına, yutucu malzemenin çeşidine ve 
geometrisine bağlı hale gelmektedir. 

Hiç saçılmayan birincil fotonlara ek olarak, saçılan fotonların alınan doz üzerindeki 
etkisini incelemek için yapılan hesaplamalarda değeri birden büyük olan doz birikim etkeni 
(buildup factor) kullanılmaktadır. 

Doz birikim etkeni genel olarak, bir noktadaki toplam foton sayısının etkisinden 
kaynaklanan doz miktarının, hiç çarpışma yapmadan gelen fotonların etkisiyle meydana 
gelen doz miktarına oranıdır. Diğer bir şekilde ifade edecek olursak, 

B(E pır) - Toplam parçacık sayısından kaynaklanan doz _Xb ^ 
Hiç çarpışmadan gelen parçacık sayısından kaynaklanan doz Xu 

Xu değeri ilgili noktadaki eneıji bağımlı foton akısına bağlıdır ve analitik olarak 
hesaplanabilir. Örneğin tek yönlü bir foton demetinin r kalınlığındaki bir ortamdan 
geçmesiyle elde edilen Xu değeri, 

= (2) 

formülüyle ifade edilir. 

Burada X0 ,arada malzeme yokken (örneğin vakum ortamı için) maruz kalınan dozu; ji, 
enerji bağımlı doğrusal azaltma katsayısını; B{E,fir), enerji ve uzaklığa bağlı doz birikim 
etkenini; |ir, E eneıjisindeki fotonun hiçbir çarpışma yapmadan malzeme içinde 
gidebileceği mesafeyi gösteren birimsiz uzaklığı ifade etmektedir. [1,2] 

Bu çalışmada farklı eneıj ilerdeki gama ışınları ile farklı kalınlıklanndaki suda; eşyönlü 
noktasal, tekyönlü düzlemsel ve sonlu/sonsuz çizgisel kaynaklar için MCNP yazılımı 
kullanılarak doz birikim etkenleri hesaplandı. Bulunan bu etkenler Taylor ve Berger 
formlarına sokularak matematiksel fonksiyonlar olarak ifade edildi ve sonuçlar referans[l] 
değerleriyle karşılaştırıldı. 
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2.HESAPLAMA YÖNTEMİ ^ ^ 

İlgili noktalardaki toplam akı değerlerini hesaplamak için bir Monte-Carlo benzeşim 
programı olan MCNP5[4] kullanıldı. Kaynak enerjileri 1,2,3 ve 4MeV ve su kalınlığı ise 
1,2,4 ve 7 mfp(ortalama serbest yol) olarak alındı. Kaynak enerjisi her biri 1 keV olan 
gruplara ayrıldı(Çizelge 1) daha sonra MCNP5 çıktı dosyası bir Matlab®[5] betiği ile 
ilişkilendirilerek doz birikim etkenleri hesaplandı. 

MCNP5 programındaki modelde sonsuz su ortamı kullanıldı ve gerekli akı değerleri ilgili 
kalınlıklara yüzeyler yerleştirilerek elde edildi. 

Noktasal ve düzlemsel kaynaklar için bulunan doz birikim faktörleri Taylor formuna, 

B(E,jUr) = Ae'a,Mr + (1 - A)e"^r (3.a) 

ve Berger formuna, 

B(E, jUr) ~l+CjUre ^" (3.b) 

sokuldu[l]. 

Çizelge 1. 

Enerji(MeV) Kalınlık (mfp) Grup Yapıları 

1 1,2,4,7 1000 grp (her grup İkeV) 

2 1,2,4,7 2000 grp (her grup İkeV) 

3 1,2,4,7 3000 grp (her grup İkeV) 

4 1,2,4,7 4000 grp (her grup İkeV) 

Eş yönlü noktasal kaynak için doz birikim faktörü, 

B{E,Mr) = ̂  = 

KES 

' (abs,tissue) 

4ttt 
-f(E)r KE) 

(4) 

(abscissae) 

Tek yönlü düzlemsel kaynak için doz birikim faktörü, 

M(Ee) 

(abs .tissue) 

-ftr 
(5) 

(abs.fiMBe) 
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Çizgisel kaynaklar için ise doz birikim faktörü noktasal kaynak sonuçlarından elde edilen 
Taylor formundaki sabitler kullanılarak , 

< P u = T ^ [ F ( d v M R ) + F{e2 ,MR)] (6.a) 

% = f exp[ - ( l + aB)fiRsec0]de-> % =~^\{F[eh{l+an)/uR] + F[e2{l+an)^R]} 

(6.b) 

B = ^ (7) 
<Pu 

şeklinde hesaplandı. 

Burada <pg, MCNP benzeşiminde oluşturulan enerji gruplarının uç noktasındaki akı 

değerleri; Xb, ilgili noktadaki toplam enerji bağımlı foton demetinden kaynaklanan doz; 

X0, yine aynı ilgili noktadaki hiç çarpışma yapmamış foton demetinden kaynaklanan doz, 
/ \ 

— dedektör olarak düşünülen dokunun enerji bağımlı kütle soğurum katsayısı[6]; 
V P )(abs.tissue) 

<pu, çarpışma yapmadan geçen foton akısı, <pb toplam foton akısı, an ise noktasal 
kaynaklar için elde ettiğimiz Taylor sabitleridir. Burada Sievert integral fonksiyonu, 

F = ee-uRF[d,/uR] (8) 

olarak alınmış olup, F[d,fiR] değiştirilmiş(modifıed) Sievert integral fonksiyonunu 
göstermektedir. [7] 

Sonsuz ve sonlu çizgisel kaynaklar için doz birikim faktörü hesaplarken kullandığımız 
geometri Şekil 1. 'de gösterilmiştir. 

Şekil 1. 
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Burada P, doz birikim etkeninin hesaplandığı noktayı; 0 kaynağın suyun içindeki 
yerleşimini belirten açıyı(sonlu kaynak için 0X=B 2= 45°,sonsuz kaynak için 90° 
alındı). 

Doz birikim etkenindeki istatistiksel hata, hata yayılması(error propagation) yöntemi 
kullanılarak hesaplanmıştır. 

1 
(7 a — (T Oy 

0 
(9) 

Burada X0 'ın sabit ve hiçbir hata getirmediği; hatanın MCNP hesaplaması sonuçlarından 
elde ettiğimiz grup akılarından kaynaklandığı varsayılmıştır. 

f M(^) 

A 
E-, o 

/ 2 . 

KE») En (10) 

Grup akılanmn standard sapması ° ^ , MCNP sonuçlanndan alman bağıl hata, 

= ̂  OD 
<Pi 

kullanılarak hesaplanmıştır.Burada q>t MCNP'den alınan ortalama grup akı değerleridir. 

3.SONUÇLAR 

3.1 Elde Edilen Benzeşim Sonuçlarının Tablosal Gösterimi 

Çizelge 2. 
Eş yönlü noktasal kaynak Tek yönlü düzlemsel kaynak 

Enerji(MeV) Kalınlık(mfp) B* g** B* g** 

1 MeV 1 mfp 2.0858±0.0009 2.13 2.1382±0.0009 2.26 1 MeV 
2 mfp 3.6404±0.0022 3.71 3.2360±0.0023 3.39 

1 MeV 

4 mfp 7.7373±0.0091 7.68 5.8753 ±0.0086 6.27 

1 MeV 

7 mfp 15.8729±0.0580 16.12 10.8895±0.0533 11.5 
2 MeV 1 mfp 1.8435 ±0.0007 1.83 1.8531±0.0009 1.84 2 MeV 

2 mfp 2.8431±0.0017 2.77 2.6520±0.0018 2.63 
2 MeV 

4 mfp 5.0469±0.0067 4.88 4.3724±0.0065 . 4.28 

2 MeV 

7 mfp 8.8740±0.0408 8.46 7.1398± 0.0372 6.96 
3 MeV 1 mfp 1.7331±0.0006 1.69 " 1.7295±0.0007 1.69 3 MeV 

2 mfp 2.5056 ±0.0015 2.42 2.3859±0.0016 2.31 
3 MeV 

4 mfp 4.0902 ±0.0057 3.91 3.7234± 0.0057 3.57 

3 MeV 

7 mfp 6.6115±0.0324 6.23 5.7684±0.0316 5.51 
4 MeV 1 mfp 1.6596±0.0006 1.58 1.6488±0.0007 1.58 4 MeV 

2 mfp 2.2994±0.0014 2.17 2.2154±0.0014 2.10 
4 MeV 

4 mfp 3.5578±0.0051 3.34 3.3280±0.0051 3.12 

4 MeV 

7 mfp 5.4649± 0.0285 5.13 4.9623±0.0276 4.63 

B* M C N P 5 benzeşimi sonuçlan hesaplanan doz birikim etkeni, B** Referans[3] den alınan doz birikim etkeni 
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Çizelge 3. 

Sonsuz çizgisel kaynak Sonlu çizgisel kaynak(0=45°) 

Enerji(MeV) Kalınlık(mfp) B* g** B* 3** 

1 MeV 1 mfp 2.7455±0.0097 2.4603 2.2516±0.0079 2.1588 1 MeV 
2 mfp 4.6735+0.0388 4.0256 4.025±0.0363 3.6340 

1 MeV 

4 mfp 8.8371±0.2676 8.0212 8.1261±0.2473 7.7106 

1 MeV 

7 mfp 14.8273±1.820 18.2172 14.7317±1 17.9811 
2 MeV 1 mfp 2.3430±0.0108 1.6235 1.9630±0.0094 1.4909 2 MeV 

2 mfp 3.5743±0.0424 2.3629 3.1605±0.0397 2.1762 
2 MeV 

4 mfp 5.5366±0.1986 4.4734 5.2828± 0.1959 4.2787 

2 MeV 

7 mfp 7.8491 ±0.8707 7.9658 7.5606±0.8590 8.3066 
3 MeV 1 mfp 2.1438+0.0005 1.4583 1.8232±0.0087 1.3624 3 MeV 

2 mfp 3.0241+0.0011 1.9768 2.7046±0.0386 1.8462 
3 MeV 

4 mfp 4.6442±0.2300 3.4498 4.4785±0.2294 3.3203 

3 MeV 

7 mfp 4.7058±0.5094 7.9900 4.6103±0.5080 7.8421 
4 MeV 1 mfp 2.0041±0.0104 1.4175 1.7356±0.0091 1.3310 4 MeV 

2 mfp 2.7527+0.0419 1.8726 2.4897±0.0396 1.7585 

4 MeV 

4 mfp 3.9894+0.2836 3.0741 3.8345±0.2825 2.9804 

4 MeV 

7 mfp 4.2156+0.4189 6.3677 4.1951+0.4189 6.2890 

B* MCNP5 benzeşimi sonuçlan hesaplanan doz birikim etkeni, B** (Eş.7.b) kullanılarak hesaplanan doz birikim etkeni 

3.2 Elde Edilen Benzeşim Sonuçlarının Grafiksel Gösterimi 

Eş yönlü noktasal kaynak için MCNP ile hesaplanan doz birikim faktörleri, ve Ref[l] 
değerleri, 

Noktasal Kaynak:E=1MeV Noktasal Kaynak,E=2MeV 

Mesafe{mfp) Mesafe(mfp) 
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Noktasal Kaynak E=3MeV Noktasal Kaynak.E=4MeV 

2 3 4 5 
Mesafe(mfp) 

2 3 4 5 
Mesafe(mfp) 

Şekil 2. Noktasal Kaynak Doz Birikim Etkenleri 

B-mfp 
20 

5 15 
iS 

I 1» 
m 
N c o 5 Q 

—I— B@1MeV 
—•*— B@2MeV 
---A-- B@3MeV 
—©•-- B@4MeV 

" 1 2 3 4 5 6 7 
Mesafe(mfp) 

Şekil 3. Hesaplanan Noktasal Kaynak Doz Birikim Etkenleri,Eneıjiye Bağlı Davranış 

Tek yönlü düzlemsel kaynak için MCNP ile hesaplanan doz birikim faktörleri, ve Ref[l] 
değerleri, 

Düzlemsel Kaynak,E=1 MeV Düzlemsel Kaynak,E=2MeV 

3 4 5 
Mesafe(mfp) 

O 

E 

(D N O O 

3 4 5 
Mesafe(mfp) 
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7 

Şekil 4. Düzlemsel Kaynak 

c O) 
LU 

E 
'u 
in 
N O O 

1 2 .3 4 5 6 7 
Mesafe(mfp) 

Şekil 5. Hesaplanan Düzlemsel Kaynak Doz Birikim Etkenleri,Enerjiye Bağlı Davranış 

3.3 Noktasal ve Düzlemsel Kaynaklar için Elde Edilen Taylor ve Berger Sabitleri 

Çizelge 4. 

Çizgisel Kaynak 
Taylor Sabitleri Berger Sabitleri 

A <*ı <*2 C P 
İMeV -1.185 20.33 -0.2849 1.165 -0.08616 
2 MeV 12.46 -0.4568 -0.4649 0.8602 -0.03847 
3 MeV 6.307 -0.2849 -0.2863 0.7332 -0.01277 
4 MeV 19.9 -0.3011 -0.3034 0.6494 0.002671 
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Çizelge 5. 

Düzlemsel Kaynak 
Taylor Sabitleri Berger Sabitleri 

. A <*1 a2 C P 
İMeV 9.392 -0.4134 -0.4197 1.018 -0.04676 
2 MeV 11.75 -0.3787 -0.3849 0.8086 -0.01152 
3 MeV 18.74 -0.3103 -0.3129 0.6948 0.003007 
4 MeV -20.40 -0.2733 -0.2717 0.6206 0.001341 

4.TARTIŞMA VE YORUM 

Enerji değerleri sabitken su katmanını kalınlaştırdığımızda detektörün bulunduğu noktaya 
saçılan fotonların katkısı da arttığından doz birikim etkenin de arttığı gözlendi. Su 
katmanın kalınlığı sabit tutulduğu zaman ise, yüksek enerjiye sahip olan fotonların 
sistemden kaçma olasılıkları da artacağından, doz birikim etkenlerinde azalma meydana 
geldi. Noktasal ve düzlemsel kaynaklar için elde edilen doz birikim etkenleriyle referans 
değerleri karşılaştırıldığında göreceli hatanın en fazla %7 civarında olduğu ve genel olarak 
MCNP sonuçlarının referans değerlerinden daha yüksek çıktığı görüldü. Enerji değerinin 
artmasıyla hesaplanan hataların da düştüğü gözlemlendi. 

Doz birikim etkeni tablolarından da görüleceği üzere, su katmanın kalınlığını artırdıkça 
birikim etkeniyle ilişkili göreceli hatanın da arttığını görmekteyiz. Bu hataların 
düşürülmesi için örneklem sayısını artımanın yanı sıra varyans azaltma tekniklerinden olan 
geometriyi bölme ve zorunlu çarpışma teknikleri kullanıldı. 

Çizgisel kaynaklar için doz birikim etkeni,Monte Carlo sonuçlan ve Sievert fonksiyonu ile 
elde edilen analitik değerlerle karşılaştmldığında sapmaların çok yüksek olduğu gözlendi. 
Bu sapmalann temel nedeni olarak Monte Carlo benzeşim kodunda kullandığımız noktasal 
detektör yönteminin göreceli hatalarının yüksek olması gösterilebilir.Çizgisel kaynak için 
birikim etkeni hesaplarken noktasal kaynak sonuçlarından elde ettiğimiz Taylor sabitlerini 
kullandığımızdan ve bu sabitlerin de yüksek hatalar içereceğini göz önüne aldığımızda 
böyle bir karşılaştırmadan ziyade çizgisel kaynak için verilecek erişilebilir literatür 
değerlerinin gerektiği sonucuna varınz. 
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GERÇEK ÇAKIŞMA (COINCIDENCE) DÜZELTMELERİNİN 
BELİRLENMESİ İÇİN TOPLAM - FOTOPİK ORANLARININ Ge 

DEDEKTÖR İLE ÖLÇÜLMESİ 

Haluk Yücel1, Ayşe Nur Solmaz2, Esra Köse2*, Doğan Bor2 

1 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Beşevler Yerleşkesi, 06100 Tandoğan Ankara 
2 Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Beşevler Yerleşkesi, 06100 Tandoğan Ankara 

Gama spektrometrelerinin çözme zamanı içinde, bazı radyonüklitlerden yayınlanan ard 
arda iki veya daha fazla fotonun soğurulan enerjisi sonucu meydana gelen gerçek çakışma 
(koinsidens) olayları (TCS: true coincidence-summing effects) nedeniyle, oluşan sayım 
kayıplarının düzeltilebilmesi için dedektör verimlerinin deneysel olarak bilinmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmada, dedektöre ve kaynak sayım geometrisine özgü, toplam-
fotopik (T/P) verim oranlarının belirlenmesi için yeni bir yöntem uygulanmıştır. Bunun 
için %76,5 verimli, n-tipi, koaksiyel ve Be pencereli bir Ge dedektör kullanılmıştır. T/P 
oranları, dedektör yüzeyinde ve uzak mesafede, hemen hemen tek enerjili gama 
yayınlayan, koinsidens etkisi olmayan standart nokta kaynaklarla (241Am, 57Co, Cd, 
137Cs, 54Mn ve Zn), 59.5-1115.5 keV enerji aralığında ölçülmüştür. Her kaynak için en 
yüksek X-ışını enerjisini hariç tutan kesim eneıjisi (EZTcut-off) değerlerinin önerildiği bir 
yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem ile elde edilen T/P oranları, Genie 2000 (Canberra) 
spektroskopi programının kullandığı ve tek seçimli kesim enerjisi olan algoritmadan elde 
edilen değerlerle karşılaştınlmıştır. Ayrıca kaynak ile dedektör arasında sırayla Al ve Cu 
soğurucular kullanılarak, tekrarlanan T/P ölçümleri ile özellikle 109Cd kaynağının 88 
keV'lik piki üzerinde kurşun floresans X- ışınlarının (72-88 keV) etkisi incelenmiştir. 10.8 
keV'lik. Ge KX-ışın enerjisinden daha büyük X- ve gama ışınlarının, n-tipi Ge 
dedektörlerde, y-KX koinsidens etkilerinin baskınlığını artırdığı ve T/P oranlarını 
değiştirdiği gözlenmiştir. Dolayısıyla bu T/P oranlarının TCS düzeltme faktörlerine etki 
ettiği anlaşılmıştır. Bu amaçla bir TCS hesaplama algoritması yardımıyla, 60Co ve 
133Ba'den yayınlanan X ve gama ışınlarındaki TCS düzeltme faktörlerinin hesabı için bir 
uygulama da yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gama Spektrometresi, Koinsidens, Toplam-Fotopik Verim Oranı, Ge 
Dedektör 
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POTASYUM BİLEŞİKLERİNİN GAMA SPEKTROMETRESİNDE 
VERİM KALİBRATÖRÜ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ 

Ezgi Eren Belgin*, Bülent Kırkan, Gamze Karayel, Gül Asiye Ayçık 

Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 

K-40 kolay bulunabilmesi, ucuz olması, her çevresel örnekte bulunması ve 1460,8 keV'de 
temiz bir fotopik vermesi sebebiyle gama spektrometresinin verim kalibrasyonu için 
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada; farklı potasyum miktarlarına, element türüne, 
yoğunluk ve partikül büyüklüğüne sahip 18 farklı kimyasal bileşiğin potasyum aktivitesi 
ölçülmüş ve bu parametrelerin potasyum aktivitesine etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak 
düşük yoğunluklu, düşük molekül kütleli ve yüksek potasyum içerikli bileşiklerin daha 
yüksek potasyum aktivite derişimine sahip olduğu görülmüş ve bu özelliklerdeki 
bileşiklerin kalibrasyon kaynağı olarak kullanılmasının daha uygun olacağı sonucuna 
varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Potasyum-40, Gama Spektrometresi, Kalibrasyon Kaynağı 

USABILITY OF POTASSIUM COMPOUNDS AS EFFICIENCY 
CALIBRATORS FOR GAMMA SPECTROMETER 

K-40 is widely used for efficiency calibration of gamma spectrometer because provision of 
it is easy, it is cheap, it is found in each environmental sample and it gives a clear peak at 
1460,8 keV. In this study, 18 different chemical compounds', that have different potassium 
portions, types of elements, densities and particle sizes, activity concentrations are 
measured and effect of these parameters on the activity of compounds is investigated. As a 
result, it is seen that the compounds which have low density, low molecular weight and 
high potassium portion have high potassium activity concentration and the compounds that 
have these properties are much suitable for using as calibration sources. 

Key Words: Potassium-40, Gamma Spectrometer, Calibration Source 
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1. GİRİŞ 

Gama spektrometresi çevresel örneklerde radyoaktivite ölçüm ve analizinde kullanılan en 
yaygın yöntemdir. Gama spektrometresinde yüksek ayırma gücü nedeniyle genellikle 
HPGe detektörler tercih edilir. Yüksek ayırma gücüne karşılık HPGe detektörlerde sayım 
verimi detektör kristal hacmine bağlı olarak oldukça düşüktür. HPGe detektörlerde 
enerjiye bağlı olarak verim kalibrasyonu yapılırken birçok farklı parametre göz önünde 
tutulur. Analiz edilecek örneğin kütlesi, yoğunluk, partikül büyüklüğü, sayım açısı, örnek-
detektör arası mesafe gibi özellikler verim kalibrasyonunu etkileyen faktörlerdir. Bu 
durum, her örnek için ayrı standart hazırlanmasını ve çok çeşitli standart radyonüklitler 
kullanılmasını gerektirmektedir. Birincil standart bulunamadığı durumlarda potasyum gibi 
kolay bulunabilen ve istenilen geometride hazırlanabilen kimyasal bileşikler de Potasyum-
40 (K-40) kaynağı olarak kullanılabilir. K-40, enerji kalibrasyonun yapılmasında standart 
olarak kullanılan önemli bir radyonüklittir. Kolay bulunabilmesi, ucuz olması, her çevresel 
örnekte bulunması ve 1460,8 keV'de temiz bir fotopik vermesi sebebiyle K-40 gama 
spektrometresinin verim kalibrasyonu için sıklıkla kullanılmaktadır. 

K-40, potasyumun doğal radyoaktif izotopu olup, yerkürede doğal olarak en bol bulunan 
radyoaktif izotoptur. Potasyum elementinin yer kabuğunda bulunma oram ortalama 
(kütlece) %2,58'dir [1], Çizelge l 'de bazı elementlerin yerkürede bulunma miktarları 
verilmiştir. 

Çizelge 1. Bazı Elementlerin Yerkürede Bulunma Miktarları [1] 

Atom Numarası Atomik 
Kütle (g) 

Element Sembol Yerkürede Bulunuşu (%) 

8 15,9994 Oksijen O 46,71 

14 28,0855 Silikon Si 27,69 

13 26,9815 Alüminyum Al 8,07 

26 55,845 Demir Fe 5,05 

20 40,078 Kalsiyum Ca 3,65 

11 22,9897 Sodyum Na 2,75 

19 39,0983 Potasyum K 2,58 

12 24,305 Magnezyum Mg 2,08 

22 47,867 Titanyum Ti 0,62 

1 1,0079 Hidrojen H 0,14 

15 30,9738 Fosfor P 0,13 

6 12,0107 Karbon C 0,094 

25 54,938 Mangan Mn 0,09 

16 32,065 Sülfür S 0,052 

56 137,327 Baryum Ba 0,05 

17 35,453 Klor Cl 0,045 

24 51,9961 Krom Cr 0,035 

9 18,9984 Hor F 0,029 

40 91,224 Zirkonyum Zr 0,025 

28 58,6934 Nikel Ni 0,019 
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Doğada bulunan 3 potasyum izotopu vardır. Bunlar izotopik bulunma oranlarına göre 
sırasıyla K-39 (%93,26); K-41 (%6,73) ve K-40 (%0,0118)'dır. Bu izotoplardan sadece 
1,28x109 yıllık yarılanma ömrü ile K-40 radyoaktiftir [2]. Spesifik aktivitesi 6,98 uCi/g 
olan K-40 iki çeşit bozunma yapmaktadır. Birincisi, Ca-40'a bozunduğu beta ışıması, 
ikincisi ise Ar-40'a bozunduğu elektron yakalamasıdır [2]. Şekil l 'de K-40'ın bozunma 
şeması verilmiştir. 

K-40 

Şekil 1. K-40'ın bozunma şeması 

40i9K — • 402oCa + (3"1 bozunmasında %89,3 bozunma sabiti ile yayılan P"1 ışınları için 
Emax = 1,311 MeV iken; %10,7 bozunma sabiti ile oluşan elektron yakalama olayı sonucu 
1460,8 keV'lik y-ışını yayınlanır [2]. Bu nedenle, birincil standart kaynak bulunmaması 
durumunda, potasyum bileşikleri radyoaktivite verim değerlerinin bulunmasında standart 
olarak kullanılabilir. Bu amaçla, potasyum içeren herhangi bir kimyasal bileşik standart 
olarak hazırlanabilir. Bu çalışmada amaç; farklı potasyum miktarlarına, element türüne, 
yoğunluk ve partikül büyüklüğüne sahip kimyasal bileşiklerdeki potasyum aktivitesinin 
ölçülmesi ve bu parametrelerin potasyum aktivitesine etkisinin incelenmesidir. Çalışma 
sonuçlarından yararlanılarak potasyumun hangi bileşikte ölçülen ve hesaplanan 
aktivitelerinin daha uyumlu olduğu ve standart olarak kullanılabilirliği irdelenecektir. 

2. DENEYSEL 

2.1. Kimyasallar 

Potasyum içeren 18 farklı bileşik kullanıldı. Analitik saflıktaki örnekler aynı partikül 
büyüklüğüne getirildi, Çizelge 2. 
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Çizelge 2. İncelenen potasyum içeren bileşikler 

Örnek 
No 

Bileşik Formül Orijin Saflık 

(%) 
1 potasyum iyodür Kı Kimetsan 99,6 
2 potasyum karbonat K2CO3 Horasan 98 
3 potasyum okzalat C2K2O4.H2O Horasan 99,5 
4 potasyum tiyosiyanat KSCN Kimetsan 97,18 
5 potasyum siyanür KCN Horasan 97 
6 potasyum asetat CHJCOOK Panreac 99 
7 dipotasyum hidrojen fosfat K 2 HP0 4 Riedel-de-Haeri 99 
8 potasyum kromat K2Cr04 Merck 99,5 
9 potasyum klorür KC1 Kimetsan 100 
10 potasyum florür KF Labosi 100 
11 potasyum disülfıt K2S2O5 Riedel-de-Haen 96 
12 potasyum bromür KBr Riedel-de-Haen 100 
13 potasyum periyodat KıO4 Fluka 98 
14 potasyum sülfat K2SO4 Horasan 99,5 
15 potasyum dikromat K2Cr207 Iron 99,5 
16 potasyum permanganat KMn0 4 Kimetsan 99 
17 potasyum iyodat KıO3 Merck 99,5 
18 potasyum bromat KBr03 Merck 99,6 

Elde edilen sonuçların karşılaştırılmasında kullanılan özellikler Çizelge 3'de verilmiştir. 

Çizelge 3. İncelenen bileşiklerin özellikleri 

Örnek Molekül 
kütlesi 

Örnek Element %K Yoğunluk 

No (g/mol) Kütlesi sayısı (w/w) (g/ml) 
1 166,0028 2,80750 2 23,5528 1,81 
2 138,206 1,67323 6 56,5798 1,08 
3 184,231 1,86932 11 42,4448 1,21 
4 97.18 1,40251 4 40,23 0,90 
5 65,116 1,22210 3 60,044 0,79 
6 98,143 1,04272 8 39,838 0,67 
7 174,1759 1,48623 8 44,8952 0,96 
8 194,190 2,50035 7 40,2680 1,61 
9 74,551 1,65464 2 52,445 1,07 
10 58,0967 1,91525 2 67,2987 1,24 
11 222,31 1,92709 9 35,174 1,24 
12 119,002 2,45232 2 32,8551 1,58 
13 230,0004 2,38942 6 16,9992 1,54 
14 174,25 2,04145 7 44,875 1,32 
15 294,184 2,42081 11 26,5808 1,56 
16 158,0339 2,11920 6 24,7405 1,37 
17 214,0010 3,50409 5 18,2701 2,26 
18 167,001 2,20062 5 23,4121 1,42 
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2.2. Gama Spektrometresi 

Gama spektrometrik analiz için; Co-60'ın 1,33'MeV deki çözünürlüğü 3,78 keV olan, 110 
cc hacmindeki, kuyu tipi HPGe detektör kullanıldı. Detektöre bağlı olan 64 k çok kanallı 
analizörden alman gama spektrumu 'ORTEC-Omnigam B-30' bilgisayar yazılımı 
kullanılarak analiz edildi. Fon sayımı olarak pudra şekeri kullanıldı. Sayım kabı olarak 10 
mm çapındaki 70 mm derinliğindeki silindirik tüpler kullanıldı. Tüpler 2,5 cm yüksekliğe 
kadar örneklerle dolduruldu. Örnekler 40 000 s, fon ise 213 000 s sayıldı. Analiz için K-
40'ın 1460,8 keV deki fotopiki kullanıldı. K-40 aktivite derişimi için sistemin en düşük 
tayin etme sının (MDA) 4,7 Bq/g olarak hesaplandı. Şekil 2'de Örnek 4'ün gama 
spektrumu, Şekil 3'de ise fonun gama spektrumu verilmiştir. 

Şekil 2. Örnek 4'ün gama spektrumu 

1.0®S-

200 400 ©oo aoo 120ü WOO 
Energy (KeV) 

Şekil 3. Fon'un gama spektrumu 
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2.3. Verimin Hesaplanması 

Verimin hesaplanması için iki farklı yoğunlukta karışık standart kaynak kullanıldı. 0,8 
g/cm3 ve 1,7 g/cm3 yoğunluktaki iki standart da 10 mm çaplı tüp geometrisinde, 2,5 cm 
yüksekliğindedir. Aktivite hesaplamalarında yoğunluğu düşük olan örnekler için 0,8 g/ml 
yoğunluklu standart, yoğunluğu yüksek olan örnekler için 1,7 g/ml yoğunluklu standart 
kullanıldı. Standartlar HPGe detektörde 1000'er saniye sayıldı. Eneıjiye göre verim 
kalibrasyon eğrisinin elde edilmesinde standartlarda bulunan Cs-137 ve Co-60 
radyoizotoplarının 661,6 keV, 1173,2 keV ve 1332,5 keV'deki fotopikleri kullanıldı. Her 

CDS 
enerjideki verim değeri £ = — (1) 

dps 

eşitliğinden bulundu. 

Burada; e : verim 

cps: birim zamanda alınan deneysel sayım (pik alanı) 

dps: birim zamandaki gerçek bozunma sayısı 

Net sayım değeri 'ortec omnigam 1330' bilgisayar yazılımı kullanılarak bulundu. Net 
sayım değerinin bulunması için Eşitlik 2'ye göre ilgili fotopiklerin toplam sayımından 
Compton olayından gelecek fonsayımı çıkarıldı. Doğal fondan gelebilecek sayımlar 
standart aktivitesinin yüksek ve sayım süresinin kısa olmasından dolayı ihmal edildi. 
S aniyedeki net sayım Eşitlik 3' den hesaplandı. 

Net sayım = toplam sayım - fon sayımı (2) 

_ Netsayim 
Cpsnet = (3) 

Sayimsuresi 

Standartların dps değerleri için standart kalibrasyon sertifıkalanndaki değerler kullanılarak, 
aktiviteler sayım tarihine ekstrapole edildi. 

İlgilenilen eneıjiler için verim(f) değerleri bulunduktan sonra eneıjiye karşı verim 
değerleri grafiğe geçirildi. 'Curve Fit' programı kullanılarak standartlar için verim 
eşitlikleri bulundu. K-40'ın 1460,8 keV'deki verimi için Eşitlik 4 kullanıldı. 

£ = a + b İn E (4) 

Burada; a ve b: sabit 

E: enerji, keV 
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2.4. Deneysel Aktivite Derişiminin Hesaplanması 

Örneklerin aktiviteleri Eşitlik 5'e göre bulundu. 

(5) 
afsuna*™ 

Burada; A: Aktivite (Bq/kg) 

e : verim 

f gama yayılma olasılığı ( K-40 için % 10.7) 

. m: örnek ağırlığı, kg 

Örnekler uzun süre sayıldığından (40 000 s) ve doğal fondan da K-40 sayımı alınacağından 
fondan gelen c p s n e t f o n değeri de göz önüne alındı. Fon olarak ticari pudra şekeri 213 000 s 
süreyle sayıldı. cpsnetötnek ve cpsn e t f 0n değerleri Eşitlik 2 ve 3'e göre hesaplandı. cpsnet değeri 
ise Eşitlik 6'ya göre hesaplandı. 

CpSnet = CpSnetömek " CpSnetfon (6) 

£ değeri Eşitlik 4'e göre hesaplandı. fgama değeri için literatürden yararlanıldı. 

2.5. Teorik Aktivite Derişiminin Hesaplanması 

Ağırlığı belli olan örneklerin içerdiği K-40 taneciği sayısını bulmak için Denklem 7 
kullanıldı. 

Burada; irkmek: örnek ağırlığı 

% saflık: bileşiğin saflık yüzdesi 

% K: Bileşik içinde bulunan K'un ağırlıkça yüzdesi 

% K40: K içinde bulunan K-40'ın yüzdesi 

Na: Avagadro sayısı 

MAr: potasyumun mol kütlesi 

Hesaplanan K-40 taneciği sayısı teorik aktivitenin bulunmasında kullanıldı. 

N = ı y jr-40 
mörnek

 x % s a f l i k x % K x % K 4 0 XN 
MÂK ^ 

A (7) 

(8) 
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3. HESAPLAMALAR VE SONUÇLAR 

3.1. Verim Hesabı 

Verim değerleri Eşitlik l ' e göre 661,6 keV, 1173,2 keV ve 1332,5 keV enerjileri için 
hesaplandı. Bulunan verim değerleri enerjiye karşı grafiğe geçirilerek [s] vs [E] 
değişiminin eşitliği bulundu. Elde edilen eşitlik sabitleri Çizelge 4'de verilmiştir. 

Çizelge 4. Verim Eşitliği Sabitleri 

Standart No Yoğunluk (g/ml) a b r S 
1 0,8 0,87638 -0,11757 0,99447 0,00643 
2 1,7 0,81955 -0,10997 0,99427 0,00624 

Eşitlik sabitleri bulunduktan sonra 1460,8 keV için verim değerleri Denklem 4'e göre 
bulundu. 

Aşağıda örnek olarak 4 nolu bileşikte bulunan K-40 için 1460,8 keV'deki verim 
hesaplanması verilmiştir. 

e = a + b İn E 

£14608 = 0.87638 -0.11757 x İn (1460,8) 

f1460.8= 0.0197 

3.2. Deneysel Aktivite Derişimi Hesabı 

Örneklerin deneysel aktivite derişimi Eşitlik 5 ve Çizelge 5'e göre hesaplandı. Örnek 4 için 
deneysel aktivite hesaplamaları aşağıda verilmiştir. 

Çizelge 5. Örnek 4 için hesaplamada kullanılan değerler 

Örnek 

net sayım 

Fon 

net sayım 

Örnek 

sayım süresi(s) 

Fon 

sayım süresi(s) 
9861,3 ± 2 1 8 34163 ± 3 9 8 40000 213000 

Eşitlik 3'e göre; 

9861,3 . _ . „ 
CpSnetörnek = = 0,2465 

40000 

3 4 1 6 3 (\ 1 
°PSnetfon = 2Î3ÖÖÖ 

Eşitlik 6'ya göre; 

cpSnet = 0,2465 - 0,1604 = 0,0861 
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Eşitlik 5'e göre; 

A = • 
0,0861 

0,0197 x 0,107 x 1,40251x10" 
= 29123,7 Bg/kg 

Çizelge 6'da örnekler için hesaplanan deneysel aktivite derişimi değerleri verilmiştir. Hata 
hesabında fotopik alanı hesaplaması ve dedektör veriminden gelecek hatalar göz önüne 
alınmıştır. 

Çizelge 6. Deneysel aktivite derişimi değerleri 

Örnek no Aktivite(Bg/kg) Hata (±) 
1 18530 458 
2 40584 464 
3 34588 462 
4 29123 454 
5 44680 459 
6 29582 447 
7 29883 464 
8 32375 463 
9 39973 451 

10 47843 460 
11 26129 449 
12 25634 454 
13 13072 444 
14 36085 457 
15 20359 459 
16 18885 455 
17 3010 459 
18 18443 454 

3.3. Teorik Aktivite Derişimi Hesabı 

Örneklerin teorik aktivite derişimi değerleri Eşitlik 7 ve 8'e göre hesaplanmıştır. Örnek 4 
için teorik aktivite derişimi hesaplanması aşağıda verilmiştir. 

* 97.18 40.23 0.0118 , ^ t n „ 
l.4025lx x x X 6.022x10 

N 100 100 100 
K-40 39,0983 

AK_40 = 9,080xl017 xl,715xl0~17 =15,58 Bq 

. 15,58^4 

= 9,080x10 17 

AT-40 1,40251x10 
= 11108,6 Bq/kg 

Çizelge 7'de hesaplanan teorik aktivite derişimi değerleri verilmiştir. Hesaplanan 
değerlerde sadece tartımdan gelen hata göz önüne alınmış, diğer parametrelerden gelen 
hatalar küçük olduğundan ihmal edilmiştir. 
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Çizelge 7. Teorik aktivite derişimi değerleri 

Örnek no Aktivite(Bq/kg) Hata (±) 
1 7333,9 0,00001 
2 17331,8 0,00001 
3 13202,7 0,00001 
4 11108,6 0,00001 
5 18206,4 0,00001 
6 12333,1 0,00001 
7 13894,2 0,00001 
8 12526,3 0,00001 
9 16396,32 0,00001 
10 21036,4 0,00001 
11 10554,8 0,00001 
12 10271,9 0,00001 
13 5206,3 0,00001 
14 13960,7 0,00001 
15 8265,8 0,00001 
16 7658,6 0,00001 
17 5681,9 0,00001 
18 7288,9 0,00001 

4. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUM 

Örneklerin yoğunlukları, element sayıları, molekül kütleleri ve içerdikleri potasyum 
yüzdesine göre hesaplanan ve ölçülen aktivite derişimleri karşılaştırıldı. Sonuçlar grafikler 
üzerinde gösterildi ve irdelendi. Grafiklerden görüldüğü gibi deneysel ve teorik aktivite 
derişimleri hep aynı eğilimi gösterdi. Ancak, bu iki değer arasında sabit bir fark yani 
hesaplamalarda sistematik bir hata olduğu görüldü. Yapılan işlemlerin ve sonuçların 
değerlendirilmesinden bu sistematik hatanın deneysel verim hatalarından kaynaklandığı 
tahmin edilmiştir. Elimizde bulunan standart kaynaklarla verim kalibrasyonu yaparken 
sadece üç farklı enerji de görülen fotopikler kullanılarak verim kalibrasyonu denklemleri 
bulundu. Bu denklemlerden 1460,8 keV deki verim değeri hesaplanılmaya çalışıldı. Fakat 
değerleri bilinen üç enerji de 1460,8 keV'den düşük olduğundan böyle bir hesaplamanın 
çok sağlıklı olmadığı ve sistematik bir hata olarak sonuçlara yansıdığı düşünüldü. Çalışma 
tamamlanıncaya kadar yeni standart kaynaklar temin edilemediğinde sonuçlar bu şekilde 
verilmiştir. Standart kaynaklar temin edildiğinde çalışmalar revize edilecektir. Sonuçlarda 
böyle bir hata olsa da genel eğilimler grafiklere doğru olarak yansımış ve görüldüğü gibi 
teorik olarak hesaplanan değerlerle uyum göstermiştir. 

4.1. Örnek Yoğunluğuna Göre Aktivite Derişimi Karşılaştırması 

Bu çalışmada farklı yoğunluklara sahip, potasyum içeren 18 bileşik kullanıldı. 
Ölçümlerden sonra her örnek için hesaplanan deneysel ve teorik aktivite derişiminin 
yoğunluğa göre değişimi Şekil 4'de gösterilmiştir. 
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Şekil 4. Aktivite derişimi vs yoğunluk 

Şekil 4'de görüldüğü gibi bileşiğin yoğunluğu arttıkça genel eğilim aktivite derişiminin 
düşmesi yönündedir. Bu eğilim bize yoğunluk arttıkça yayılan gama ışınlarının daha 
fazlasının detektöre ulaşamadan örnek içinde soğurulduğunu göstermektedir. Yoğunluk 
arttıkça gama ışınlarının madde ile etkileşmeden yoluna devam etme şansı da düşecektir. 
Sonuçta kalibrasyon kaynağı olarak potasyumlu bir bileşik kullanılacaksa düşük 
yoğunluklu bileşikler kullanmak daha uygun olacaktır. 

4.2. Element Sayısına Göre Aktivite Derişimi Karşılaştırması 

Ölçümlerde kullanılan 18 farklı potasyum içeren bileşik, molekülleri içinde farklı element 
sayılarına sahipti. Element sayısının aktivite derişimine etkisinin olup olmadığını 
incelemek için element sayısına karşı deneysel ve teorik aktivite derişiminin değişimi Şekil 
5'de verilmiştir. 

Şekil 5. Aktivite derişimi vs element sayısı 
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Şekil 5'de görüldüğü gibi element sayısı artışı ile aktivite derişimi arasında düzenli bir 
eğilim görülmemekle beraber, genel eğilim element sayısı arttıkça aktivite derişiminin 
azalması yönündedir. 

4.3. Molekül Kütlesine Göre Aktivite Derişimi Karşılaştırması 

Farklı molekül kütleli potasyum içeren bileşiklerin aktivite derşimlerinin molekül kütlesi 
ile değişimini incelemek için molekül kütlesine karşı aktivite derişimi grafiği Şekil 6'da 
verilmiştir. 

Şekil 6. Aktivite derişimi vs molekül kütlesi 

Şekil 6'da görüldüğü gibi kullanılan bileşiğin molekül kütlesi arttıkça aktivite derişiminin 
genel eğilimi azalma yönündedir. Bu beklenen bir sonuçtur çünkü molekül çapı arttıkça 
gama ışınının etkileşimi de artacaktır. Işın, yolu boyunca daha çok etkileşeceğinden 
detektöre ulaşıp sayılabilen gama ışını sayısı da düşecektir. Sonuçta kalibrasyon için 
potasyumlu bir bileşik kullanılacaksa düşük molekül kütleli bir örnek kullanmak daha 
uygun olacaktır. 

4.4. Potasyum Yüzdesine Göre Aktivite Derişimi Karşılaştırması 

Çalışmada kullanılan örnekler farklı miktarda potasyum içermektedir. Örneklerin ağırlıkça 
% potasyum miktarı değerleri hesaplandı ve Şekil 7'de artan % potasyuma göre aktivite 
derişimi değişimi gösterildi. 
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Şekil 7. Aktivite derişimi vs potasyum yüzdesi 

Şekil 7'de görüldüğü gibi % potasyum miktarı arttıkça aktivite derişiminin genel davranışı 
da artma yönündedir. Bu beklenen bir sonuçtur. Bileşik içindeki potasyum yüzdesi arttıkça 
aynı miktar örneklerdeki potasyum ve K-40 taneciği sayısı da artacak ve daha fazla ışıma 
meydana gelecektir. Sonuçta, kalibrasyon için potasyum içeriği fazla olan bileşikler 
kullanmak daha uygun olacaktır. 

Sonuçların değerlendirilmesinden anlaşılacağı gibi, potasyumlu bileşiklerin verim 
kalibrasyonu kaynağı olarak kullanılabilmesi için bileşik içindeki % bileşimin yüksek, 
molekül kütlesi ve yoğunluğun düşük olması uygun olacaktır. Çalışılan kimyasal bileşikler 
içinde bu şartlan KF ve KCN bileşiklerinin sağladığı görülmüştür. 

5. KAYNAKLAR 

[1] Israel Science and Technology, http://www.science.co.il/PTelements.asp 
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RADYOİZOTOPLARIN BOZUNMA KARAKTERİSTİKLERİ VERİ 
TABANI HAZIRLANMASI İLE BU VERİLERİN RADYOAKTİVİTE, 
ZIRHLAMA, DOZ HESAPLARI VE KAYNAK BELİRLENMESİNDE 

KULLANIMI 

Halil Demirel, Ömer Gündüz 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

Türkiye Atom Eneıjisi Kurumu Acil Durum Hazırlık ve Koordinasyon Birimi (ADHK), 
TAEK Kriz Merkezinin Sekretaryasını yürütmektedir. Kriz Merkezi, bir nükleer veya 
radyoaktif kaza ya da tehlike durumunda açığa çıkabilecek radyoizotopları tanımak, bu 
radyoizotopların oluşturacağı dozları hesaplamak ve bu dozların meydana getireceği 
hasarları en aza indirmek amacıyla hızlı ve doğru karar vermek durumundadır. Bu program 
Kriz Merkezinin hızlı ve doğru karar verebilmesine yardımcı olmak amacıyla 
geliştirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Radyoaktivite, İzotop, Yayınlanma Olasılığı, Zırhlama Hesabı, Alfa 
Enerjisi, Beta Enerjisi, Gama Enerjisi, Doz Hesabı 

DATA BASE ON DECAY CHARACTERISTICS OF 
RADIOISOTOPES AND UTILIZATION FOR RADIOACTIVITY, 

SHIELDING, DOSE CALCULATION AND SOURCE 
IDENTIFICATION 

Emergency Preparedness and Coordination Unit (ADHK) of Turkish Atomic Energy 
Authority, works as the secretariat to TAEK Crisis Center. Crisis Center needs to be 
experienced in radioisotopes that may be confronted as a result of a nuclear or radiological 
accident or emergency. It also has to be capable of estimation and calculation of doses due 
to these radioisotopes and must make accurate decisions in timely manner in order to 
mitigate the effects related to the doses.This program has been developed for facilitating to 
accurate decision making process of Crisis Center. 

Key words: Radioactivity, Isotope, Emission Probability, Shielding Calculation, Alpha 
Energy, Beta Energy, Gamma Energy, Dose Calculation 
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1. g i r i ş 

On iki farklı konuda bilgi veren ve hesaplama yapabilen programda şu konular işlenmiştir. 

Radyoaktivite Bilgileri Radyoizotop Tablosu ve Doz Hesabı - Dr. Halil DfMİREL - ADHK - Nisan 2009 

.İzotop Tablosu - Element Blgleri 

Alfa Enerjileri ve Yayınlanma Olasılıkları 

Beta Enerjen ve Yayrılanma Olasitoı 

Gama Enerjen ve Yayrılanma Olasıtklan 

AktMtenın Uzaklıkla Değişimi ve 
Doz Ha Tahmin 

Doz Hrarunm UzakMda Değism ve. 
•Aktivite Tafranı 

Uzaklık Tahmini 

. Solunum Yoluyla Alman 
Etkin ve Eşdeğer Doz 

sindirim Yoluyla Alınan 
Etkin Doz. 

Deri KontamMasyorîu Yoluyla Alınan 
tsdeğerDoz 

Zırh Kalınlığı Hesabı ve 
Etiket Seçimi 

Yapı Malzemelerinde Aktivite 
Konsantrasyon indeksi 

11 

izotop Tablosu ve Element Bilgileri 

Bu bölümde, Periyodik cetvelde bulunan 118 elementin 4.218 izotopuna ait 100.000 den 
fazla bilgi bulunmaktadır. Bu Bilgiler, elementin atom numarası, atom ağırlığı, yoğunluğu, 
erime noktası ve termal nötron tesir kesitinin yanı sıra bu elemente ait tüm izotoplar ve 
bozunma türleri (proton bozunması, alfa bozunması, pozitron bozunması, elektron 
yakalaması, izomerik geçiş, negatron bozunması, spontane fısyon ve nötron emisyonu) ile 
kararlı izotopları ve bunlara ait izotopik bollukları ile varsa primordial radyoizotopları ve 
bunların yanlanma sürelerini göstermektedir. 

izotop Tablosu - Element Bilgileri - Dr. Halil 0EMİREL - ADHK - Nisan 2009 

Cc| 

i Kayıtlı Element 118 
İSayısı 

Kavıtlı İzotop 
Sayısı 

• • i; Co-59 
ı Atom Atom Yoğunluğu 

i; Co-59 

! Numara Ağırlığı 

\ 27 } 58,93 3,86 g/cm3 

t Erime Termal Nötron Tesir 
1 Noktası Kesiti (Barn) 

Fi.495,00 3,72E+0X 

Proton 
Bozunması 

Co 49 
Co-53m 

Alfa 
Bozunması 

Positron i 
Bozunması (B*) 

" O,"» 
to-51 ! 

f Co M m ICdU • 
I Co U m 
; Co-53 
^ Co 54ın 
i Co M 
' to 5b 

to 56 
Co 57 
Co -ı» 1 

İzomenk 
Geçiş 

Co-58m 
Co-60m 

Kararlı İzotoplar ve İzotopik 
Bollukları (%) 

Negatron 
lk>7unma«ı (3 ) 

Fc<T6o"rr7 -
Co-61 ^ ~ CU6İT&İ 
Ta-AI 

r C o 67 

f f o 70ın ' 
pCo 70 . 

Primordial Radyoizotoplar ve 
Yarılanma Sureleri (y) 

Spontane 
Fısyon 

Notron 
Emisyonu 
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Alfa Enerjileri ve Yayınlanma Olasılıkları 

İzotopları tanımlamak için onların DNA'sı niteliğinde olan karakteristik eneıjilerini ve 
bunların yayınlanma olasılıklarını çok iyi bilmek gerekmektedir. Bu eneıjiler ve 
yayınlanma olasılıkları sayesinde izotopların aktiviteleri, doz hızlan, yanlanma süreleri, 
tesir kesitleri gibi birçok nükleer parametreleri hesaplanabilir ve/veya ölçülebilir. 

768 adet alfa yayıcıdan 130 tanesine ait 1.178 tane alfa eneıjisi ve bu eneıjilerin 
yayınlanma olasılıklan verilmiştir. Aynca özgül aktiviteleri (Bq/g, Ci/g) ile yanlanma 
süreleri de verilmiştir. 

Program kullanılarak bilinen bir izotopun enerjilerinin yanı sıra tanımlanan bir aralıkta 
verilen eneıjiye ait izotoplan ve bunlann yayınlanma olasılıklannı da bulmak mümkündür. 

Alfa Enerjileri ve Yayınlanma Olasılıklan - Or. Halil DEMİREL - ADHK - Nisan 2009 

İZOTOP— > ALFA ENERJİSİ 

Radyonüklit 

Enerji (keV) 

5.137,00 
5.155,00 
5.178,00 
5.182,00 
5.192,00 
5.217.00 
5.223,00 
5.244,00 
5.279,00 
5.322.00 
5.388,00 
5.416,50 
5.442,80 
5.469,00 

5.511,50 
5.544,50 

Am-241 

Yayınlanma Olasılığı i ! % 
i 0,0003 

0,0007 
I 0,0003 
I 0,0009 0.0006 t 0.0000 
I 0,0013 

0.0024 
1 0,0005 
I 0,0150 
i 1.6600 
1 0,0100 

13,1000 
: 0.0200 

a B H I 
0,2250 _ 
0,3700 r . 

Kayıtlı İzotop Sayısı 

;••I Ozgul Aktmtesi (Bq/g) 

1/27E+U 

Ozgul Akbvtesı (Cı/g) 

3,43 

Yanlanma Suresi 

432,20 y 

ALFA ENERJİSİ ---> İZOTOP 

5450 1 "/+ 

Radyonüklit 

50 

Th-227 
Cm-242 
Am-241 
Cf-249 
U-231 
Pa-229 
U-231 
Th-227 
Bi-212 
Ra-223 
Cf-249 

d ' 

Cm-245 
Rn-222 
Pu-237 
Pu-238 221 Pu-

Let-j 

Enerji (keV) 
" 1 

Yayınlanma Olasılığı <¥o 
5.458,60 
5.462,47 

d 0,0027 J 
0,0000 

5.469,00 j 0,0200 
5.471,00 ! 0,0002 
5.471,00 0,0011 
5.479,00 | 0,0082 
5.480.00 0,0000 
5.480,40 0,0012 
5.481,00 0,0047 
5.481.20 0,0080 
5.483,00 

5.488.50 
• • • C ^ M I I 

5.483,00 

5.488.50 
I 

0.8300 
5.489,48 99,9200 
5.498.00 0,0001 
5.499.03 70,9100 — 
5.500,00 - 0,0009 » 

iKayıtlı Alfa Enerjisi Saytst 

Beta Enerjileri ve Yayınlanma Olasılıkları 

2.605 beta yayıcı radyoizotopta yayımlanan ( B+, EC, B-) 503 Radyoizotopa ait 4.778 tane 
beta eneıjisi verilmiştir. Yine aynı izotopa ait ortalama beta eneıjileri, maksimum beta 
enerjileri, yayınlanma olasılıklan, yanlanma süreleri ve bazı izotoplann üretim yöntemleri 
verilmiştir. 
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Beta Enerjileri ye^Yayınlarıma .Olasılıkları 

İZOTOP — > BETA ENERJİSİ 

Radyonuklıt 

Enerji (keV) 

BETA ENERJİSİ > İZOTOP 

Nı-65 Uretpı Yöntem 875 J -/+ C 3 , 
Yayınlanma Olasılığı:: 

% 

0.3570 " İ l i 
0.8900 il 

28.4000 İli 
10,1800 I M.İIİİİ,1,1—1 , 

Ozgul Akbvıtea (Bq/g) 

7,08f + 17 

i( Özgül Akttatesl (Q/g) 1 j ... 
l ,91£+07 

3 Radyonüklit Enerji (keV) Yayınlanma 
Olasılığı % 

i Y-95 
' Sb-114 

874,00 
875,00 

0,4700 
3.2000 

sUfflsfel 
i Nb-98m 

I 

JL__JîkÖM_J 
il 876,00 

1 M.t.l.t.l.» 1 
2,4000 

ORTALAMA BETA 
ENERJİSİ 

TOPLAM BETA 
YAYIHLAHMA OLASIUĞ1 

Yantaftma Süresi 

2,52 h 

627,89 100,0270i 

Kayıtlı izotop Sayısı iKayıtlı Beta Enerjisi Savısı (tBıİ 

Gama Enerjileri ve Yayınlanma Olasılıkları 

554 radyoizotopun alfa, beta bozunması, elektron yakalaması ve izomerik geçiş 
bozumlarından biri ve/veya birkaçı sonucunda açığa çıkan 14.027 gama eneıjisi ve bunlara 
ait 14.027 yayınlanma olasılıkları verilmiştir. 

- İZOTOP — > GAMA ENERJİSİ 

Radyonüklit 

Enerji (keV) 

792,80 . 
794,95 ~ 
830,49 
835,71 
840,38 
904,20 I Idl&JiTl 
944,20 
947,98 
958,61 
964,77 
968,97 

1.033,25 . 
1.065,18 
1.095,68 
1.110,61 
1.153,52 ' 

Yayınlanma Olasılığı: 

Ac-228 

Kayıtlı İzotop Sayısı 

% 

0,0800 
4,2500 
0,5400 
1,6100 
0,9100 
0,7700 

ZHfe&m 
0,0950 
0,1060 
0,2800 
4,9900 

15,8000 
0,2010 
0,1320 
0,1290 
0,2850 
0,1390 

£-Slgfer - f GAMA ENERJİSİ — > İZOTOP 

d 
"1i I 

Üretim Yöntemi 

Ozgul Aktıvıtes (Bq/g) 

8.29E+16 

Özgül AktMtesı (Qfg) 

2,24E*06 

YarüaniTa Süresi 

6,13 h 

9110 "/+ 0 5 keV 

Radyonuklıt Enerji (keV) 

i Sb-131 
msm 

Nd-149 
P-28 
Br-77 
1-133 
Tc-101 
Pd-101 

Kayıtlı Gama Enerjisi Sayısı 

: (Yayınlanma Olasılığı: M % 
911,00 0,7100 ı-ıın.'t i r - m.w.f.i ı 
911,30 
911,34 
911,36 
911,49 
911,57 
911.80 

0.0155 
0,0040 
0,0025 
0,0460 
0,0530 
0,0210 

Belirli bir Aktivitenin Oluşturduğu Doz Hızının tahmini, uzaklık ve zırh kalınlığı ile 
değişiminin hesabı 

Burada belirli bir aktivitenin oluşturduğu doz hızlarının uzaklıkla ve zırh kalınlığı ile 
değişimi hesaplanabilmektedir 
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457 adet radyoizotopa ait kütle ve enerji soğurma katsayıları Kurşun, Demir Alüminyum, 
Beton, Su ve Hava için hesaplamıştır. Bu katsayılar kullanılarak aktivitenin ters kare 
kanununa uygun olarak uzaklıkla ve önüne konulacak zırh kalınlığına bağlı olarak 
oluşturduğu doz hızlan mSv/h, ve R/h olarak hesaplanabilmektedir. Aynca söz konusu 
izotopun tahmini ağırlığı da hesaplanabilmektedir. 

Aktivite —> Doz Hızı - Dr. Halil DEMİREt - ADHK - Nisan 2009 
pffpw» 
SiıSîSfeS 

Ölçülen Değerler -

izotop Co-60 ^ 

1 1 

Uzaklık (m) 1.00 J 

Kayıtlı İzotop Sayısı 457 

Zırh Etkisi-

® Zırh YOK 

f Zırh VAR 

İ Zırh Cinsi Hava ! Hava 

i Zırh Kalınlığı 0.00 p 
(cm) 

M 

pHesaplanan Değerlere 

Efektif Doz Hızı 
(mSv/h) 

12,00 

Doz Hızı (R/h) 1,36789 

Tahmini Ağırlık 
(g) 

0,00089| 

Belirli bir Doz Hızının Oluşturduğu Aktivitenin tahmini, uzaklıkla ve kaynak 
biçimiyle ile değişiminin hesabı 

Burada, bilinen bir doz hızına sahip kaynağın aktivitesi, kaynağın şekline bağlı olarak 
(nokta, Çubuk veya dökülmüş) hesaplanabilmektedir. Kayıtlı izotop sayısı 457'dir. Aynca 
iki değişik mesafede ölçülen doz hızlanndan radyoaktif kaynağın ne kadar uzakta olduğu 
tahmin edilebilmektedir. 
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Ağırlık ı! 0,00088 :< :: Tahmini Ağırlık 
) i (g/m) 

0,00028! 1 Tahmini Ağırlık i 0,00020 
! i ( q / ı n 2 ) 

, {II (Ci/m2) 

Kayıtlı İzotop Sayıs ı ji 457 i 

Uzaklık Tahmini 

Bir radyoaktif kaynağın ölçüm merkezine ne kadar uzakta olduğunu sadece kaynaktan 
yayınlanan radyasyonun oluşturduğu doz hızının iki farklı mesafeden ölçümüyle tahmin 
edilebilmektedir. 

Solunum Yoluyla Alınan Etkin ve Eşdeğer Doz Hesabı 

Herhangi bir radyoaktif serpinti veya kaza durumunda solunum yoluyla alan etkin ve 
tiroitte biriken eşdeğer doz 198 değişik radyoizotop için erişkin ve çocuk olmak üzere 
solunan hava miktarı ve maruz kalınan süreye bağlı olarak hesaplanabilmektedir. 
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Solunum Yoluyla Alınan Etkın Doz - Dt. Halıl DEM[REl- ADHK - Nısan 2009 ~. : ıii ':J50~%§l\,~ 

" ~ 
r~oıunum Yoluyla MaruzKalınan Etkin Doz 

Ilıntop [-131 

i Aktivite (8q/m3) . Aktivite (Bq/m3) 

Maruz Kalınan Süre (h) 8.0 :., Maruz Kalınan Süre (h) 

lortaıama Solunan Hav'a ! 1,50 m3/h 

----_._._._-------_._ ... _--~! -----====< 
,Maruz Kalınan Etkin Doz (msv>lf---- 0,00880 

ii Ortalama Solunan Hava (m3/h) 

ı i Maruz (alınan Eşdeğer Doz (mSv) 

IKayıtlı İzotop Sayısı IKayıtll İzotop Sayısı 91 

i 

-
Gıda veya Sindirim Yoluyla Alınan Etkin Doz Hesabı 

Burada yine 198 farklı radyoizotop için herhangi bir radyoaktif serpinti veya kaza 
durumunda gıdalardan ve topraktan alınan radyoaktivite ve bunlardan alınan dozlar günlük 
tüketim miktanna bağlı olarak hesaplanabilmektedir. 

Yutma Yoluyla Ahlldn Etkin Doz - Dr. Hali! DEMiREl- ADHK. Nisan 2009 -- - 00 - ~ 

r GIDA Yoluyla Maruz Kalman Etkin Ooz 

ı i~~~~OP '" ___ ,_~_"_~:~·_·_~~_~]Iı--J--1-31----j-. .. 
i tktiVite (Bq/kg) Li 

1,'lf:::~~t~~f~Hiıd;;;;ılll 

1 __ . _--::--~. 
i 'Seçilen İzotoptan Alınan Ooz 
i ,(mSv) 

i !I1aruz Kalınan Toplam Etkin Doz 
i ](mSv) 

yıth İzotoı> Sayı.ı 

5000 

I
r ~OPRAK Yoıgyia Ha,na biinan Etkin Oo;t 

,: Izotop 1-131 
ii }='rt;;;it;-(6;;tk;)===-==~t---so~t jiiA1 

i:~ 
i: 
II !ôoi;irtt;;ahla;;;m;;;a;;y;';ut:t.u;i,la;;;n~Tr.o;Pp;'ra;-'k~(:;;m;ggif/dd:)H==2S==i!~=~10o""==~: 
" E===::=~==;===:=::==::=~::=:=:i====-===~:::!~====:=~==,i 
Ii l"a~uz Kahnan Eşdeğer _D:~~mSV) 0,00013 

---ı---, lKayıtlı İzotop sayıs~! ı:ıs 

-
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Deri Kontaminasyonu Yoluyla Alman Eşdeğer Doz Hesabı 

Deri ve/veya elbiselerin radyoaktif bir bulaşmaya maruz kalması durumunda maruz 
kalınan süre ve radyoizotopun aktivitesine bağlı olarak YAZ, BAHAR ve KIŞ dönemlerine 
ait giysi çeşidine göre alman dozlar 108 farklı izotop için hesaplanabilmektedir. 

Der i Kon tam inasyonu Yo l uy l a A l ı n an Eşdeğer Doz - Or. Ha l i l DEHİREL - ADHK - N i san 2 0 0 9 

!-• Deri veya Elbise Kontâniırîasyohü Yoluyla'Maruz Kalınan Eşdeğer Doz ' 

- t^'t 
;Izotop 
i . i 

Cs-137 • ! 

i Yüzey Aktivitesi (Bq/cm2) 0.001 
fMaruz Kalınan Süre (h) d 

i-:. • 

I Eşdeğer Doz (mSv) 0,96000 

BAHAR / KIŞ 

0,00320 

İKayith izotop Sayısı 

Zırh Kalınlığı Hesabı ve Etiket Seçimi 

Radyoaktif bir kaynağın taşınması ve/veya muhafaza altına alınması için zırhlanması 
gerekmektedir. Bu zırhın kalınlığının ne kadar olacağı, taşıma etiketinin ne olacağı ve 
yüzeydeki doz hızının ne olacağı gibi hesaplamaları yapmak çok kolaylaştırılmıştır. 161 
farklı radyoizotopun 6 farklı zırh malzemesi ile hesaplaması yapılabilmektedir. Ayrıca 
bunlara ait yan değer, onda bir değer ve ortalama serbest yollarda verilmiştir. 
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Etiket Seçimi ve Zırh Kalınlıklarının Hesaplanması - Dr. Halil DEMIREL - ADHK - Nisan 2009 

'İzotop Co-60 , 

jYüzeyfeki Doz Hızı 2 mSv/h J p 
* 

i Tahmini Aktivite L (Bq) __ 
2,00E+05 

mSv/h J p 
* 

( ÎKayrtlı İzotop 
^Sayısı 

161 ( 

jZırh Seçiniz ESE® 
Etiket Tıpı I • BEYAZ : II - SARİ | III - SARI 

Zırh Kalınlığı (cm) 2,00 

iz in Verilen Maksimum Radyasyon Seviyesi (mSv/h) 
YÜZEYDE 

5.00E-03 I 5.00E-01 2.00E+00 

Yan Değer Kahniıklan (cm) 

1.00 I 1,66 

Kurşun Demir 

4,65 

[Alüminyum 

5,20 

Beton 

10,99 9.42E+03 

Su Hava 

Ondabir Değer Kalınlıkları (cm) 

3,32 

1,44 

5,51 15,45 17,27 36,51 | 3,13E+04 

Ortalama Serbest Yol (cm) 

2,39 6,71 7,50 15,86 i l,36E+04 

Yapı Malzemelerinde Aktivite Konsantrasyon İndeksinin Hesabı 

Yapı malzemeleri doğal olduklarından, hammaddelerinin alındığı yere bağlı olarak ve 
içerisine katılan malzemelere bağlı olarak radyoaktivite içermektedirler. Bu tür 
malzemelerin yapı malzemesi olarak kullanılabilmesi için Aktivite konsantrasyon 
indekslerinin bilinmesi gerekmektedir. Çok kullanılan malzemelerde bu indeks l 'den 
küçük veya eşit olmalıdır. Az kullanılan malzemelerde ise bu indeks 6'ya eşit veya küçük 
olmalıdır. Çalışmanın bu bölümünde bu indeks ve buna bağlı olarak Ra-226 eşdeğeri ile 
yıllık doz hızı hesaplanabilmektedir. 

Yap'ı Malzemelerinde Aktivite Konsantrasyon İndeksi - Dr. Halil DEMİREL - ADHK - Nisan 2009 

v | Aktivite Konsantrasyon 
^ İndeksi (I) 

! Yıl l ık Doz Hızı 
! ( m S v / y ) 

; R a - 2 2 6 Konsantrasyonu 
! ( B o / k a ) 

I 500 ! 1,67 ! 
syonıı ! 650 f 3,25 2 ,72 

yonu | 1375i ! 0,46 0 ,43 
s 

5,38 4,69 
: 

Tİ 

M 

Geri 
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2. SONUÇ VE TARTIŞMA 

On iki değişik türde hesaplama yapabilen bu çalışma kriz merkezinin bir âcil durumda 
karar verebilmesine yardımcı olmak üzere yapılmıştır. 

Program, radyoaktivite, doz ve zırh hesaplarında da kullanım alanına sahiptir. 

Çalışmanın devamında daha fazla radyoizotop eklenmesi planlanmaktadır. 

Bu programın en önemli kullanım alanlarından birisi de özel tasarımla yapılabilecek 
spektroskopik ölçüm sistemlerinde veri tabanı olarak kullanılabilmesidir. 

3. KAYNAKLAR 

[1]Generic procedures for assessment and response during a radiological emergency - IAEA-TECDOC-116 
[2]Karlsruher Chart of the Nuclides - 7th Edition 2006 
[3]NuDat 2.5 - National Nuclear Data Center - Brookhaven National Laboratory 
[4]Gamma Ray Spectrum Catalogue 4th Edition - Idoha National Engineering and Environmental Laboratory 
[5]Specific Gamma Ray Dose Constant - Oak Ridge National Laboratory May 1982 
[6]Photon Cross Sections, Attenuation Cofficients and Energy Absorption Coefficients - National Standards 
Reference Data System (NSRDS-NBS-29) 
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YENİ NÖTRON DEDEKTÖRÜNÜN ENERJİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN 
FLUKA İLE İNCELENMESİ 

Sefa Ertürk* 

Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 51100 Niğde 

Nötron dedektörlerinin çok farklı kullanım alanları vardır, özellikle nükleer yapı fiziği 
çalışmalarında incelenecek ürün çekirdeği belirlemek için açığa çıkan nötron sayısını ve 
eneıjisini belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda farklı 
geometrilerde tasarlanmış konvansiyonel nötron dedektörleri kullanılmaktadır. Füzyon 
buharlaşma reaksiyonlarında, kullanılan hüzme çekirdek ve enerjisi ve kullanılan hedef 
çekirdeğin türüne göre farklı sayıda nötron açığa çıkmaktadır. Açığa çıkan nötronların 
sayısını belirlemekle birlikte bu nötronların enerjisi, uçuş zamanları gibi bilgiler bize 
oluşan ürün çekirdek ve reaksiyon mekanizması hakkında birçok bilgi vermektedir. Bu 
amaç doğrultusunda öncelikli olarak SPIRAL2 projesinde ve daha sonra AGATA 
projesinde kullanılabilecek yeni nötron dedektörleri geliştirilmektedir. Bu dedektörün 
Enerji çöznürlüğü ve performansı ile ilgili FLUKA programında yapılan simülasyon 
çalışmalarından elde edilecek sonuçlar sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nötron Dedektörü, SPIRAL2, AGATA 

* sefa@nigde.edu.tr 
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120Te(p,y)121I ve 120Te(p,n)120I REAKSİYONLARININ 
ASTROFİZİKSEL S-FACTÖR ÖLÇÜMLERİ 

R. Taygun Güray1*, N. Özkan1, Caner Yalçın1, J. Görres2, R. deBoer2, A. Palumbo2, W. P. 
Tan2, M. Wiescher2, Zs. Fülöp3, E. Somorjai3, H. Y. Lee4 

'Kocaeli Üniversitesi, Fizik Bölümü, Umuttepe 41380, Kocaeli 
2University of Notre Dame, Department of Physics, Notre Dame, IN 46556, USA 

3ATOMKI, H-4001 Debrecen, POB.51., Hungary 
"Argonne National Laboratory, IL 60439, USA 

120Te(p,y)121I ve 120Te(p,n)120I reaksiyonlarının 2,47 MeV ve 7,93 MeV etkin kütle merkezi 
enerji aralığında astrofıziksel S-faktörleri ölçülmüştür. Deneysel veriler, NON-SMOKER 
ve TALYS bilgisayar kodlarıyla hesaplanmış Hauser-Fesbach istatistiksel model sonuçlan 
ile karşılaştınlmıştır. Deneysel ve teorik sonuçlar arasındaki farklılıklarda, optik model 
potansiyelinin baskın olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çekirdek Sentezi, P-Prosesi, Nükleer Astrofizik 

ASTROPHYSICAL S-FACTOR MEASUREMENTS FOR 
120Te(p,y)121I AND 120Te(p,n)120I REACTIONS 

Astrophysical S-factors for the 120Te(p,y)121I and 120Te(p,n)120I reactions have been 
measured in the effective center-of-mass energies between 2.47 MeV and 7.93 MeV. 
Experimental data have been compared with the Hauser-Fesbach statistical model 
calculations obtained with the model codes NON-SMOKER and TALYS. The 
discrepancies between the experimental results and calculations can mainly be attributed to 
the optical model potentials used in the codes. 

Keywords: Nucleosynthesis, P-Process, Nuclear Astrophysics 

* tguray@kocaeli.edu.tr 
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1. GİRİŞ 

Demirden ağır çekirdeklerin sentezleri üç çeşit mekanizmayla açıklanmaktadır: s-proses, r-
proses ve p-proses. Bunların arasında p-prosesi en az bilinenidir ve 35 tane protonca 
zengin çekirdeğin üretilmesinden sorumludur. Bu çekirdekler, Tip-II süpernovaların O/Ne 
tabakalarında, 2-3 x 109 K sıcaklıklarda, önceden var olan s- ve r-çekirdeklerinin (y,n), 
(y,p) ve (y,a) fotoparçalanma reaksiyonlarının bir kombinasyonu sonucu oluşurlar [1, 2], 
(y,n) reaksiyonuna kıyasla (y,p) veya (y,oı) reaksiyon hızlan daha geçerli olmaya 
başladığında, reaksiyon yolu daha küçük atom numaralı çekirdeklere doğru dallanır. 
Fotoparçalanma reaksiyonları, tüm reaksiyon akışını yönetirken, (3+ bozunumları, elektron 
yakalamaları ve (n,y) gibi tamamlayıcı reaksiyonlar da bu proseste rol oynayabilirler. Son 
zamanlarda yapılan p-proses simülasyonları, (y,oc) reaksiyonlarının, orta ve ağır p-çekirdek 
bolluklarının üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan (y,p) reaksiyonları, p-
proses çekirdeklerini besleyen önemli linkler sağlamaktadır [3]. Özellikle, 120Te, ardışık iki 
foto-parçalanma reaksiyonu (120Xe(y,p)121I (y,p) 120Te) ile çoğalır. 

Geçerli bütün kütleler için p-proses modellemesi, çok büyük sayıda reaksiyonun 
bulunduğu bir reaksiyon netvvorkü gerektirir. P-proses model hesaplamalarının amacı, 
Solar sistemde gözlenen p-izotoplarının bolluklarını tekrar üretebilmektir. Modellemede 
bulunan reaksiyon hızlarının çok büyük bir bölümü Hauser-Fesbach istatistiksel model 
hesaplamalarına dayanır. Bu yüzden model girdilerindeki değişimler, izotop bolluklarının 
hesaplamalarında büyük farklılıklar göstermektedir. Şimdiye kadar p-proses modellerinin 
geçerliliğini sınamak için bir çok deney yapılmıştır [4-23]. Ayrıca, 121I (y,p) reaksiyonu 

20Te direk olarak beslediğinden, bu reaksiyon Z = 50 kapalı yörüngeye yakın Hauser-
Fesbach model beklentileri için iyi bir test oluşturur. 

101 1 0 1 - 1 Ofl 
I kısa ömürlü karasız bir izotop olduğundan, y-etkimeli fotoparçalanma I(y,p) Te 

reaksiyonunun direk olarak ölçümü oldukça güçtür. Işımalı yakalama 120Te(p,y)121I ve 
nükleer 120Te(p,n)120I reaksiyonları, ters fotoparçalanma prosesine bire bir bilgi sağlamasa 
da, Hauser-Fesbach model hesaplamalarının geçerliliği için uygun bir test sağlar. 

120m 121 ] 20 J 20 
Bu çalışmada, yüklü parçacık etkilemeli ters Te(p,y) I ve Te(p,n) I 
reaksiyonlarının tesir kesitleri 2,47 MeV ve 7,93 MeV etkin kütle merkezi enerji aralığında 
ölçülmüştür. 12ûTe(p,n) reaksiyonu için 120I ürün çekirdeği taban (120gI) ve izomerik (120ml) 
durumlarına sahiptir ve bunların kısmi tesir kesitleri, farklı bozunma parametrelerine sahip 
olduklarından (Çizelge 1), ayrı ayrı ölçülmüş ve bir birlerine eklenerek toplam 
120Te(p,n)120I tesir kesit değerleri bulunmuştur. Ölçülen tesir kesit sonuçlan kullanılarak, 
astrofiziksel S-faktör değerleri belirlenmiş ve NON-SMOKER ve TALYS bilgisayar 
kodları kullanılarak Hauser-Fesbach istatistiksel model sonuçlan ile karşılaştırılmıştır. 
Ölçümler, reaksiyon ürünleri uygun P-bozunumu yarı-ömürlerine sahip olduklarından, 
aktivasyon metodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

2. DENEYSEL YÖNTEM 

I20Te izotopunun (p,y) ve (p,n) reaksiyonlan, Notre Dame Üniversitesinde (Indiana, 
A.B.D.) Tandem Pelletron hızlandmcısı kullanılarak, 2,5 MeV ile 8,0 MeV laboratuar 
enerji aralığında 0,5 MeV'lik aralıklarla gerçekleştirilmiştir. 120Te hedefleri, 
zenginleştirilmiş 120Te oksitten (%99,4), 20 [ig/cm2 C ve 1500 |ig/cm2 Al folyoların 

2 2 üzerine buharlaştırma yöntemi ile hazırlanmıştır ve sırasıyla 128 (i,g/cm ve 456 |ig/cm 
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kalınlığında iki hedef elde edilmiştir. Proton demetinin geliş doğrultusunda, hedef 
aktivasyon (reaksiyon) odasının hemen önüne 10 mm'lik bir kolimatör yerleştirilmiş ve 
ikincil elektronların bastırılması için -300 V gerilim uygulanmıştır. Proton demet akımı, 
reaksiyon odasının hemen sonrasına yerleştirilen bir Faraday kabı kullanılarak ölçülmüştür. 
Aktivasyon süresince hedeflerin kararlıklarının takibi için, 135° açıda bulunan yüzey 
engelli bir Si dedektörü kullanılarak, geri saçılan protonların spektrumu alınmıştır. Hedef 
kalınlığına ve proton enerjisine bağlı olarak, demet akımı 80 nA ile 320 nA arasında 
değişmiştir. 

Her bir aktivasyondan sonra, hedef reaksiyon odasından alınarak, reaksiyon ürünlerinin 
aktivitelerini belirlemek üzere düşük arkafonlu bir y sayım sitemine yerleştirilmiştir. Sayım 
sistemi 4,9 mm arayla yüz yüze duran iki tane Clover dedektöründen ve her bir dedektör 
sekiz farklı HPGe kristalinden oluşmuştur. Pileup ve çakışma etkilerini azaltmak için, her 
bir kristal ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Kristallerin enerjileri her bir olay için zamana bağlı 
olarak kayıt edilmiştir. Kristallerden bir tanesi 100 Hz'lik bir pulser ile beslenerek, zamana 
bağlı olarak ölü-zaman düzeltmesi yapılabilmiştir. Bozunmalardan gelen X-ışınlarını 
azaltmak için 0,59 mm kalınlığında bir Cu levha her iki dedektörün önüne konulmuştur. 
Böylece 50 keV'lik X-ışınlarının % 99'dan fazlasının durdurulması sağlanmıştır. 

Hemen hemen 4ji katı-açıya sahip böyle yakın geometrisi olan bir sayım siteminin sayım 
(dedektör) verimi oldukça fazla olup, çakışma-toplam etkisi büyük önem kazanmaktadır. 
Sayım verimini belirlemede, bu etki için düzeltme faktörleri, Kaynak [24]'deki çakışma 
katsayılarının modifıye edilmesiyle belirlenmiştir. Sayım sisteminin fotopik verimleri, 
verim-oran metodu [25, 26] ile belirlenmiştir. Bu yöntemde, aktivitesi bilinmeyen 152Eu ve 
aktivitesi bilinen 137Cs kaynakları kullanılmıştır. 1 2Eu kaynağından elde edilen bağıl verim 
değerleri, 137Cs kaynağından belirlenen mutlak verim değerine normalize edilerek, sistemin 
sayım verim kalibrasyonu elde edilmiştir. 120Te(p,y)121I ve 120Te(p,n)120I reaksiyon 
ürünlerinin veri analizinde kullanılan y-geçişleri için fotopik verim değerleri ve bozunma 
parametreleri Çizelge l 'de verilmektedir. 

Protonlar ile bombardıman edilmiş hedef, özel olarak hazırlanmış pleksiglas bir tutucuya 
yerleştirilerek, iki Clover dedektörünün arasına konulmuştur. Böylece her hedef için aynı 
geometri sağlanmıştır. Sayım istatistiğine bağlı olarak, sayımlar 1 saat ile 7 saat arasında 
değişmiştir. 

i •jf^ i 

Çizelge 1. ^Te(p,y) ve Te(p,n) reaksiyon ürünlerinin veri analizinde kullanılan y-
geçişleri için fotopik verim değerleri ve bozunma parametreleri [27]. 

Reaksiyon Ürün Yarı-ömür 
(dakika) 

Y Enerjisi 
(keV) 

Y yayınlama 
olasılığı (%) 

Sayım 
Verimi (%) 

12UTe(pD) 121I 127,2 ± 0,6 532,08 6,1 ±0,3 12,6 ±0,3 
'"Te(pn) 12ügj 81,6 ±0,2 1523,0 10,9 ± 0,6 5,3 ±0,1 
mTe(pn) !2ümj 53 ± 4 654,5 2,1 ±0,7 10,6 ±0,2 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

120Te(p,y)121I ve I20Te(p,n)120I reaksiyon tesir kesitleri, Gamow penceresini (3 x 109 K 
sıcaklıkta, 2,43 MeV ve 6,64 MeV) tarayarak 7,93 MeV kütle merkezi eneıjisine kadar 
ölçülmüş ve bu sonuçlardan astrofıziksel S-faktör değerleri belirlenmiştir. Bu veriler, 
deneysel veri tabanına bilgi sağladığı gibi p-prosesi simülasyonları için gerekli olan 
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istatistiksel model tesir kesitleri hesaplamalarını test etmek için kullanılabilecektir. Elde 
edilen (p,y) ve (p,n) reaksiyon ölçüm sonuçları sırasıyla Çizelge 2 ve 3'de özetlenmiştir. 

Çizelge 2.120Te(pü)121I reaksiyonu için ölçülen tesir kesiti ve S-faktör değerleri [37]. 

p 
demet 

(MeV) 
E f m k.m. 

(MeV) 
Tesir Kesiti 

(mb) 
S-Faktör 

(xlO11 keV b) 
2,500 2,467 ±0,013 0,0023 ± 0,0003 7,62 ±1,08 
3,000 2,963 ±0,012 0,030 ± 0,003 7,15 ±0,73 
3,500 3,460 ±0,011 0,194 ±0,019 5,91 ±0,58 
3,500 3,468 ± 0,003 0,200 ± 0,020 6,01 ±0,51 
4,000 3,958 ±0.010 0,706 ±0,069 4,16 ±0,41 
4,500 4,454 ± 0,009 2,55 ± 0,25 3,89 ± 0,38 
5,000 4,950 ±0,008 5,68 ± 0,56 2,77 ± 0,27 
5,000 4,956 ± 0,003 5,63 ±0,55 2,75 ±0,22 
5,500 5,452 ± 0,002 18,7 ±1,8 3,43 ±0,34 
6,000 5,942 ± 0,008 34,3 ± 3,3 2,71 ±0,27 
6,500 6,444 ± 0,002 46,5 ± 4,5 1,74 ±0,17 
7,000 6,940 ±0,002 23,2 ± 2,3 0,45 ± 0,04 
7,500 7,436 ± 0,002 21,8 ±2,2 0,24 ± 0,02 
8,000 7,932 ± 0,002 16,5 ± 1,7 0,10 ±0,01 

Çizelge 3.120 Te(p,n) 120I reaksiyonu için ölçülen tesir kesiti ve S-faktör değerleri[37] 

F 
demet 

(MeV) 

pefk. 
k.m. 

(MeV) 
Tesir Kesiti 

(mb) 
S-Faktör 

(xlO11 keV b) 
6,500 6,444 ± 0,002 . 20,6 ±2,1 0,77 ±0,08 
7,000 6,940 ±0,002 72,6 ± 7,5 1,41 ±0,14 
7,500 7,436 ±0,002 133 ± 13 1,44 ±0,14 
8,000 7,932 ± 0,002 178 ± 18 1,12 ±0,11 

Deneysel sonuçlardaki belirsizlikler, aşağıdaki kısmi hataların hesaba katılmasıyla ortaya 
çıkmıştır: hedef kalınlığı (~ % 9), sayım istatistiği (% 0,2 - % 11), sayım (detektör) verimi 
(% 1,9 - % 2,4) ve bozunma parametreleri (% 0,2 - % 33). Proton enerjisindeki 
belirsizlikler (% 0,02 - % 0,5), hedef içerisindeki enerji kaybına bağlı olarak, bilgisayar 
kodu SRIM [28] kullanılarak hesaplanmıştır. Sistematik belirsizlikleri test etmek için, 
120Te(p,y)121I tesir kesiti, 3,5 MeV ve 5,0 MeV enerjilerde farklı iki hedef ile ölçülmüş ve 
sonuçlar bir birleri ile çok uyumlu çıkmıştır (Çizelge 2). 

120Te(p,y))21I ve 120Te(p,n)120I reaksiyonlarının ölçülen tesir kesit ve S-faktörleri, standart 
parametrelerinin kullanıldığı NON-SMOKER [29, 30] ve TALYS [31] bilgisayar kodları 
ile hesaplanmış Hauser-Fesbach istatistiksel model sonuçları ile karşılaştınlmıştır. 
TALYS'de kullanılan standart optik potansiyeller için Kaynak [32]'den alınan lokal ve 
global parametrizasyonlar kullanılmıştır, nükleer seviye yoğunluğu için ise Kaynak [33] ve 
[34]' ün parametrizasyonlari kullanılmıştır. NON-SMOKER'in standart parametrelerinde 
ise, Kaynak [35]'in potansiyelleri ve Kaynak [36]'nin nükleer seviye yoğunlukları 
kullanılmıştır. 
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120Te(p,y)121I reaksiyonunun her iki kod ile elde edilen astrofıziksel S-faktör değerleri, 6,44 
MeV'den küçük enerjilerde, deneysel verilerin 1,7 katına kadar üzerinde çıkarken, 6,44 
MeV'in üzerinde ise yaklaşık 2,5 kat daha fazladır. Şekil l 'den görüleceği gibi, (p,y) 
reaksiyonunun S-faktörün enerji bağımlılığı, 6,94 MeV'in altındaki enerji değerlerinde, 
NON-SMOKER koduna göre TALYS ile biraz daha iyi tanımlanmıştır. Her iki kod ile 
hesaplanmış beklenen değerler arasındaki farklılıklar, temelde kullanılan farklı optik 
potansiyeller ve nükleer seviye yoğunluklarına bağlanabilir. Bu iki kod ile yapılan 
hesaplamalar arasındaki farklılıklara sebep olan parametreleri bulmak için, TALYS kodu 
farklı optik model potansiyelleri (OMP) ve nükleer seviye yoğunluk modelleri (NLD) ile 
çalıştırılmıştır. Bilgisayar kodlarında kullanılan nükleer parametrelerin değişik 
kombinasyonları ve bunlara verilen etiketler Çizelge 4'de verilmektedir. 

Çizelge 4. TALYS ve NON-SMAKER kodlarında kullanılan, nükleer seviye yoğunluk 
(NLD) model ve optik model potansiyel (OMP) kombinasyonları. OMP: JLM (Jeukenne 
ve diğerleri [35]) ve KD (Koning ve Delarache [32]), NLD-model: BSFG (Back Shifted 

Fermi Gas) ve CTFG (Constant Temperature Fermi Gas). 

Etiket NLD-model OMP 
TALYS-BSFG-JLM BSFG [31] JLM [35] 
TALYS -CTFG-JLM CTFG [31] JLM [35] 
TALYS-BSFG-KD BSFG [31] KD [32] 

TALYS-standart CTFG [31] KD [32] 
NON-SMOKER-standart BSFG [30] JLM [35] 

Şekil 1, değişik parametre setleri (Çizelge 4) ile TALYS kodu kullanılarak hesaplanan S-
faktör değerlerinin NON-SMOKER kodunun standart seti ile elde edilen değerleriyle 
karşılaştırılmasını göstermektedir. Deneysel S-faktör sonuçlan, değişik nükleer parametre 
setleri ile elde edilen model hesaplamalarının belirsizliği içinde kalmaktadır. Benzer 
parametre setleri (TALYS-BSFG-JLM ve NON-SMOKER-standart) kullanılarak, her iki 
kod ile de hesaplanan S-faktör beklenen değerleri, hemen hemen ayni eneıji bağımlılığı 
göstermektedir (Şekil 1). Ancak TALYS-BSFG-JLM sonuçları, NON-SMOKER-standart 
sonuçlarından yaklaşık 2 kat daha küçüktür, iki kodun verdiği sonuçlann büyüklükleri 
arasındaki bu farka hangi parametrenin sebep olduğunu araştırmak için, TALYS'in 
standart setinde her seferinde bir tek parametre değiştirilerek, beklenen S-faktörler 
hesaplanmıştır. OMP ve NLD'de yapılan değişiklikler sırasıyla TALYS-CTFG-JLM ve 
TALYS-BSFG-KD olarak gösterilmiştir (Çizelge 4 ve Şekil 1). İki kodun verdiği 
sonuçların büyüklüklerindeki farklılıklarda, OMP'nin en baskın parametre olduğu 
görülmektedir. 

Te(p,n) I reaksiyonu için, her iki kodun da standart parametre setleri ile elde edilen S-
faktör beklentileri, deneysel sonuçlar ile daha iyi uyum göstermektedir (Şekil 2). 6,44 MeV 
eneıjideki S-faktör sonuçlan dışında, NON-SMOKER hesaplamaları, deneysel verilerden 
1,4 kat daha düşük değerler verirken, TALYS değerleri tam bir uyum içerisindedir. 6,44 
MeV'deki her iki kod sonuçları da, ölçülen değerden yaklaşık 5 kat daha azdır. 
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Şekil 1. I20Te(pD)'21I reaksiyonu için ölçülen astrofıziksel S-faktör değerleri ve değişik 
parametre setleri (Çizelge 4) ile TALYS kodu kullanılarak hesaplanan S-faktör 
değerlerinin NON- SMOKER kodunun standart seti ile elde edilen değerleriyle 
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Şekil 2. Te(pn) I reaksiyonu için ölçülen astrofıziksel S-faktör değerleri ve değişik 

parametre setleri (Çizelge 4) ile TALYS kodu kullanılarak hesaplanan S-faktör 
değerlerinin NON- SMOKER kodunun standart seti ile elde edilen değerleriyle 

karşılaştırılması [37]. 

Çizelge 4'deki, TALYS kodunun nükleer parametrelerinde yapılan değişimler, (p,n) 
reaksiyonu için de uygulanmıştır. Şekil 2, NON-SMOKER ile elde edilen S-faktör 
değerlerinin deneysel sonuçlar ile TALYS-BSFG-JLM (standart NON-SMOKER 
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parametrelerinin kullanıldığı TALYS) değerlerine göre daha uyumlu olduğunu 
göstermektedir. (p,n) reaksiyonu için de, model hesaplamalarının optik model 
parametrelerine daha duyarlı olduğu söylenebilir (Şekil 2). 

4. YORUM 

Demirden ağır çekirdeklerin sentezinde, protonca zengin olan 35 tane izotopun 
üretiminden sorumlu olan p-prosesinde önemli bir yer tutan 120Te(p,y)121I ve 120Te(p,n)120I 
reaksiyonlarının astrofıziksel S-faktörleri, 2,47 MeV ve 7,93 MeV etkin kütle merkezi 
enerji aralığında ölçülmüştür. Deneysel sonuçlar, model hesaplamalarının nükleer girdi 
parametrelerinin belirsizlikleri içerisinde, teorik sonuçlarla uyum göstermektedir. Bu, daha 
küçük Z hedefleri üzerine yapılan p-proses ölçüm sonuçlarını ve Z=35 ile Z=52 arasındaki 
bölgede p-proses reaksiyonları için olan Hauser Feshbach uygulamalarını da 
doğrulamaktadır. 120Te 'nin proton yakalama reaksiyonu, model belirsizlikleri içerisinde, 
Hauser Feshbach hesaplamalarının, yıldızsal ters fotoparçalanma prosesi [38] için de 
güvenilir olduğunu önermektedir. 

Bu çalışma, TBAG-U/111 (104T2467) ve TBAG-108T508 nolu projeler kapsaminda TÜBİTAK, 
BAP-2007/36 nolu proje kapsaminda Kocaeli Üniversitesi, National Science Foundation NSF-
Grant-0434844, Joint Institute for Nuclear Astrophysics JINA (www.JINAweb.org) PHY02-16783 
ve Hungarian Scientific Research Fund Programs OTKA (K68801, T49245) tarafından 
desteklenmiştir. 

5. KAYNAKLAR 

[1] S. E. Woosley and W. M. Howard, Ap. J. Suppl., 36, 285 (1978). 
[2] M. Rayet, N. Prantzos, and M. Arnould, Astron. Astrophys., 227, 271 (1990). 
[3] W. Rapp, J. Görres, M. Wiescher, H. Schatz, and F. Kâppeler, Astrophys. J. 6 5 3 , 4 7 4 (2006). 
[4] E. Somorjai, Zs. Fülöp, A. Z. Kiss, C. Rolfs, HP.Trautvetter, U. Greife, M. Junker, S. Goriely, M. 

Arnould, M. Rayet, T. Rauscher, and H. Oberhummer, Astron. Astrophys. 333, 1112 (1998). 
[5] N. Özkan, G. Efe, R. T. Güray, A. Palumbo, J. Görres, H. -Y. Lee, L. O. Lamm, W. Rapp, E. Stech, M. 

Wiescher, G. Gyürky, Zs. Fülöp, E. Somorjai, Phys. Rev. C 75, 025801 (2007). 
[6] Gy. Gyürky, G. G. Kiss, Z. Elekes, Zs. Fülöp, E. Somorjai, A. Palumbo, J. Görres, H. Y. Lee, W. Rapp, 

M. Wiescher, N. Özkan, R. T. Güray, G. Efe, şnd T. Rauscher, Phys. Rev. C 74, 025805 (2006). 
[7] C. Yalçın, R. T. Güray, N. Özkan, S. Kutlu, Gy. Gyürky, J. Farkas, G. G. Kiss, Zs. Fülöp, A Simon, E. 

Somorjai, and T. Rauscher, Phys. Rev. C 79, 065801 (2009). 
[8] G. G. Kiss, Gy. Gyürky, Z. Elekes, Zs. Fülöp, E. Somorjai, T. Rauscher, M. Wiescher, Phys. Rev. C 76, 

055807 (2007). 
[9] Gy. Gyürky, Zs. Fülöp, E. Somoıjai, M. Kokkoris, S. Galanopoulos, P. Demetriou, S. Harissopulos, T. 

Rauscher, and S. Goriely, Phys. Rev. C 68 ,055803 (2003). 
[10]Gy. Gyürky, E. Somorjai, Zs. Fülöp, S. Harissopulos, P. Demetriou, and T. Rauscher, Phys. Rev. C 64, 

065803(2001) . 
[11]S. Galanopoulos, P. Demetriou, M. Kokkoris, S. Harissopulos, R. Kunz, M. Fey, J. W. Hammer, Gy. 

Gyürky, Zs. Fülöp, E. Somorjai, and S. Goriely, Phys. Rev. C 67, 015801 (2003). 
[12]P. Tsagari, M. Kokkoris, E. Skreti, A. G. Karydas, S. Harissopulos, T. Paradellis, and P. Demetriou, 

Phys. Rev. C 70, 015802 (2004). 
[13]C. E. Laird, D. Flynn, R. L. Hershberger, and F. Gabbard, Phys. Rev. C 35 ,1265 (1987). 
[14]S. Harissopulos, E. Skreti, P. Tsagari, G. Souliotis, P. Demetriou, T. Paradellis, J. W. Hammer, R. Kunz, 

C. Angulo, S. Goriely, and T. Rauscher, Phys. Rev. C 6 4 , 0 5 5 8 0 4 (2001). 
[15]T. Sauter and F. Kâppeler, Phys. Rev. C 55, 3127 (1997). 
[16]F. R. Chloupek, A. St. J. Murphy, R. N. Boyd, A. L. Cole, J. Görres, R. T. Güray, G. Raimann, J. J. 

Zack, T. Rauscher, J. V. Schwarzenberg, P. Tischhauser, and M. Wiescher, Nucl. Phys. A652, 391 
(1999). 

[17] J. Bork, H. Schatz, F. Kâppeler, and T. Rauscher, Phys. Rev. C 58, 524 (1998). 
[18] N. Özkan, A. St. J. Murphy, R. N. Boyd, A. L. Cole, R. deHaan, M. Famiano, J. Görres, R. T. Güray, 

M. Howard, L. Sahin, and M. Wiescher, Nucl. Phys. A 6 8 8 , 4 5 9 c (2001). 

101 

http://www.JINAweb.org


X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,103-112 —^ «NHII lllfl HIIIIINIIWI Iflll İHI IHI c Ya|ç|n 

[19] N. Özkan, A. St. J. Murphy, R. N. Boyd, A. L. Cole, M. Famiano, R. T. Güray, M. Howard, L. Sahin, J. 
J. Zack, R. deHaan, J. Görres, M. C. Wiescher, M. S. Islam, and T. Rauscher, Nucl. Phys. A710, 469 
(2002). 

[20] Gy. Gyürky, G. G. Kiss, Z. Elekes, Zs. Fülöp, E. Somorjai, and T. Rauscher, J. Phys. G: Nucl. Part. 
Phys. 34, 817 (2007). 

[21] M. A. Famiano, R. S. Kodikara, B. M. Giacheri, V. G. Subramanian, A. Kayani, Nucl. Phys. A802, 26-
44 (2008). 

[22]G. G. Kiss, T. Rauscher, Gy. Gyürky, A. Simon, Zs. Fülöp, and E. Somoıjai, Phys. Rev. Letters 101, 
191101 (2008). 

[23] A. Spyrou, A. Lagoyannis, P. Demetriou. S. Harissopulos, and H.-W. Becker, Phys. Rev. C 77, 065801 
(2008). 

[24] F. J. Shima and D. D. Hoppea, Int. J. Appl. Radiat. Isotopes 38, 1109 (1983). 
[25] N. Özkan, G. Efe, R. T. Güray, A. Palumbo, J. Görres, H.-Y. Lee, L. O. Lamm, W. Rapp, E. Stech, M. 

Wiescher, G. Gyürky, Zs. Fülöp, E. Somorjai, Phys. Rev. C 75, 025801 (2007). 
..[26] K. Debertin and R.G. Helmer, {\it Gamma-And X-ray Spectrometry With Semiconductor Detectors] 

(North-Holland, Amsterdam, 1989). 
[27] http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/ 
[28] J. P. Biersacke and J. F. Ziegler, SRIM code Version SRIM-2008.04. 
[29]T. Rauscher and F.-K. Thielemann, At. Data Nucl. Data Tables 75, 1 (2000); 

[30]T. Rauscher and F. K. Thielemann, At. Data Nucl. Data Tables 79, 47 (2001). 
http://nucastro.org/reaclib.html. 

[31]A. Koning, S. Hilaire, M. C. Duijvestijn, TALYS: Comprehensive nuclear reaction modeling, 
Proceedings of the International Conference on Nuclear Data for Science and Technology - ND2004, 
AIP vol. 769, eds. R.C. Haight, M.B. Chadwick, T. Kawano, P. Talou, Sep. 26 - Oct. 1, 2004, Santa Fe, 
USA, p. 1154 (2005). http://www.talys.eu 

[32] A. J. Koning and J. P. Delarache, Nucl. Phys. A713, 231 (2003). 
[33] T. Ericson, Adv. Phys. 9 , 4 2 5 (1960). 
[34] A. Gilbert and A. G. W. Cameron, Can. J. Phys. \43, 1446 (1965). 
[35] J. P. Jeukenne, A. Lejeune, and C. Mahaux, Phys. Rev. C 16, 80 (1977). 
[36] T. Rauscher, F.-K. Thielemann, and K.-L. Kratz, Phys. Rev. C 56, 1613 (1997). 
[37] R. T. Güray, N. Özkan, C. Yalçın, A. Palumbo, R. deBoer, J. Görres, P. J. Leblanc, S. O'Brain, E. 

Strandberg, W. P. Tan, M. Wiescher, Zs. Fülop, E. Somorjai, H. Y. Lee, and J. P. Greene, Phys. Rev. 
C (under review). 

[38] T. Rauscher and F.-K. Thielemann, At. Data Nucl. Data Tables 88, 1 (2004). 

102 

http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/
http://nucastro.org/reaclib.html
http://www.talys.eu


X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,103-112 —^ «NHII lllfl HIIIIINIIWI Iflll İHI IHI c Y a | ç | n 

llllllllll III lllll lllll lllll İlli II lllllllllllll 
ııııı ııııı ııııı» ııııı ııııı ıı 
T R 1 1 0 0 0 5 3 

113In(a,Y)U7Sb ve 113In(a,n)116Sb REAKSİYONLARININ TESİR KESİTİ 
ÖLÇÜMÜ VE ASTROFİZİKTEKİ ÖNEMİ 

Caner Yalçın1'2'*, R. Taygun Güray1, N. Özkan1, S. Kutlu1, Gy. Gyürky2, J. Farkas2, G.G. 
Kiss2, Zs. Fülöp2, A. Simon2, E. Somorjai2, T. Rauscher3 

1 Kocaeli Üniversitesi, Fizik Bölümü, Umuttepe 41380, Kocaeli, Türkiye 
2 Institute of Nuclear Research (ATOMKI), H-4001 Debrecen, P.O.Box 51., Hungary 

3 Universitât Basel, CH-4056 Basel, Switzerland 

113In izotopu çekirdek sentezinde önemli olan p-çekirdeklerinden bir tanesidir. 
113In(a,Y)117Sb ve 113In(a,n)n6Sb reaksiyon tesir kesitleri aktivasyon yöntemi ile 
Macaristan Bilimler Akademisi Nükleer Araştırma Merkezinde (ATOMKI) MGC-20E 
siklotronu kullanılarak ölçüldü. Reaksiyonlar astrofıziksel enerji aralığını kısmen içeren 
8,66 MeV ile 13,64 MeV etkin kütle merkezi enerji aralığında gerçekleştirildi. Ölçülen 
tesir kesiti ve astrofıziksel S faktör sonuçları, üç farklı a+çekirdek potansiyeli kullanılarak 
elde edilen Hauser-Feshbach istatistiksel model hesaplamalarıyla karşılaştırıldı. 

Anahtar Kelimeler: Çekirdek Sentezi, n 3In, Tesir Kesiti, S Faktör, Alfa Yakalama 
Reaksiyonu ' 

113In(o,Y)117Sb and 113In(cc,n)116Sb REACTION CROSS SECTION 
MEASUREMENTS AND ITS IMPORTANCE IN ASTROPHYSICS 

The 113In is one of the important p-nuclei in nucleosynthesis. n3In(a,y)117Sb ve 
113In(a,n)n6Sb reaction cross sections were measured by means of activation method using 
MGC-20E cyclotron at the Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of 
Science (ATOMKI). The reactions were carried out between 8,66 MeV and 13,64 MeV 
(effective center of mass) which is partially covered astrophysical energy range. Measured 
cross sections and astrophysical S factor results are presented and compared with Hauser-
Feshbach statistical model calculations using three different a+nucleus potentials. 

Keywords: Nucleosynthesis, 113In, Cross Section, S Factor, Alpha Induced Reactions 

* caner.yalcin@kocaeli.edu.tr 
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1. GİRİŞ 

Kütle numarası 60'dan büyük olan çekirdeklerin çoğunun üretim mekanizması olan s- ve r-
prosesleri ile üretilemeyen, proton bakımından zengin çekirdeklerin üretiminden sorumlu 
p-prosesinin simülasyonlan, kararlı ve kararsız binlerce reaksiyon içerir. Bu 
simülasyonlarda reaksiyon tesir kesitinden hesaplanan reaksiyon hızlan verilerinin 
girilmesi gereklidir. Ancak deneysel olarak elde edilmiş reaksiyon tesir kesiti sayısı 
oldukça azdır (Detayli bilgi için Referans [ l] 'e bakiniz). Deneysel verilerin az olması 
nedeniyle p-proses çekirdek sentezi simülasyonlan ve ilgili reaksiyon hızlannın 
hesaplanması, daha çok Hauser Feshbach istatistiksel model hesaplamalanndan [2] elde 
edilen teorik tesir kesit hesaplamalanna bağlıdır [3]. 

Hauser-Feshbach Tesir kesiti kestirimleri, orta ağırlıktaki proton yakalama reaksiyonlan 
için tipik olarak deneysel verilerle iki kata kadar iyi bir uyum içindeyken [4, 5, 6], alfa 
yakalama tesir kesitleri için deneysel olarak bulunan değerlerle ve model ile hesaplanan 
değerler arasında önemli oranda fark bulunmaktadır [7, 8, 9]. Bu nedenle daha çok 
deneysel çalışmaya, özellikle de ağır çekirdekler için alfa yakalama tesir kesiti ölçümlerine 
ihtiyaç vardır. 

.1 1 n 

In, p-çekirdekleri arasında kütle numarası ve proton sayısı tek olan dört izotoptan biri ve 
-tek kütle numarasına sahip iki izotoptan biridir. Şimdiye kadar Hauser-Feshbach 
istatistiksel modeli ile deneyselsel veriler sadece çift çekirdekler için yani hem 
hızlandınlan parçacığın hem de hedef parçacığın J* = 0+ parite ve spine sahip olduğu 
reaksiyonlar karşılaştınlmıştır. 113In, p-proses çekirdek sentezinde alfa yakalama 
reaksiyonu gerçekleştirilen tek kütle numarasına sahip ve taban durumu spini sıfır olmayan 
(Jn = 9/2+) ilk izotoptur [10], 

Şekil 1. Cd-In-Sn bölgesinde s, r ve p-proses reaksiyon akışı ve dallanmalan [11], 

Aynca n 3In, Cd-In-Sn bölgesinde olması nedeniyle çekirdek-sentezi için özel öneme 
sahiptir. Bu bölgede s, r ve p-proseslerinin çekirdek sentezine katkısı reaksiyon akışındaki 
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çoklu dallanmalar (Şekil 1.) yüzünden çok karmaşıktır [12, 13, 14]. Birçok p-proses modeli 
başlangıçta mevcut H3In izotopunun foto-parçalanma reaksiyonları nedeniyle yok 
olduğunu göstermiştir. Bu nedenle 113In sentezine diğer proseslerden önemli katkılar 
geldiği, hatta I13In'ün bir p-çekirdeği olmayabileceği öne sürülmüştür [15]. P-
çekirdeklerinin senteziyle ilgili birçok çalışma mevcuttur. Çalışmaların sonuçları 113In 
açısından tartışmalıdır. Bazı modellerde yeterli miktarda 113In üretilirken [16] bazı 
modellerde ise çok az üretilmektedir [17, 18, 19, 20]. Bu tutarsızlığı çözmek için 
astrofıziksel eneıjilerde hassas tesir kesiti ölçümleri yapmak gerekmektedir. Bu bakımdan 
113In(D m)117Sb reaksiyon tesir kesitinin ölçümü büyük kütleli yıldızlarda p-çekirdeklerinin 
üretimi ve tüketilmesini (foto-parçalanmayla) anlamada önemli parametrelerden biridir. 

2. DENEYSEL YÖNTEM 

Astrofıziksel p-proses için deneysel veri sağlamak ve istatistiksel model kestirimlerini test 
etmek amacıyla 113In(DD)H7Sb ve 113In(an)116Sb reaksiyonları astrofıziksel enerji aralığını 
kısmen kapsayan 8,66 MeV ile 13,64.MeV etkin kütle merkezi enerji aralığında aktivasyon 
metoduyla ölçülmüştür. 113In(an)116Sb reaksiyon ürünü olan 116Sb taban ve 60,3 dakikalık 
yarı-kararlı eneıji düzeyine sahiptir. Kısmi tesir kesiti değerleri bu iki düzeyden 
kaynaklanan gama ışımalarıyla ayrı ayrı bulunup, toplam reaksiyon tesir kesiti 
hesaplanabilir. 

Tablo 1. Analiz için kullanılan bozunma parametreleri [21, 22] ve dedektör verim değerleri. 

Reaksiyon Yarı-ömür 
(dakika) 

Ey 
(keV) 

Y yayınlama 
olasılığı (%) 

Dedektör 
Verimi (%) 

U3In(DD)117Sb 168,0 ±0,6 158,562 85,9 ± 0,4 1,26 ±0,1 
113In(an)116gSb 15,8 ±0,8 931,84 24,8 ± 1,9 0,29 ± 0,02 
n3In(an)116mSb 60,3 ± 0,6 407,351 38,8 ±1,6 0,58 ± 0,05 

2.1. U3In Hedeflerinin Hazırlanması 

Advent Research Material firmasından temin edilen 2,4 |j.m kalınlığında % 99 saflığa sahip 
alüminyum folyo (AL103116) üzerine ISOFLEX USA firmasından temin edilen 
zenginleştirilmiş 113In materyali, Leybold Univex 350 Coating System kullanılarak 
buharlaştırma yöntemi ile kaplanmıştır. Alüminyum folyolar, 1,2 cm çapında bir deliği 
olan disk şeklindeki iki çerçevenin arasına tutturulduktan sonra kaplama işlemi yapılmıştır. 
Bu sayede kaplanan bölgenin alanı belirlenebilmektedir. Alüminyum folyoların ağırlıkları 
5 |Xg hassasiyetli terazide hem kaplamadan önce hem de kaplama işleminden sonra 
ölçülerek hedefin kalınlığı |lg/cm2 cinsinden hesaplanmıştır. Hazırlanan 5 hedefin 
kalınlıkları 168 ile 289 |ig/cm2 arasında değişmektedir. 

Hızlandırıcıdan elde edilen alfa demetiyle hedefin tam olarak hangi bölümünün 
bombardıman edildiği bilinemediğinden, tesir kesiti hesaplamaları için hedefin kalınlığının 
homojen olması önemlidir. Bunun için üretilen hedeflerden bir tanesinin farklı 
noktalardaki kalınlığı Rutherford Back Scattering (RBS) yöntemi ölçülmüştür. Ölçümler 
ATOMKI Van de Graaff hızlandırıcısında gerçekleştirilmiştir. İnceleme için 2,0 MeV 
enerjiye sahip He+ demeti kullanılmıştır. Demetin kesit alanı 3x3 |xm2, taradığı alan 
500x500 |im2 dir. Saçılan alfa parçacıkları iki yüzey engelli silisyum dedektör ile (0=165° 
ve 0=135°) algılanmıştır. Bu inceleme sonucunda üretilen hedeflerin en kalın ve en ince 
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bölgesi arasında % 8 lik bir fark olduğu bulunmuştur. Bu belirsizlik tesir kesiti hesapları 
yapılırken dikkate alınmıştır. 

Ayrıca İndiyumun rölatif olarak düşük erime sıcaklığına (-157 °C) sahip olması nedeniyle, 
hedefin ne kadarlık bir demet akımına dayanacağının araştırılması gerekmektedir. Bunun 
için doğal İndiyumdan hazırlanan hedefler kullanılmış ve yapılan denemelerde 1000 nA' e 
kadar hedefte herhangi bir erime olmadığı gözlenmiştir. Deneyler 200 - 800 nA demet 
akımıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak yine de sonraki bölümde detayları verildiği gibi 
hedefte erime olup olmadığı bütün aktivasyon işlemlerinde, RBS yöntemiyle ile sürekli 
olarak takip edilmiştir. 

2.2.113In Hedeflerinin Aktivasyonu 

Deneyler Macaristan Nükleer Bilimler Araştırma Enstitüsü (ATOMKI) siklotron 
hızlandırıcısında gerçekleştirilmiştir. Aktivasyon, 9,0 MeV laboratuvar enerjisinden 
başlayarak yaklaşık 0,5 MeV'lik adımlarla 14,14 MeV'e kadar yapılmıştır. Toplamda 14 
aktivasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Aktivasyon için kullanılan hedef odasının şematik 
çizimi Şekil 2'de görülebilir. Hedef odasında demet doğrultusuyla 0=150° açıda 
yerleştirilen yüzey engelli parçacık dedektörü ile aktivasyon süresince hedeften geri saçılan 
alfa parçacıkları sürekli olarak izlenmiş ve hedefin kararlılığı kontrol edilmiştir. Elde 
edilen spektrumlarda hedef materyali İndiyum ve hedef altlığı olarak kullanılan 
Alüminyum folyodan gelen pikler dışında önemli başka bir pik gözlenmemiştir. 

DİYAFRAM 
AKIMI 

ELEKTRON 
SUPPRESSION 

, -300V 
SU 

SOĞUTMASI 

HEDEF 

a -DEMETİ 

RBS 
DEDEKTÖRÜ 

YALITKAN 

AKIM 
TOPLAYICI 

Önvükselticî / 
YÜKSELTİCİ 

Puis Yüksekliği Analizi VERİ 
TOPLAMA 

Önvükselticî / 
YÜKSELTİCİ 

VERİ 
TOPLAMA 

Şekil 2. Aktivasyon için kullanılan hedef odasının şematik çizimi. 

Demet durdurucu doğrudan su soğutmalıdır ve hedefin 10 cm arkasına yerleştirilmiştir. Bu 
pozisyonda durdurucudan saçılan parçacıklar hedef kararlılığının izlendiği yüzey engelli 
dedektöre ulaşamamaktırlar. Hedef odası kendisinden önce bulunan demet transferi için 
kullanılan tüm aparatlardan elektriksel olarak yalıtılmış ve bir Faraday kabı olarak 
kullanılmıştır. Hedef odasının girişine -300 V luk bir gerilim uygulanmıştır. Bu gerilim 
demet akımı ölçümünü etkileyebilecek demetin hızlandırıcıdan hedef odasına transferi 
sırasında meydana gelen elektronları engellemek amacıyla uygulanmıştır. Aktivasyon 
süresinde demet akımı mümkün olduğunca kararlı tutulsa da akımdaki değişimi izlemek 
için bir akım toplayıcı ve bir çok kanallı sayıcı tarafından 10 s lik zaman aralıklarıyla kayıt 
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altına alınmıştır. Tesir kesiti hesaplamalarında akımın zamana göre elde edilen değerleri 
kullanılmıştır. 

Aktivasyon süresi, reaksiyon sonucunda oluşacak ürünlerin yarı ömürleri ile alfa demetinin 
enerjisine bağlı olarak 2 ile 12 saat arasında değişmiştir. Düşük enerjilerde tesir kesiti 
düşük olduğu için daha uzun aktivasyon ve sayım yapılmıştır. Önceki aktivasyonlardan 
kalabilecek artık radyasyonu en aza indirmek için, hedefler öncelikle düşük enerjiler için 
kullanılmıştır. Bir önceki aktivasyondan kalan herhangi bir aktivite olmadığından emin 
olmak için hedefler tekrar kullanılmadan önce kontrol edilmiştir. 

ATOMKI siklotron hızlandırıcısı 10 MeV ile 11 MeV enerji aralığında alfa demeti 
üretemediği için 10,032 MeV, 10,565 MeV ve 11,111 MeV enerjilerindeki aktivasyonlar 
eneıji azaltıcı folyo (degrader) kullanılarak elde edilmiştir. Enerji azaltıcı folyo hedefin 3 
mm önüne yerleştirilmiştir. Eneıji azaltıcı olarak kullanılan Al folyolann kalınlığı 9,57 jim 
ve 9,70 |im dir. Folyolann kalınlıkları Rutherford Back Scattering (RBS) yöntemi ile 
ATOMKI Van de Graff hızlandırıcısında 2,0 MeV eneıjiye sahip He+ mikro demeti 
kullanılarak ölçülmüştür. Demetin kesit alanı 3x3 jnm2, taradığı alan 500x500 |im2 dir. 
Saçılan alfa parçacıkları iki yüzey engelli silisyum dedöktör ile (0=165° ve 0=135°) 
sayulmıştır. 

11,000 MeV, 11,500 MeV ve 12,003 MeV enerjili alfa demetleriyle eneıji azaltıcı folyo 
kullanılarak sırasıyla 10,032 MeV, 10,565 MeV ve 11,111 MeV eneıjileri elde edilmiştir. 
Bu eneıjilerden 10,032 MeV ve 11,111 MeV'e yakın iki noktada, folyo ile yapılan 
aktivasyonun güvenirliğini araştırmak için aynca folyo kullanılmadan 9,923 MeV ve 
11,000 MeV eneıj ilerde direk olarak aktivasyon gerçekleştirilmiştir. Eneıji azaltıcı folyolu 
ve folyosuz yapılan aktivasyonlarm sonucunda elde edilen tesir kesiti değerlerinin oldukça 
uyumlu olduğu görülmüştür (Şekil 4.). 

2.3. Gama - Işını Sayım Sitemi ve Hedeflerin Ölçümü 

n3In(a,y)117Sb ve 113In(a,n)116Sb reaksiyonlan sonucunda oluşan 117Sb ve 116Sb 
aktivitelerini ölçmek için her aktiasyondan sonra hedef reaksiyon odasından alınıp düşük 
arka fon radyasyonlu sayım bölgesine götürülmüştür. Doğal radyasyon artalanını azaltmak 
için dedektör 10 cm kalınlığında kurşun bloklarla kaplanmıştır. Hedefler sayım için % 40 
bağıl verime sahip bir HPGe dedektörden 3,5 cm uzaklığa yerleştirilmiştir. 12 MeV enerjili 
aktivasyon için yapılan sayımdan elde edilen bir örnek spektrum Şekil 3'te görülebilir. 

Dedektörün mutlak verim kalibrasyonu, çakışma etkilerinin ihmal edilebileceği 10 cm 
Zft i -5*7 

dedektör-hedef uzaklığında belirlenmiştir. Verimler, aktivitesi bilinen Co ve Cs ile 
aktivitesi bilinmeyen 52Eu ve 56Co kaynaklanyla verim-oranı yöntemi kullanılarak elde 
edilmiştir [23]. Bu metot çok enerjili kaynakların bağıl yayınlama olasılığının bilinmesini 
gerektirir. Aktivitesi bilinmeyen kaynaklarla elde edilen bağıl verim değerleri (152Eu için 
122 keV'e göre, 56Co için 847 keV'e göre ) aktivitesi bilinen kaynaklarla bulunan verim 
değerlerine normalize edilmiştir. 10 cm bulunan bu verim değerlerini sayımlann yapıldığı 
3,5 cm ye normalize etmek için, 14,142 MeV'de ayrıca aktivasyon yapılmış, daha sonra bu 
hedef, hem 10 cm de hem de 3,5 cm de eşit süre sayılmıştır. Bu iki sayımdan geometrik ve 
çakışma etkilerini de içeren eneıjiye bağlı düzeltme faktörleri elde edilmiş ve bütün 
ölçümler bu faktörlerle çarpılmıştır. 
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Enerji (keV) 

Şekil 3. 12 MeV enerjili aktivasyondan sonra elde edilen gama spektrumu (1 kanal = 0,361 
keV). 

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

113In(oc,Y)mSb ve n3In(oc,n)n6Sb reaksiyon tesir kesitleri aktivasyon yöntemi ile 
astrofıziksel enerji aralığını kısmen içeren 8,66 MeV ile 13,64 MeV etkin kütle merkezi 
eneıji aralığında ölçülmüştür. Ölçülen tesir kesiti değerlerinden ayrıca astrofıziksel S faktör 
değerleri de hesaplanmıştır. S faktör yüklü-parçacık yakalama reaksiyon analizleri için 
daha kullanışlı bir parametredir. Çünkü düşük enerjilerde tesir kesitine göre çok daha az 
enerji bağımlılığı vardır. Bu durum, deneylerle elde edilen sonuçların düşük eneıji 
bölgesine ekstrapolasyonunu kolaylaştırmaktadır. Astrofiziksel S faktör aşağıdaki 
denklemden hesaplanabilir [24]; 

S(E) = (7(E)Ee2mı (1) 

Burada T|, Sommerfeld parametresisdir. Ayrıca deneysel sonuçlar üç farklı a+çekirdek 
potansiyeli kullanılarak elde edilen Hauser-Feshbach istatistiksel model hesaplamalarıyla 
karşılaştınlmıştır. 

113In(a,y)117Sb ve n3In(a,n)116Sb reaksiyonu için elde edilen sonuçlar Tablo 1. ve Tablo 
2.'de verilmiştir. Ölçümlerdeki toplam belirsizlik, sayım istatistiği (% 0,2 ile % 38,9 
arasında), dedektör verimi (% 8), bozunma parametreleri (% 5'ten küçük) ve hedef 
kalınlığından (% 7 ile % 8 arasında) gelen belirsizliklerden türetilmiştir. Sistematik 
belirsizliği kontrol etmek amacıyla 113In(a,Y)117Sb reaksiyonu 9,5 MeV de farklı iki hedef 
ile tekrarlanmıştır. Elde edilen sonuçlar birbiriyle oldukça uyumludur (Tablo 2.). 
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Tablo 2.113In(a,y)117Sb reaksiyonu için ölçülen tesir kesiti ve S faktör değerleri. 

p 
demet Ef Tesir Kesiti S Faktör 

(MeV) (MeV) (\ib) (xl02 1 MeV.b) 
9,000 8,660 3,9 ± 0,5 402 ± 47 
9,500 9,153 6,2 ±0,6 122 ± 11 
9,500 9,147 7,4 ± 0,6 144 ± 13 
9,923 9,553 15 ± 1 81 ± 7 

10,032* 9,660 20 ± 2 74 ± 6 
10,565* 10,187 37 ± 3 31 ± 3 
11,000 10,606 64 ± 5 17 ± 1 
11,111* 10,704 70 ± 6 14 ± 1 
11,500 11,085 111 ± 9 8,5 ±0,7 
12,003 11,573 200 ± 16 4,7 ± 0,4 
12,612 12,162 341 ±28 2,2 ± 0,2 
13,000 12,536 435 ± 35 1,3 ±0,1 
13,500 13,018 588 ±47 0,64 ± 0,05 
14,142 13,640 745 ± 60 0,25 ±0,02 

* Bu ölçümlerde enerji azaltıcı folyo (degrader) kullanılmıştır. 

Tablo 3. u3In(oçn)116Sb reaksiyonu için ölçülen tesir kesiti ve S faktör değerleri. 

p 
11 demet Efm K.m. Tesir Kesiti S Faktör 

(MeV) (MeV) (Hb) (xl021 MeV.b) 
10,032* 9,660 0,07 ± 0,02 273 ± 93 
10,565* 10,187 0,27 ± 0,04 228 ± 35 
11,000 10,606 0,82 ± 0,07 216 ± 21 
11,111 10,704 1,00 ±0,08 199 ± 19 
11,500 11,085 • 2.1 ±0,2 159 ± 14 
12,003 11,573 6,0 ± 0,5 142 ± 14 
12,612 12,162 13 ± 1 85 ± 8 
13,000 12,536 25 ± 2 72 ± 7 
13,500 13,018 50 ± 4 55 ± 5 
14,142 13,640 88 ± 6 30 ± 3 

* Bu ölçümlerde enerji azaltıcı folyo (degrader) kullanılmıştır. 

113In(a,Y)n7Sb ve 113In(an)116Sb reaksiyonları sonucunda deneysel olarak elde edilen ve 
NON-SMOKER^ 8 v5.4.2w kodu [25] (önceki NON-SMOKER kodunun [26, 27, 28] 
güncellenmiş sürümü) kullanılarak McFadden-Satchler [29], Fröhlich [30, 31] ve 
Avrigeanu [32] a+çekirdek potansiyelleri ile hesaplanan S faktör değerleri Şekil 4 ve 5'te 
görülebilir. McFadden- Satchler potansiyeli çok geniş bir çekirdek aralığında ve 70 
MeV'in üzerinde bir enerjide, Avrigeanu potansiyeli ise 100 kütle numarası civarındaki 
çekirdeklerle ve 14 MeV eneıjideki saçılma deneylerinden elde edilmiştir. 
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WEB Şekil 5.113In(an)116Sb reaksiyonu için deneysel olarak elde edilen ve NON-SMOKER 
v5.4.2w kodu [25] kullanılarak McFadden-Satchler [29], Fröhlich [30, 31] ve Avrigeanu 

[32] a+çekirdek potansiyelleri ile hesaplanan S faktör değerleri. 

Şekil 4'ten görüleceği gibi [29] ve [32] potansiyelleriyle (a,y) reaksiyonu için sırasıyla 1,8 
ve 8,3 kat daha büyük S faktör değerleri elde edilmiştir. Fröhlich potansiyeli [32] ise düşük 
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enerjilerde deneysel verilerle uyumlu olmasına rağmen eneıji arttıkça bu uyum 
bozulmaktadır. Ayrıca (oçn) reaksiyonu için elde edilen sonuçlar Şekil 5'te görülebilir, (an) 
reaksiyonu için deneysel sonuçlarla en uyumlu potansiyel McFadden-Satchler [29] 
potansiyelidir. Avrigeanu [32] potansiyeliyle elde edilen sonuçlar deneysel sonuçlardan 1,5 
ile 2,1 kat daha büyüktür. Ancak yüksek eneıjilere gidildikçe uyum artmaktadır. Fröhlich 
[30] potansiyeli ile elde edilen değerler ise deneysel verilerden 3,5 ile 4,4 kat daha düşük 
bulunmuştur. Potansiyeller uygun şekilde oranlandığında potansiyel [29] ve [30] ile 
deneysel verilerin yeterli ölçüde elde edilebileceği görülmüştür. 

Bu çalışmayla aynı zamanda şimdiye kadar yaygın olarak kullanılan optik model 
potansiyellerinin (özellikle eneıji bağlılıklarının) iyileştirilmesi gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Optik modeldeki bu iyileşme aynı zamanda çekirdek sentezi açısından S faktör 
ve reaksiyon hızlarının teorik olarak daha doğru hesaplanması sonucunu doğuracak ve 
çekirdek sentezi teorisinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle 1I3In 
izotopu ile daha da düşük enerjilerde yapılacak ölçümlerin ve deneysel verilerin az olduğu 
yüksek kütleli izotoplarla astrofiziksel eneıji aralığında yapılacak tesir kesiti ölçümlerinin 
gerekliliği açıktır. 

Bu çalışma TÜBİTAK [Proje no: 108T508 ve TBAG-U/111(104T2467)], Kocaeli 
Üniversitesi BAP [Proje no : 2007/37 ve 2007/36], ERASMUS (LLLP), the European 
Research Council grant agreement no. 203175, the Economic Competitiveness Operative 
Programme GVOP-3.2.1.-2004-04-0402/3.0, OTKA (K68801, T49245) ve the Swiss NSF 
(grant 2000-105328) tarafından desteklenmiştir. 
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NİKELDE Na22 p+ ların MONTE CARLO HESAFLAKi 

Asuman Aydın* 

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Çağış Kampüs 10145 Balıkesir 

Elektron ve pozitronların madde içindeki giriciliğinin doğru bir tanımlaması, tıbbi 
uygulamalar, malzeme ışınlaması, pozitron implantasyon spektroskopisi detektör tasarım 
ve karakterizasyonu gibi bir çok alanda önemlidir. Monte Carlo yöntemiyle ele alınan 
problem; Na22 p+ kaynağından izotropik olarak yayınlanan pozitronların nikel filmlerden 
geçişlerinin incelenmesidir. Problemin gelişigüzel sayılarla benzetimi yapılarak, 
hesaplanmak istenen parametreler; pozitronların çeşitli kalınlıklardan geçiş olasılıkları, 
geri-yansıma olasılıkları, eneıji ve açısal dağılımlarıdır. Bu amaçla yüklü parçacık-atom 
esnek ve esnek olmayan çarpışmaları için toplam ve diferansiyel tesir kesitleri hesabında; 
Rutherford, Gryzinski ve Liljequist modelleri kullanılmıştır. Hesaplanan sonuçların, 
deneysel verilerle ve diğer hesaplamalarla karşılaştırıldığında uyumlu olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Monte Carlo, Na22 (P+) Pozitron, Geçiş Olasılığı, Eneıji Dağılımı, 
Açısal Dağılım 

Na22 p+ 's MONTE CARLO CALCULATIONS IN NICKEL 

The correct description of electron and positron penetration into the materials are important 
for application in many areas such as medical applications, material irradiation, detector 
design and characterization of positron implantation spectroscopy. The transmission of 
isotropically emitted positrons from a Na22 P + source through nickel foils were examined 
using Monte Carlo methods. By simulating the problem with random number the desired 
parameters such as the positron transmission and back-reflection probabilities at various 
foil thicknesses along with their energy and angular distributions were calculated. For this 
purpose, Rutherford, and Gryzinski and Liljequist models were used in the calculation of 
total and differential cross sections for the elastic and inelastic collisions of charged 
particle-atom system. It has been realized-that the calculated results are in good agreement 
with the experimental data and other compatible calculations. 

Key words: Monte Carlo, Na22 ((3+) Positron, Transmission Probability, Energy 
Distribution, Angular Distribution 
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1. GİRİŞ 

Elektron ve pozitronların madde ile etkileşmesi, tıbbi uygulamalar, malzeme ışınlaması, 
pozitron anhilasyon spektroskopisi, elektron tarama mikroskopu (SEM),...v.s gibi bir çok 
alanda önemlidir [1-7]. Yüklü parçacıkların maddeden geçişi istatistiksel karakterde bir 
olay olduğundan bu konuda Monte-Carlo benzetimi uygulanabilir. Elektron ve 
pozitronların menzil dağılımlarını Monte Carlo programlarıyla ilk modelleyenler 
Valkealahti ve Nieminen [8-9], Adesida ve diğ.[10], Jensen ve Walker [3,4] sayılabilir. Bu 
programlar-benzer yapıdadır. 

Elektron ve pozitron etkileşmeleri atomlarla esnek saçılma, atomlarla esnek olmayan 
saçılma, ve frenleme ışınıdır ayrıca pozitronlar için bu etkileşmelere uçuşta yok olma olayı 
da ilave edilmelidir. 

Monte-Carlo hesaplamalarının temel girdileri, yüklü parçacık atom çarpışmaları için 
toplam ve diferansiyel tesir kesitleridir. Yüklü parçacık atom çarpışmaları çok parçacık 
problemi olduğundan çözümü ilke olarak mümkün olmasına rağmen, pratikte tam bir 
çözüm mümkün olamamaktadır. Çözüm için farklı enerji bölgelerinde geçerli olan 
yaklaşımlar kullanılır. 

Geliştirilen benzer bir Monte-Carlo programı yardımıyla, Na22 P+ kaynağından yayınlanan 
pozitronların nikel filmlerden geçişleri incelenerek, çeşitli kalınlıklardan geçiş olasılıkları, 
geri-yansıma olasılıkları, enerji ve açısal dağılımları elde edilmiştir. 

2. HESAPLAMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmada kullanılan, Na22 p+ kaynağından izotropik olarak yayınlanan pozitronların 
maksimum eneıjisi 0.542 MeV olduğundan, frenleme ışını etkileşmesi ihmal edilmiştir. 

Elektron ve pozitronların esnek saçılması için tesir kesitlerini hesaplama tekniği esas 
olarak düşük enerjilerde bazı ilave tesir kesiti bilgisiyle, spin-rölativistik düzeltme faktörlü 
perdeli Rutherford diferansiyel tesir kesitine [11], esnek olmayan saçılma nedeniyle enerji 
kaybı benzetişimi Gryzinski [12] yarı-ampirik ifadesine ve toplam esnek olmayan saçılma 
tesir kesiti hesabı Liljequist [13] modellerine dayanır. Tesir kesitlerinin ayrıntılı hesabı 
[14-16] numaralı kaynaklarda verilmiştir. 

Nikel ortamda esnek |ie (cm"1) ve esnek olmayan jii (cm"1) toplam tesir kesitlerinin 
hesaplanan kesikli değerleri üzerine ayrı ayrı 

exp [pı+p2lnEk +p3(lnEk)2 +p4(lnEk)3+...] (1) 

eşitliği fit edilerek sürekli esnek ve esnek olmayan saçılma toplam tesir kesiti fonksiyonları 
elde edilmiştir. Burada; fitle belirlenen parametrelerin değerleri, 

esnek saçılma için; p! = 15,92673 p2 =-0,66347 p3 =-0,093988 p4 = 0,0175172 

esnek olmayan saçılma için ise; pı = 15,893 p2 =-0,75523 p3 =-0,0605584 p4 = 0,0116912 
dir. 
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Çalışılan enerji bölgesinde baskın olan pozitron etkileşmeleri atomlarla esnek ve esnek 
olmayan saçılmalar olduğundan belli bir Ek enerjisi ile ortama giren pozitron ilk serbest 
yolun sonunda etkileşme yapacaktır. 10000 adet pozitron, çeşitli kalınlıklı nikel ortam 
içinde geçinceye, geri-yansıyıncaya, veya eneıjisi kesilme enerjisine (50 eV) düşünceye 
kadar tek tek izlenmiştir. 

3. BULGULAR 

Na22 P+ kaynağından yayınlanan pozitronlann Ni-fılm kalınlıklardan geçiş ölçümleri 
Hansen ve diğ.[17] ve Linderoth ve diğ. [18] tarafından yapılmıştır. Na22 P+kaynağından 
izotropik yayınlanan pozitronlann enerjisi, teorik Konopinski [19] spektrumu kullanılarak 
örneklenmiş ve çeşitli kalınlıktaki nikel-fılmlerden geçiş ve geri yansıma olasılıklan 
belirlenmiştir. Mahony ve diğ. [20] tarafından, x-kalınlıklı filmlerden geçen pozitronlar için 

- (l-/?)exp(-ar) 
(l-j0)exp(-2a*) 

ifadesi önerilmiştir, a fılm-tabakadan soğurulma katsayısı 

« = ("»") (2-a) 

E 

ve P geri saçılma katsayısıdır. 

Burada; 

p (g/cm3): Yoğunluk 

Z : Atom numarası 

E : Ortalama eneıji Na22 P+ için değeri 0,15 MeV dir. 

p, atom numarasının fonksiyonudur ve ampirik olarak tanımlanır 

P=0,3421ogZ-0,416. (2.b) 

Na22 P+ kaynağı kullanarak, 1-80 mg/cm2 kalınlıklı nikel-filmlerden geçiş olasılıkları için 
Monte-Carlo hesaplan yapılmış ve deneysel sonuçlarla karşılaştınlmıştır. Nikel için 
hesaplanan geçiş olasılıklan Mahony ve diğ. [20] ifadesi ve Hansen ve <diğ.[17] nin 
deneysel sonuçlan ile iyi bir uyum içindedir. Çeşitli kalınlıktaki nikel-filmlerden geçen P+ 

lann Monte-Carlo programı ve (Eş.2) kullanılarak, elde edilen geçiş olasılıklan Hansen in 
[17] deneysel sonuçlanyla birlikte Şekil 1. de verilmiştir. 
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, 22 ı o + . Şekil 1. Na den yayınlanan p ların çeşitli kalınlıklı nikel-fılmlerden geçiş olasılıkları 

Ayrıca Na22 kaynağının yayınladığı p+ ların nikel-filmlerden geçiş ve yansıma oranları 
Şekil 2. de görülebilir. 

Şekil 2. Ni-fılm kalınlıkları geçen ve yansıyan P+ ların bağıl oranları 

Şekil 3. te ise, geçen ve yansıyan P+ ların eneıji dağılımları karşılaştırması, 15 mg/cm2 

kalınlık için görülebilir. 
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O 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 S 0 0 

E n e r j i ( k e V ) 

Şekil 3. 15 mg/cm2 Ni-fılm kalınlığı geçen ve yansıyan P+ ların enerji dağılımları 

Ni-fılm kalınlıklannın enerji dağılımlanna etkisi, 15 ve 30 mg/cm2 kalınlıkları geçen P+ 1ar 
için Şekil 4. te görülebilir. 

Enerji (keV) 

Şekil 4. Eneıji dağılımlarına Ni-fılm kalınlıklannın etkisi 
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(3+ lann açısal dağılımları da incelenmiş, elde edilen sonuçlara tipik bir örnek 20 ve 40 
mg/cm2 Ni-fılm kalınlıkları için Şekil 5. te verilmiştir. 

Şekil 5. Açısal dağılımlara Ni-fılm kalınlıklarının etkisi 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Program içinde kullanılan toplam tesir kesiti ifadeleri, çeşitli yaklaşımlarla hesaplanan 
değerler üzerine fit yapılarak elde edilmiş olduğundan ve yüklü parçacıklar girdikleri 
ortamlarda esnek ve esnek olmayan binlerce saçılma yaptığından dikkatli incelenmelidir. 
Kalın filmlerde yüklü parçacıkların özellikle esnek olmayan çarpışmalarının sayısının 
artması, enerji kaybı miktarını arttırdığından pozitronlar film kalınlığı arttıkça daha çok 
eneıji kaybederler. Esnek saçılma diferansiyel tesir kesitinde perdeleme açısı, açısal 
dağılımın şeklini belirleyen önemli bir parametredir. Pozitronlar için perdeleme açısı [16] 
eneıjiye bağlı olarak iki farklı şekilde kullanılmıştır. Elektronlarla ilgili deneysel 
çalışmalar pozitronlara oranla daha fazladır. Bu çalışmada literatürde bulabildiğimiz deney 
sonuçlar ile tutarlı olan sonuçlar elde edilmiştir. Yüklü parçacıkların bir ortamdaki 
davranışları çok karmaşık olmasına rağmen, iyi bir Monte Carlo programı yardımıyla bu 
etkileşmelerinin temel fiziksel mekanizmasının daha iyi anlaşılmasıyla; Auger elektron 
spektroskopisi, pozitron annihilation spektroskopisi, scanning electron microscopy 
(SEM),vb. gibi analitik tekniklerde gelişmeler olacaktır. 
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BAZI NÜKLEER SÜREÇLERİN KLASİK YÖNTEMLER VE 4 -
VEKTÖR KULLANARAK HESAPLANMASI 

Asuman Aydın, Elif Cincioğlu*, Levent Solmaz 

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Çağış Kampüs 10145- Balıkesir 

Pek çok nükleer süreç belirli korunum yasaları yardımı ile hesaplanır. Bu hesaplamalar 
klasik metotların yanı sıra Lorentz kovaryansım içinde barındıran 4-evektör yaklaşımı ile 
de hesaplanabilir ve çoğu zaman bu yaklaşım çok daha pratiktir. Bu çalışmada basit birkaç 
nükleer süreç ele alınıp, bu bozunumlar hem klasik hem de 4-vektör yardımı ile 
hesaplanarak karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nükleer bozunmalar, nükleer reaksiyonlar, enerji-momentum, dört-
vektör, Lorentz dönüşümleri 
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(p,3n) REAKSİYONU İLE ÜRETİLEN BAZI DEFORME 
ÇEKİRDEKLERİN ÜRETİM TESİR KESİTLERİNİN 

HESAPLANMASI 

Abdullah Kaplan *, Halim Büyükuslu 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, İSPARTA 

151Gd, 167Yb, 230Pa ve 234Np deforme çekirdeklerinin üretim tesir kesitleri; 5-50 MeV 
proton gelme eneıji aralığında, 153Eu(p,3n)l51Gd, 169Tm(p,3n)167Yb, 232Th(p,3n)230Pa ve 

36U(p,3n)234Np reaksiyonlan yoluyla, denge ve denge öncesi nükleer reaksiyon modelleri 
kullanılarak hesaplandı. Hesaplamalarda; denge durumu için, Weisskopf-Ewing Model, 
denge öncesi etkileri incelemek için ise; Hibrid Model, Geometri Bağımlı Hibrid Model ve 
Cascade Exciton Model kullanıldı. Deneysel tesir kesitleri, Deneysel Nükleer Reaksiyon 
Data (EXFOR/CSISRS) kütüphanesinden elde edildi. Deneysel veriler ile teorik 
hesaplamalar karşılaştırılarak sonuçlan tartışıldı ve üretim verimliliğinin optimum eneıji 
aralıklan belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Deforme Çekirdekler, Tesir Kesiti, (p,3n) Reaksiyonu 

* kaplan@fef.sdu.edu.tr 
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181Ta HEDEF ÇEKİRDEĞİ İÇİN (p,n), (p,2n), (p,3n), (p,4n) 
REAKSİYONLARININ TESİR KESİTLERİNİN DENGE ve DENGE 

ÖNCESİ MODELLER KULLANILARAK HESAPLANMASI 

Halim Büyükuslu Abdullah Kaplan1, Eyyup Tel2, Abdullah Aydın3, Gürcan Yıldırım4 

'Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, İSPARTA 
2Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, ANKARA 

3Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, KIRIKKALE 
4Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, BOLU 

5-50 MeV proton gelme enerji aralığında, deforme çekirdekler grubunda olan (150<A<190 
ve A>220) 181Ta hedef çekirdeği için 181Ta(p,n)181W, 181Ta(p,2n)180W, 181Ta(p,3n)179W ve 
18ITa(p,4n)178W reaksiyonlarının denge ve denge öncesi etkilerinin incelenmesi amacıyla, 
reaksiyon tesir kesitleri hesaplandı. Hesaplamalarda; denge durumu için, Weisskopf-Ewing 
Model, denge öncesi etkileri incelemek için ise; Hibrid Model, Geometri Bağımlı Hibrid 
Model, Cascade Exciton Model ve Full Exciton Model kullanıldı. Deneysel tesir kesitleri, 
Deneysel Nükleer Reaksiyon Data (EXFOR/CSISRS) kütüphanesinden elde edildi. 
Deneysel veriler ile teorik hesaplamalar karşılaştırılarak, sonuçlan tartışıldı. 

Anahtar Kelimeler: Proton Girişli Reaksiyonlar, Denge ve Denge Öncesi Modeller, Tesir 
Kesiti 

* halimbuyukuslu@gmail.com 
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21,6 MeV PROTON GELME ENERJİSİNDE 104105106108110pd (p,xn) 
REAKSİYONU İLE ÜRETİLEN NÖTRONLARIN YAYINLANMA 

SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ 

Gürcan Yıldırım1*, Hâlim Büyükuslu2, Abdullah Kaplan2, Abdullah Aydın3, Eyyup Tel4 

'Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, BOLU 
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, İSPARTA 

3Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, KIRIKKALE 
4Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, ANKARA 

Bu çalışmada, Pd izotopları için 21,6 MeV proton gelme eneıjisinde 104'105'lo6'l()8'noPd 
(p,xn) reaksiyonu ile üretilen nötronların yayınlanma spektrumlan denge ve denge öncesi 
nükleer reaksiyon modelleri kullanılarak hesaplandı. Hesaplamalarda; denge durumu için, 
Weisskopf-Ewing Model, denge öncesi etkileri incelemek için ise; Hibrid Model, Geometri 
Bağımlı Hibrid Model ve Cascade Exciton Model kullanıldı. Deneysel tesir kesitleri, 
Deneysel Nükleer Reaksiyon Data (EXFOR/CSISRS) kütüphanesinden elde edildi. 
Deneysel veriler ile teorik hesaplamalar karşılaştırılarak sonuçları tartışıldı. 

Anahtar Kelimeler: Nötron Yayınlanma Spektrumu, Nükleer Reaksiyon Modelleri, 
(p,xn) Reaksiyonu 
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HARZBURJİT MİNERALİNİN RADYASYON 
SOĞURUCULUĞUNUN MONTE CARLO YÖNTEMİ İLE 

İNCELENMESİ 

Osman Gençel1*, Ahmet Bozkurt2 

1 Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 74100 Bartın. 
2 Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi, 63300 Şanlıurfa. 

Bu çalışma, Monte Carlo yöntemi ile harzburjit mineralinin radyasyon soğuruculuğunun 
foton ve nötronlar için incelenmesini amaçlamaktadır. Yeşil renkli ve ince taneli bir 
magmatik kayaç olan bu malzeme, yüksek oranda olivin (70-90%) ve piroksen (10-30%) 
ile eser oranda (1-2%) kromit minerali içermekte olup, yüksek ısıya dayanım gerektiren 
demir-çelik, refrakter, döküm ve kumlama endüstrilerinde tercih edilmektedir. Çalışma 
kapsamındaki nümunenin element analizi yapıldığında, bileşiminde O (%44,363), Mg 
(%26,335), Al (%0,418), Si (%20,777), P (%0,013), Ca (%0,529), Cr (%0,288), Mn 
(%0,093), Fe (%6,001) ve Ni (%0,223) elementlerine belirtilen yüzde oranlarında 
rastlanmıştır. MCNP Monte Carlo programı içerisinde ince slab bir geometriye sahip 
olarak modellenen materyal (rho=4 g/cm3), tek-enerjili paralel demet üreten bir kaynak ile 
ışınlanarak, giren (Io) ve çıkan (Ix) parçacık akımları (Fİ tally) hesaplanmıştır. Daha sonra 
Beer-Lambert bağıntısı yardımıyla, harzburjitin 20 keV-20 MeV eneıji aralığındaki 
fotonlar için foton zayıflatma katsayıları ile 10 keV, 100 keV, 1 MeV, 10 MeV ve 20 MeV 
eneıjili nötronlar için nötron soğurma tesir kesitleri elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Harzbuıjit, Foton, Zayıflatma Katsayısı, Nötron, Tesir Kesiti 

INVESTIGATING THE RADIATION ABSORPTION PROPERTIES 
OF HARZBURGITE MINERAL USING THE MONTE CARLO 

METHOD 

This study aims to investigate the radiation attenuation properties of harzburgite mineral 
for photons and neutrons suing the Monte Carlo method. Harzburgite is a green-colored 
and fine-grained igneous rock, consists of olivine (70-90%), pyroxene with low-calcium 
(10-30%) and chromite (1-2%) minerals, and is preferred in high temperature applications 
such as steel, refracter and molding industries. The elemental analysis of the sample shows 
these elements with the corresponding weight percentages in parantheses: O (%44,363), 
Mg (%26,335), Al (%0,418), Si (%20,777), P (%0,013), Ca (%0,529), Cr (%0,288), Mn 
(%0,093), Fe (%6,001) and Ni (%0,223). The sample was modeled in MCNP as a thin slab 
(rho=4.0 g/cm3) and was irradiated with a parallel beam of monoenergetic particles. The 
incoming (Io) and outgoing (Ix) particle fluxes were computed with F1 tally. Beer-Lambert 
equation was used to obtain mass attenuation coefficients for photon energies between 20 
keV and 20 MeV and to calculate absorption cross sections for neutron energies of 10 keV, 
100 keV, 1 MeV, 10 MeV and 20 MeV. 

Keywords: Harzburgite, Photon, Attenuation Coefficient, Neutron, Cross Section 
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1. GİRİŞ 

Harzbuıjit minerali, yeşil renkli ve ince taneli bir magmatik kayaç olup, içeriğinde yüksek 
oranda olivin (70-90%) ve piroksen (10-30%) ile eser oranda (1-2%) kromit mineralleri 
barındırır [1], Şekil 1, bu mineralin elektron mikroskobu alında alınmış örnek bir 
görüntüsünü vermektedir. Özellikle yüksek ısıya dayanım gerektiren demir-çelik, refrakter, 
döküm, kumlama, mineral sıvı ve gübre endüstrilerinde tercih edilen bir malzemedir. Bu 
çalışmada, harzbuıjit mineralinin foton ve nötron kaynaklan için radyasyon soğuruculuğu 
Monte Carlo yöntemi ile incelenmektedir. Fotonlar için toplam doğrusal zayıflatma 
katsayısı (JJ,; cm"1), nötronlar için ise nötron soğurma tesir kesiti (XR; cm"1) MCNP Monte 
Carlo programı yardımıyla farklı eneıjiler için hesaplanmıştır. 

Şekil 1. Harzbuıjit mineralinin elektron mikroskobu ile alınmış görüntüsü. 

2. YÖNTEM 

2.1. Monte Carlo Yöntemi 

Monte Carlo tekniği, ilk olarak 1940'lı yıllarda atom silahlarının tasanmında kullanılmış 
ve radyasyonun maddesel ortamlardaki etkileşimlerinin incelendiği uygulamalar için 
başanlı bir araç olarak kabul edilegelmiştir [2], Yöntem, günümüzde fiziksel ölçümlerin ya 
çok zor ya da imkansız olduğu durumlarda yaygın biçimde kullanılmakta olup, genel 
olarak bir olayı veya deneyi çeşitli istatistik teknikler kullanarak sayısal olarak 
betimlemeye çalışan bir modelleme tekniğidir. Radyasyonun maddesel ortamdaki 
etkileşimlerini modellemede bu yöntem, radyasyon enerjisini taşıyan parçacıklann enerji, 
konum, uçuş doğrultusu ve uçuş mesafesi gibi niteliklerini rastgele sayılar ve uygun 
olasılık dağılımlan kullanarak belirler ve böylece ortam içerisinde hareket eden 
parçacıklann geçireceği fiziksel etkileşim türlerini, her etkileşimde kaybedilecek eneıji 
miktarlannı, saçılma açılannı v.s. tahmin etmeye çalışır. Sonuçta ise, önceden tanımlanmış 
hacimlerde bırakılacak radyasyon dozu miktarları hesaplanmış olur. 

2.2. MCNP Radyasyon Taşıma Programı 

Radyasyon etkileşimlerinin Monte Carlo yöntemi ile simülasyonunda kullanlan farklı 
bilgisayar programlan vardır (EGS, ETRAN, ITS ve MCNP gibi). Bu çalışmada kullanılan 
MCNP (Monte Carlo N-Particle) programı ile üç boyutlu karmaşık geometrilerde ve geniş 
eneıji spektrumlan için nötron, foton ve elektron etkileşimlerinin simülasyonu 
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yapılabilmektedir [3]. Yaklaşık 40.000 satır Fortran ve 1.000 satır da C kaynak kodu olarak 
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Alamos Ulusal Laboratuarında Transport Methods 
Groups (XTM) tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmada, MCNP'nin 4c sürümü 
kullanılmıştır. 

2.3. Malzeme ve Kaynak Modeli 

Bu çalışmada radyasyon soğuruculuğu incelenen harzburjit minerali, MCNP içerisinde 
koordinat sisteminin merkezinde yeralan 10 cm yarıçapında ve 1 cm kalınlığında bir 
silindirik disk olarak tanımlanmıştır (Şekil 2). Yoğunluğu 4,0 g/cm3 olarak belirlenen 
örnek malzemenin element bileşimi, Çizelge 1 'de ağırlık yüzdeleri cinsinden verilmiştir. 
Y=-20'de yeralan bir kaynaktan yayımlanan tek-eneıjili parçacıkların +y yönünde ince bir 
demet halinde yayımlandığı varsayılmıştır. Malzemenin solundaki (gelen, I0) ve sağındaki 
(geçen, Ix) ortalama akılar, sırasıyla y=-10 ve y=10 cm noktalarında yeralan 0,05 cm 
yançaplı yüzeyler yardımıyla Fİ tally'leri kullanılarak hesaplanmıştır. Fotonlar için 20 
keV-20 MeV aralığında 31 farklı eneıji incelenmş, nötronlar için ise aynı ışınlama şartlan 
altında sadece 10 keV, 100 keV, 1 MeV, 10 MeV ve 20 MeV enerjileri gözönüne 
alınmıştır. İncelenen her bir durum için 10 milyon parçacık öyküsü çahştınlmıştır. 

07/10/0» 01:13:06 
Uovtı att«nn»tisn CM^fıcım 
of fcaxcburgtcc for 0 01 HeV 

profcid » 07/10/09 01:12:17 

i 0.090000. 1,000000, 0.000030) 
; o.ooooao, o.ûoaooo. t.ooooao) 
origin: 
! O.OO. 9.00. 0.30) 
t«'.«nt > t 11.00, 11.09) 

Kaynak Dedektör 

Hedef 

Şekil 2. Malzeme modelinin MCNP'den alınmış yz kesitsel görüntüsü. 

Çizelge 1. Bu çalışmada kullanılan harzburjit mineralinin element bileşimi. 

Element O Mg Al Si Ca Cr Mn Fe Ni 
Ağırlık 
yüzdesi (%) 

44,4 26,4 0,418 20,8 0,013 0,529 0,288 0,093 6,0 0,223 
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Herhangi bir soğurucu malzeme üzerine gelen Io parçacık akısı, malzemenin x kalınlığını 
geçtikten sonra zayflar ve malzemeden geçen I akısı, Io'dan daha küçük olur. Bu nicelikler 
arasındaki ilişki Beer-Lambert bağıntısı olarak bilinen 

I ( x ) = V ^ (D 

denklemi ile verilir. Bu çalışmada incelenen her bir kaynak türü ve eneıjisi için, Fİ tally'si 
kullanılarak MCNP'den Io ve I(x)'e karşılık gelen iki değer okunmuştur. Denklem (l) 'den 
(.ı niceliği çekilerek her iki taraf malzemenin yoğunluğuna bölünerek, 

/ / / / ? = ——İn 
px 

' m " 

V 'o , 
(2) 

bağıntısından kütlesel zayıflatma katsayısı (|i/p; cm2/g) elde edilmiştir. 

Çizelge 2, harzbuıjit mineralinin farklı foton enerjileri için bu yöntemle elde edilen 
kütlesel zayıflatma katsayısı değerlerini vermektedir. Bu çalışmada elde edilen veriler, 
XCOM programı ile teyit edilmiş ve Şekil 3'teki uyum gözlenmiştir [4], 

Farklı nötron enerjileri için MCNP ile elde edilmiş nötron soğurma tesir kesiti (SR/P; 
cm2/g) değerleri Çizelge 3'te verilmektedir. 

Çizelge 2. Harzburjit mineralinin farklı foton enerjileri için kütlesel zayıflatma katsayısı. 

Enerji 
(MeV) l*/p (cm2/g) Enerji (MeV) M/p (cm2/g) Enerji (MeV) M/p (cm2/g) 

0,02 4,8946 0,3 0,1073 1,75 0,0475 
0,03 1,2496 0,4 • 0,0954 2 0,0444 
0,04 0,6257 0,5 0,0869 3 0,0362 
0,05 0,4009 0,6 0,0802 4 0,0316 
0,06 0,2992 0,7 0,0748 5 0,0287 
0,07 0,2451 0,8 0,0704 6 0,0266 
0,08 0,2137 0,9 0,0665 7 0,0251 
0,09 0,1928 1 0,0632 8 0,0240 
0,1 0,1786 1,25 0,0564 9 0,0233 
0,2 0,1262 1,5 0,0515 10 0,0228 

20 0,0200 
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Şekil 3. MCNP sonuçlarının XCOM programından alınan sonuçlarla kıyaslanması. 

Çizelge 3. Harzburjit mineralinin farklı nötron eneıjileri için soğurma tesir kesiti. 

Enerji (MeV) LR/p (cm2/g) 
0,01 0.1018 
0,1 0.1276 
1 0.1771 
10 0.0438 
20 0.0501 
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TOPRAKTAKİ RADYONÜKLİTLER İÇİN DOZ DÖNÜŞÜM 
KATSAYILARININ MONTE CARLO YÖNTEMİ İLE 

HESAPLANMASI 

Yunus Balos*; Elif Berna Timurtürkan, Nuri Yorulmaz, Ahmet Bozkurt 

1 Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi, 63300 Şanlıurfa 

Bir bölgenin radyasyon fonunun oluşturulmasında, toprak, su ve havada yapılan çevresel 
radyoaktivite ölçümleri ve bu kaynaklardan her birinin havadaki doz hızına katkılarının 
bilinmesi önemli yer tutar. Bu çalışmada, toprakta yapılan radyonüklit konsantrasyonu 
ölçümlerinin (Bq/kg) havadaki doz hızına (nGy/h) dönüştürülmesine yarayan doz dönüşüm 
katsayılarının ({nGy/h}/{Bq/kg}) Monte Carlo yöntemi ile hesaplanması 
amaçlanmaktadır. Toprak hacmine düzgün dağıtılmış varsayılan izotropik bir kaynaktan 
yayımlanan tek enerjili fotonların matematiksel bir vücut modeli içerisinde oluşturduğu 
organ dozları (kaynak parçacık başına) MCNP Monte Carlo programı yardımıyla 
hesaplanmıştır. Bu değerler daha sonra radyasyon ağırlık faktörleri ve organ ağırlık 
faktörleri ile birlikte kullanılarak 100 keV-3 MeV eneıji aralığındaki fotonlar için 
sözkonusu olabilecek etkin doz değerleri ve buradan da birim özgül aktivite başına 
havadaki doz hızlan belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Topraktaki Radyoaktivite, Etkin Doz, Doz Hızı, Doz Dönüşüm 
Katsayılan 

CALCULATION OF DOSE CONVERSION COEFFICIENTS FOR 
THE RADIONUCLIDES IN SOIL USING THE MONTE CARLO 

METHOD 

In determining the radiation background of a region, it is important to carry out 
environmental radioactivity measurements in soil, water and air, to determine their 
contribution to the dose rate in air. Thiş study aims to determine the dose conversion 
coefficients (in {nGy/h}/{Bq/kg}) that are used to convert radionuclide activity 
concentration in soil (in Bq/kg) to dose rate in air (in nGy/h) using the Monte Carlo 
method. An isotropic source which emits monoenergetic photons is assumed to be 
uniformly distributed in soil. The doses released by photons in organs and tissues of a 
mathematical phantom are determined by the Monte Carlo package MCNP. The organ 
doses are then used, together with radiation weghting factors and organ weighting factors, 
to obtain effective doses for the energy range of 100 keV-3 MeV, which in turn are used to 
determine the dose rates in air per unit of specific activity. 

Keywords: Soil Radioactivity, Effective Dose, Dose Rate, Dose Conversion Coefficients 
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1. GİRİŞ 

Toprak, su ve havada varolan doğal ve yapay radyonüklitler, bir yörenin radyasyon fonunu 
oluşturur ve genellikle havada yapılan doz hızı ölçümleri bu olguyu karakterize etmede 
kullanılır [1], Yapılan ölçüm sonuçlarına, toprak, su ve havada yeralan radyoaktif 
kaynakların her birinin katkılarının bilinmesi, sözkonusu yörede yaşayan insanlar için 
yıllık etkin dozun ve dolayısıyla radyasyon riskinin belirlenmesinde önemlidir [2]. 
Özellikle, toprakta yeralan radyonüklitler farklı radyoaktif serilere aittirler ve gama ışıma 
enerjileri zengin bir çeşitlilik arzeder. Bu yüzden pratik uygulamalarda, toprakta yeralan 
her bir radyonüklitin aktivite konsantrasyonu (Bq/kg) belirlenir ve elde edilen değerler doz 
dönüşüm katsayıları ile çarpılarak o yöre için havadaki doz hızı (nGy/h) elde edilir. 
Dönüşüm katsayıları ise ya hava-toprak ölçümlerine dayanılarak türetilir [3], ya da 
bilgisayar modelleri yoluyla belirlenir [4], Ancak her iki yöntem de, aktivite 
konsantrasyonunu doz hızına dönüştürür. Radyasyon fonu ise genellikle yıllık etkin doz 
olarak ifade edilir, ancak etkin doza dayalı doz dönüşüm katsayıları ölçümlerle 
belirlenemez. Çünkü literatüredeki bilgisayar modelleri küresel fantom gibi basit vücut 
temsillerine dayanır ve etkin doz gibi organ dozlarının hesaplanmasını gerektiren 
uygulamalarda yetersiz kalır. Bu çalışmada, toprak hacmine düzgün dağıtılmış varsayılan 
izotropik bir kaynaktan yayımlanan tek eneıjili fotonlann matematiksel bir vücut modeli 
içerisinde oluşturduğu organ dozları Monte Carlo yöntemi ile hesaplanmaktadır. Bu 
değerler daha sonra radyasyon ağırlık faktörleri ve organ ağırlık faktörleri ile birlikte 
kullanılarak 100 keV-3 MeV enerji aralığındaki 30 farklı foton enerjisi için sözkonusu 
olabilecek etkin doz değerleri ve buradan da birim özgül aktivite başına havadaki doz 
hızları belirlenmektedir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Monte Carlo Yöntemi 

Monte Carlo tekniği, ilk olarak 1940'h yıllarda atom silahlarının tasarımında kullanılmış 
ve radyasyonun maddesel ortamlardaki etkileşimlerinin incelendiği uygulamalar için 
başarılı bir araç olarak kabul edilegelmiştir [5]. Yöntem, günümüzde fiziksel ölçümlerin ya 
çok zor ya da imkansız olduğu durumlarda yaygın biçimde kullanılmakta olup, genel 
olarak bir olayı veya deneyi çeşitli istatistik teknikler kullanarak sayısal olarak 
betimlemeye çalışan bir modelleme tekniğidir. Radyasyonun maddesel ortamdaki 
etkileşimlerini modellemede bu yöntem, radyasyon enerjisini taşıyan parçacıkların enerji, 
konum, uçuş doğrultusu ve uçuş mesafesi gibi niteliklerini rastgele sayılar ve uygun 
olasılık dağılımları kullanarak belirler ve böylece ortam içerisinde hareket eden 
parçacıkların geçireceği fiziksel etkileşim türlerini, her etkileşimde kaybedilecek eneıji 
miktarlarını, saçılma açılarını v.s. tahmin etmeye çalışır. Sonuçta ise, önceden tanımlanmış 
hacimlerde bırakılacak radyasyon dozu miktarları hesaplanmış olur. 

2.2. MCNP Radyasyon Taşıma Programı 

Radyasyon etkileşimlerinin Monte Carlo yöntemi ile simülasyonunda kullanlan farklı 
bilgisayar programlan vardır (EGS, ETRAN, ITS ve MCNP gibi). Bu çalışmada kullanılan 
MCNP (Monte Carlo N-Particle) programı ile üç boyutlu karmaşık geometrilerde ve geniş 
enerji spektrumları için nötron, foton ve elektron etkileşimlerinin simülasyonu 
yapılabilmektedir [6]. Yaklaşık 40.000 satır Fortran ve 1.000 satır da C kaynak kodu olarak 
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Alamos Ulusal Laboratuan'nda Transport Methods 
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Groups (XTM) tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmada, MCNP'nin 4c sürümü 
kullanılmıştır. 

2.3. Matematiksel Vücut Modeli 

İnsan vücudunun anatomisi modellenirken vücuttaki organ ve dokuların yoğunluğu, 
bileşimi, büyüklüğü, şekli ve konumuna dair bilgilerin önceden bilgisayara tanıtılması 
gerekir. Vücuttaki farklı organ ve dokuların yoğunluk ve element bileşimlerine dair bilgiler 
literatürde mevcuttur [7, 8]. Vücuttaki organ ve dokuların büyüklük, şekil ve konumlan 
toplumdaki bireyler arasında büyük farklılık gösterir. Bu yüzden, radyasyon 
dozimetrisinde organ dozlan hesaplanırken ortalama bir vücut anatomisini temsil 
edebilecek standart modeller kullanılır. Matematiksel bir vücut modelinde çeşitli tipteki 
düzlemler veya yüzeyler (küre, silindir, kare, dikdörtgen , elipsoid gibi) kullanılarak 
vücudun ve organlann geometrisi bilgisayar ortamında yaklaşık olarak temsil edilir. Bu 
çalışmada, literatürde Referans İnsan olarak tanımlanan ve ortalama bir bireyin vücut 
özelliklerini içeren (Kütle: 73 kg; Boy: 1,76 m) bir veri tabanı üzerine kurulmuş bir 
matematiksel model kullanılmıştır [9]. Şekil l 'de MCNP'nin grafik özellikleri ile alınmış 
kesitsel bir gösterimi sunulan ve koordinat sisteminin merkezinde yeralan matematiksel 
model görülmektedir. 41 farklı anatomik yapıyı aynntılayabilen bu modelde kullanılan 
doku bileşimleri Çizelge 1 'de yoğunluklan ile birlikte verilmiştir. 

Şekil 1. Referans İnsan vücut özelliklerine dayanarak oluşturulan matematiksel vücut 
modelinin MCNP'den alınmış önden bir görüntüsü. 
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Çizelge 1. Vücut modelinde kullanılan dokuların element bileşimleri ve yoğunlukları. 

Ağırlık Yüzdesi (%) 

Element 
Yumuşak Doku 

(1,04 g/cm3) 
Kemik Doku 

(1,4 g/cm3) 
Akciğer Doku 
(0,296 g/cm3) 

H 10,45 7,34 10,13 
C 22,66 25,48 10,24 
N 2,49 3,06 2,87 
0 63,53 47,89 75,75 
F — 0,03 — 

Na 0,11 0,33 0,18 
Mg 0,01 0,11 0,01 
Si 0,03 0 0,01 
P 0,13 5,1 0,08 
S 0,2 0,17 0,23 
c ı 0,13 0,14 0,27 
K 0,21 0,15 0,19 
Ca 0,02 10,19 0,01 
Fe 0,01 0,01 0,04 
Zn — 0,01 — 

2.4. Kaynak Modeli 

İnsan vücudunu temsil eden matematiksel vücut modeli, 50 m yarıçapında ve 1 m 
kalınlıktaki toprak zemin üzerine yerleştirilmiştir (Modellenen toprak katmanının bileşim-
yoğunluk bilgileri Ref. 4'ten alınmıştır.). Tek enerjili fotonlar yayan bir kaynak, toprak 
içerisinde düzgün dağılmış olarak varsayılmış ve izotropik olarak yayımlanan fotonların, 
vücut modelinin etkin doz hesabında kullanılan 41 organında bıraktığı doz miktarı 
MCNP'nin F6 tally dedektörü ile MeV/g/parçacık cinsinden okunmuştur. Bu organların 
bazıları, kütle bilgileri ve organ ağırlık faktörleri ile birlikte Çizelge 2'de verilmiştir. 
MCNP'nin hesapladığı soğurulan organ dozları, öncelikle 1.602* IO"10 ile çarpılarak 
Gy/parçacık birimine dönüştürülmüştür. Radyasyon ağırlık faktörü her enerjideki fotonlar 
için bire eşit olduğundan, bulunan değerler Sv/parçacık birimine sahip olan eşdeğer doz 
olarak ta adlandırılabilir (Denklem 1). 

hT=Y.wRDT,R (!) 
R 

Bu denklemde wr, fotonlar için radyasyon ağırlık faktörü, Dt,r ise soğurulan organ 
dozudur. Tüm organların eşdeğer dozları Denklem 2'de kullanıldığında, 

E = ^w tH t (2) 
T 

yine Sv/parçacık birimine sahip olan etkin doz hesaplanmış olur. Bu değer ise toprak 
katmanının kg cinsinde kütlesi ve bir yıldaki saniye sayısı ile çarpıldığında (Sv/y)/(Bq/kg) 
cinsinden etkin doz dönüşüm katsayısı (EDDK) elde edilir. Literatürde doz dönüşüm 
katsayıları (DDK), 
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Çizelge 2. Etkin doz hesaplamada kullanılan organlar ve kütleleri. 

Organ Kütle (g) Organ ağırlık 
faktörü (wt) 

Yumurtalıklar 8,72 0,20 
Kemik (kafatası, omurilik, kaburga, köprücük kemiği, kürek 
kemiği, leğen kemiği, kol kemikleri, bacak kemikleri) 

10.000,70 0,12 

Kalın bağırsak (Azalan bağırsak, sigmoid bağırsak) 309,82 0,12 
Akciğer 997,52 0,12 
Mide 418,08 0,12 
Sidik torbası 258,65 0,05 
Göğüs 350,48 0,05 
Karaciğer 1.888,64 0,05 
Yemek borusu 41,81 0,05 
Tiroid bezi 31,37 0,05 
Arta kalan organlar (adrenal, beyin, üst kalın bağırsak, yükselen 
bağırsak, çapraz bağırsak, ince bağırsaklar, böbrek, pankreas, dalak, 
timus, rahim) 

3.676,40 0,05 

(nGy/h)/(Bq/kg) biriminde kullanıldığından, (Sv/y)/(Bq/kg) biriminde elde ettiğimiz 
EDDK'ları 109 çarpanı ile çarpıp, bir yıldaki saat sayısına ve Sv/Gy dönüşüm çarpanı olan 
0,7'ye böldüğümüzde istenen birimdeki DDK'lar elde edilebilir. 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
. * 

Bu çalışmada incelenen 100 keV-3 MeV aralığmdaki fotonlar için matematiksel vücut 
modeli kullanılarak elde edilen etkin doz dönüşüm katsayıları (EDDK) Çizelge 3'te 
verilmiştir. Bu değerlere bir eğri uydurulduğunda, 

EDDK = 1.1011AE - 0.27515 (3) 

bağıntısı R2 = 0.99755 regresyon katsayısı ile elde edilir. Burada E, MeV cinsinden foton 
eneıjisidir. 

Şekil 2, bu çalışmada elde edilen doz dönüşüm katsayısı (DDK) değerlerinin Ref. 4'teki 
değerlerle bir kıyasını vermektedir. Görüldüğü gibi, artan foton enerjisi ile küresel fantom 
kullanılarak elde edilen DDK değerleri, matematiksel fantom ile elde edilen DDK 
değerlerinden farklılık göstermektedir. Ancak, küresel fantom değerleri sadece küre içinde 
soğurulan doza dayanılarak elde edilmişken, bu çalışmada üretilen değerler bir 
matematiksel modelin organlarında soğurulan dozlara dayanılarak ayrıntılı biçimde 
hesaplanmıştır. Bu sebeple, bu çalışmada önerilen EDDK değerleri daha gerçekçi 
değerlerdir. 
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Çizelge 3. Farklı foton eneıjileri için etkin doz dönüşüm katsayıları. 

Energy (MeV) EDDK {(nSv/y)/(Bq/kg} Energy (MeV) EDDK {(nSv/y)/(Bq/kg) 
0,1 0,05517 1,6 2,37477 
0,2 0,16931 1,7 2,59636 
0,3 0,31086 1,8 2,77947 
0,4 0,42720 1,9 3,08247 
0,5 0,56121 2 3,17809 
0,6 0,70661 2,1 3,34373 
0,7 0,84786 2,2 3,52753 
0,8 1,01678 2,3 3,57630 
0,9 1,25917 2,4 3,76689 

1 1,41408 2,5 4,03749 
1,1 1,52717 2,6 4,36233 
1,2 1,70227 2,7 4,39026 
1,3 1,86926 2,8 4,45693 
1,4 2,07959 2,9 4,62260 
1,5 2,23152 3 4,88221 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

EıtaıjHMeV) 

Şekil 2. Doz dönüşüm katsayısının eneıji bağımlılığı ve literatür değerleriyle kıyaslanması. 
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KLİNİK LİNEER HIZLANDIRICILARIN SU FANTOMUNDAKİ DOZ 
DAĞILIMLARININ MONTE CARLO YÖNTEMİ İLE ELDE 
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Radyasyon terapisinde Monte Carlo hesaplamaları için çeşitli kodlar kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada, sudaki doz dağılımlarında Siemens Primus klinik lineer hızlandırıcılardan 
(LINAC) fotonların fiziksel parametrelerinin etkileri için yeni bir Monte Carlo Simülasyon 
Programı (MCSP) geliştirilmiştir. MCSP, fotonların madde ile etkileşimleri dikkate 
alınarak yazılmıştır. Burada iki başlıca etkileşme dikkate alınmıştır: Compton saçılması ve 
fotoelektrik olay. Bir nokta kaynaktan yayınlanarak su fantomu yüzeyine gelen fotonlar, 
bremsstrahlung ışınlarıdır. Foton takibinin yapılabilmesi için bu fotonların enerji 
dağılımlarının bilinmesi gerekir. Maksimum eneıjisi 6 MeV (6 MV foton modu) olan 
bremsstrahlung fotonları dikkate alınmıştır. 6 MV foton modunda, yayınlanan fotonların 
enerjileri, Mohan tarafından deneysel olarak elde edilen eneıji dağılımından örneklenmiştir 
(Mohan at al 1985). Simülasyonun doğruluğunu ve performansını incelemek için, ölçülen 
(deneysel) ve hesaplanan (MCSP) yüzde derin doz eğrileri ve doz profilleri, karşılaştırılmış 
ve birbirleriyle iyi bir uyum göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Monte Carlo Simülasyonu, Lineer Hızlandırıcılar, Yüzde Derin Doz, 
Doz Profili, Radyoterapi 

DETERMINATION OF DOSE DISTRIBUTIONS FOR CLINICAL 
LINEAR ACCELERATORS USING MONTE CARLO METHOD IN 

WATER PHANTOM 

Different codes were used for Monte Carlo calculations in radiation therapy. In this study, 
a new Monte Carlo Simulation Program (MCSP) was developed for the effects of the 
physical parameters of photons emitted from a Siemens Primus clinical linear accelerator 
(LİNAC) on the dose distribution in water. For MCSP, it was written considering 
interactions of photons with matter. Here, it was taken into account mainly two 
interactions: The Compton (or incoherent) scattering and photoelectric effect. Photons 
which come to water phantom surface emitting from a point source were bremsstrahlung 
photons. It should be known the energy distributions of these photons for following 
photons. Bremsstrahlung photons which have 6 MeV (6 MV photon mode) maximum 
energies were taken into account. In the 6 MV photon mode, the energies of photons were 
sampled from using Mohan's experimental energy spectrum (Mohan at al 1985). In order 
to investigate the performance and accuracy of the simulation, measured and calculated 
(MCSP) percentage depth dose curves and dose profiles were compared. The Monte Carlo 
results were shown good agreement with experimental measurements. 

Keywords: Monte Carlo Simulation, Linear Accelerator, Percentage Depth Dose, Dose 
Profile, Radiotherapy 
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1. GİRİŞ 

Son yıllarda hızla artış gösteren kanser vakalarının teşhis ve tedavisinde sıklıkla radyasyon 
kullanımına başvurulmaktadır. Radyoterapi olarak da adlandırılan Radyasyon Tedavisi, 
yüksek enerjili X-ışınlarını, elektron demetlerini ve radyoaktif izotopları normal dokular 
için güvenli olan doz sınırlarını aşmadan kanser hücrelerini öldürmek için kullanılır. 
Radyoterapide amaç, hasta üzerinde belirlenen hedef hacminde (target volümünde) 
optimum dozu verirken, kritik organ ve civardaki sağlıklı dokuları korumaktır. 

Radyasyon ile teşhis ve tedavideki bu hızlı ilerleyiş beraberinde cihazların kalite 
kontrollerini de karmaşık hale getirmiştir. Özellikle tedavide, radyasyonun tümör dokuyu 
iyonlaştırma yoluyla yok etmesi için yüksek eneıjilerde olması, hastaların kritik organ 
denilen sağlam dokuları üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Bu etkiler, doku tarafından 
soğurulan radyasyon dozuna bağlıdır. Bu nedenle tedavide öngörülen ve planlanan 
radyasyon dozunun, cihaz tarafından, belirlenen kabul şartları içerisinde verilmesi hayati 
önem taşımaktadır. Bu nedenle tedavi cihazları, düzenli periyotlarda kalibre edilmeli ve 
planlama sistemleriyle uyumlu hale getirilmelidir. Bu cihazların kalibrasyonu sırasında 
hasta doku ve organlarına en yakın özellikler taşıyan fantomlar kullanılmaktadır. 
Cihazların kalibrasyonunda, verilen dozun kabul edilip edilmemesi için gerekli olan kabul 
sınırlan simülasyon yöntemleri ile belirlenmektedir. Bu amaçla deney yapma imkanının 
bulunmadığı veya çok zor olduğu durumlarda birçok uygulamaların yanı sıra doz 
hesaplamalan için de kullanılan en iyi yöntem Monte Carlo Yöntemi'dir. 

Bu çalışmada, radyoterapide kullanılan klinik lineer hızlandırıcıların 6 MV foton ışınlarının 
kalibrasyonu için gerek duyulan derin doz ve doz profili eğrileri, hem deneysel hem de 
geliştirdiğimiz Monte Carlo Simülasyon Programı (MCSP) ile elde edilmiştir. 

2. YÖNTEM 

Bir lineer hızlandırıcının amacı yüksek enerjili elektronlar üretmektir. Şekil 2.1'de 
Siemens Primus Klinik Lineer Hızlandırıcıların (LINAQ kolimatör ya da ana (baş) yapısı 
görülmektedir. Linac'in ana yapısı, hedef, düzeltici filtre, iyon odası, alan tanımlama 
sistemi \jawlar (çeneler) ve multi-leaf (çok yapraklı) kolimatörler] ve reticle (hedef 
göstergesi) olmak üzere altı başlıca kısımdan oluşur. 

Tek enerjili demet halinde yayınlanan elektronlar, çıkış penceresinden geçerek hedef 
üzerine düşerler. Hedefi geçtikten sonra sıfır (0) ile gelen elektronların maksimum enerji 
değerleri arasında sürekli enerjili bir foton dağılımı (bremsstrahlung ışınları) elde 
edilmektedir. Klinik amaçlarda kullanımı için bir düzeltici filtre tarafından bu dağılım daha 
homojen bir hale getirilmektedir. Hastanın ve su fantomun yüzeyine gelen fotonlann enerji 
dağılımının bilinmesi son derece önemlidir. 
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Hedef Ortam 
Tungsten (W> 

Elektron Demeti 

Çıkış Penceresi 

Düzeltici Filtre 

Mutti-Leaf Collimator 
(MLC) 

İyon O d a s ı 

Jawlar 

• -OSS 
• 0.00 

- 7.80 
• S.92 
•11 33 

• 27.52 
• 2 8 . 2 6 

• 35.32 
•40.00 

fc-100 

Birim, cm 

Su Fantomu 

Şekil 2.1: Siemens PRİMUS lineer Hızlandıncılannm ana yapısı. Bu şekil, 
ölçeklendirilmemiştir.(S.-Y. Lin ve ark 2001) 

Şekil 2.2'de bu ışınların hasta ya da su fantomu yüzeyine yönelimleri görülmektedir. Düz 
çizgiler foton izlerini, eğriler ise elektron izlerini göstermektedir. 

Birindi Kolimatör - Düzeltici Filtre 

Şekil 2.2: Siemens Primus'ta EGS kodu ile Monte Carlo simülasyonunun radyasyon izleri 
(Treurniet and Rogers, 1999). 

Gama ışını takibinin yapılabilmesi için bunların enerjilerinin, doğrultularının, serbest yolun 
ve etkileşme türlerinin örneklenmesi gerekmektedir. 

2.1 y-Işını Enerjisinin Örneklenmesi 

Klinik Liner Hızlandırıcıların fantom yüzeyinde eneıji spektrumunun bilinmesi son derece 
önemlidir. Gelen bu fotonlann eneıji spektrumu, SSD=100 cm'de Mohan ve arkadaşları [9] 
tarafından elde edilmiştir. 
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Çalışmada 6 MV foton ışınları için Mohan spektrumuna, Prof. Dr. Emin N. Özmutlu 
tarafından hazırlanan fit programı yardımıyla fit yapılmıştır. Mohan Spektrumu ve elde 
edilen fit fonksiyonu dağılımları Şekil 2.3'te görülmektedir. Mohan spektrumuna, en 
uygun fonksiyon olarak, 

f ( E ) = Px • + p4 . E . e-E>K2.p5) (1) 

şeklinde bir fonksiyon fit edilmiştir (Pj =1.488011, P2 =3.621140, P3 =3.086142, 

P4 = -3.804164, P5 =0.09053989). 

Şekil 2.3: Bremsstrahlung fotonlannın Mohan Spektrumu ve fit fonksiyonu dağılımı. 

Bu ifadenin (Eş.l), integralini analitik olarak almak mümkün olmadığından eşitliğe Temel 
Monte Carlo İlkesi'ni uygulamak güçtür. Bundan dolayı bu ifadenin örneklenmesinde 
reddetme yöntemi kullanılmıştır. Reddetme yöntemi dikdörtgensel reddetme fonksiyonu 
ile uygulandığında verim çok düşük olmakta ve fazla zaman harcanmaktadır. Dolayısıyla 
örten doğrusal reddetme fonksiyonu r(E) kullanılmıştır. Sımr değerleri a =0, b=Em= 6 
[MeV] olarak alınmaktadır. 

Örten reddetme fonksiyonu r(E), 

r(E) -m-nE (2) 

şeklinde bir doğru denklemi seçilerek verim yükseltilmiştir (m =0.561816, n =0.091712). 
Doğrusal örten reddetme fonksiyonuna Temel Monte Carlo İlkesi uygulanarak, sınır 

değerlerinden, c = —q(2mb — nb2) olmak üzere £"nin çözümü, 

m — ^Jm2 +nc 
E = (3) 

n 

şeklinde elde edilmiştir. Bir q türetilerek Eş.(3)'ten bir E değeri bulunmuştur. İkinci bir q 
türetilerek, 
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r(E ) 

şartına bakılmıştır. Bu şart sağlanırsa, bremsstrahlung olayı sonucu fantom yüzeyine gelen 
foton enerjisi E (MeV) elde edilerek foton takibine bu enerjisi değeri ile devam edilmiştir. 
Şart sağlanmazsa işlem tekrarlanmak üzere başa dönülerek yeni bir enerji örneklemesine 
geçilmiştir. 

2.2. /-Işını Doğrultusunun Örneklenmesi 

Bremsstrahlung fotonlarının yayınlandığı Tungsten hedefin boyutları SSD= 100 cm 
mesafesinden çok küçük olduğu için Tungsten (W) hedef izotropik nokta kaynak olarak ele 
alınmıştır. xyz koordinat sisteminin başlangıç noktası Tungsten hedefin orta noktası (nokta 
kaynak)'nda alınmıştır, z-ekseni SSD mesafesi boyunca aşağıya doğru seçilmiştir. Nokta 
kaynak-su fantomu düzeneği Şekil 2.4'te görüldüğü gibi tasarlanmıştır. Kaynaktan 
yayınlanan bir y-ışının doğrultusu küresel koordinatlarda kutup açısı (6) ve azimut açısı ((f) 
) ile belirlenir. Nokta kaynaktan yayınlanan y-ışınının doğrultusunun kutup açısı, 0 <9<7t 
ve azimut açısı, 0 < 0 < 2n aralığında değişir. 

Şekil 2.4: Nokta kaynak-su fantomu geometrisi. 

Kaynaktan belli bir katı açıda yayınlanan radyasyonun şekli koni olduğundan, koninin 
hasta üzerindeki şekli dairedir. Şekil 2.5'te görüldüğü gibi belli bir katı açıda gelen gama 
ışınlarının fantom yüzeyin, SSD= 100 cm'de, dairesel koni kesitinin çapı açılan kare alanın 
köşegeni olacak şekilde tasarlanmıştır. 
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Şekil 2.5: Kaynaktan yayınlanan radyasyon demetinin fantom yüzeyindeki görüntüsü ve 
kolimatör alan kenarları. 

Kutup açısı 0o olan koni içine yayınlanan y-ışmlannm kutup açısı, 

cos 0 = 1 + q (cos 0O - 1) 

ve azimut açısı düzgün dağılımlı olduğu için, 

(/) = 2 7i q 

olarak elde edilmiş ve bu ifadelerden örneklenmiştir. 

Fotonlann, fantom yüzeyine ulaşmadan önce çevre ortamlarla yaptıkları etkileşmeler ihmal 
edilmiştir, y-ışınının, doğrultman kosinüsleri [3] kullanılarak hesaplanan ön yüzey 
koordinatları, açılan kare alan içinde ise fotonun tedavi alanı olan dikdörtgen yüzey 
üzerine düştüğü belirlenmiş, aksi halde başa dönülerek yeni eneıji ve doğrultu örneklemek 
için yeni bir foton takibine geçilmiştir. 

2.3. Serbest Yol Örneklemesi 

Fantom ortamına giren fotonun giriş doğrultusunda aldığı serbest yol, 

M 

ifadesinden örneklenmiştir. Burada toplam kütle zayıflama katsayısı,.fotoelektrik.olay için 
kütle zayıflama katsayısı fXf, Compton saçılması için kütle zayıflama katsayısı fic olmak 
üzere, ^=|if+j^c'dir. Lineer zayıflama katsayıları XCOM [1] programından elde edilmiştir. 

Su yüzeyine düşen fotonun giriş "doğrultusunda belli bir serbest yol gittiği varsayılmış ve 
serbest yol Eş.(7)'den örneklenmiştir. Örneklenen serbest yol vektörünün xyz-koordinat 
sisteminde bileşenleri bulunmuştur[3]. y-ışınının fantoma giriş vektörü ile serbest yol 
vektörü toplanarak ilk etkileşme noktası vektörünün bileşenleri xt, yi, z(. elde edilmiştir. 
Elde edilen toplam etkileşme noktası vektörü bileşenlerinden yararlanarak, 

(5) 

(6) 
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-xF 12 < xt < xF 12 , - yF 12 < yt < yF 12 , SSD< zt < SSD+ zF (8) 

şartlarına bakılarak fotonun fantamdan kaçıp kaçmadığı belirlenmiştir. Burada xf, yF ve zf 
sırasıyla su fantomunun x, y ve z boyutları olup, xF = yF = zF = 48 cm 'dir. Şartlar 
sağlanıyorsa fotonun, fantom içinde olduğu belirlenerek etkileşme çeşidi örneklenmiş, 
şartlar sağlanmıyorsa fantomun dışına kaçtığı belirlenmiş ve başa dönülerek yeni bir foton 
takibine geçilmiştir. 

2.4. Etkileşme Türünün Örneklenmesi 

Fotonun, su fantomu içerisinde olduğu belirlendikten sonra, bir q türetilerek fotonun 
ortamla yaptığı etkileşme türünün, 

q < Pf ise fotoelektrik olay, 

Pj < q < Pr + Pc = 1 ise Compton saçılması, 

olduğuna karar verilmiştir. Burada Pf = (if/|i ve Pc = ficAi, sırasıyla etkileşmenin, 
Fotoelektrik Olay, ve Compton Saçılması olma olasılıklarıdır. 

Etkileşme fotoelektrik olay ise, su fantomuna giren y-ışını tüm enerjisini ortamdaki bir 
atomik elektrona aktarmıştır. Elektronlar, menzilleri çok küçük olduğundan etkileşme 
noktasının biraz dışına kadar gidip soğurulabilirler. Bu durum soğurulan enerjinin 
koordinatlarını çok az değiştirir. İstatistik olarak, bu değişim dikkate alınsa bile sonucu 
değiştirmez. 

Bremsstrahlung olayı sonucu oluşan ikincil fotonların etkileşme noktasının dışına 
kaçırdıkları enerji ihmal edilmiştir. Bundan dolayı etkileşmenin olduğu noktada tüm 
enerjinin soğurulduğu varsayılmıştır. Etkileşme noktasının bulunduğu xyz koordinatlarına 
soğurulan enerji, Ee = E, kaydedilmiş ve yeni bir foton takibine geçilmiştir. Etkileşme 
Compton Saçılması ise fotonun saçılma açısı aşağıda anlatıldığı gibi örneklenmiştir. 

Compton Saçılmasının Örneklenmesi 

Compton Saçılmasında E enerjisi ile gelen foton, atomun durgun ve serbest kabul edilen 
bir elektronu tarafından saçılır. Etkileşme sonucunda daha küçük enerjili foton ve foton 
tarafından kaybedilen enerjiyi taşıyan saçılmış bir elektron sırasıyla E' ve Ee eneıjisi ile 
geliş doğrultusundan 8 ve 6e açısı yaparak saçılırlar. Saçılan fotonun eneıjisi, enerji ve 
momentum korunumundan 

E' = , k = (9) 
l+fc( l -cos#) mc 

olarak elde edilir. Burada mc2, elektronun durgun kütle enerjisidir. 

Fotonların serbest elektronlardan, İnkoherent Saçılma (Compton Saçılması) tesir kesiti, 
Klein-Nishina tarafından elde edilmiştir. Elektron başına diferansiyel Klein-Nishina tesir 
kesiti, 
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= — [l + - cos 
dQ. 2 

2- k2{ 1-COS0)2 

1 + cos 0 + - v ! 

l + Jt( l-cos^) 
cm /elektron 

steradyan 

2 2 
ile verilmektedir. Burada, dQ=2nsinddO ve re=e /mc ~2.818 fin, klasik elektron 
yarıçapıdır. Eş.(10)'da, t=cosd değişken değiştirmesi yapıldığında, 0<&<ti aralığı l>r>-l 
aralığına dönüşür. \>t>-\ aralığında, fotonlann serbest elektronlarla inkoherent saçılma 
tesir kesiti yani Klein-Nishina açısal dağılımı, Özmutlu [11] tarafından verilen Reddetme 
Yöntemi ile örneklenmiş ve fotonun saçılma açısı belirlenmiştir. 

Klein-Nishina açısal dağılımının örneklenmesinde Özmutlu tarafından, 

b(k)-t 

şeklinde bir örten reddetme fonksiyonu önerilmiştir . a(k) ve b(k), sınır şartları 
kullanılarak, 

cQ = 2(2k2 +2k + l)/(2k +1)3 (12) 

olmak üzere 

a(k) = 2[b(k)-l] , b(k) = (1+c0 /2)/(I-c0/2) (13) 

olarak bulunmuştur [11]. Bu reddetme fonksiyonuna, Özmutlu tarafından Temel Monte 
Carlo İlkesi uygulanarak, 

t = b(k)-[b(k) + l]/(c0/2)g (14) 

ifadesi elde edilmiştir. Bir q türetilerek, Eş.(14)'den bir t değeri bulunmuştur. İkinci bir q 
türetilerek, 

d(7KN 

< _ £ L _ = ( t ) ( 1 5 ) 

r(t) 

şartına bakılmıştır; şart sağlamrsa t kaydedilmiş, şart sağlanmazsa yeni bir t değeri 
üretilmesi için başa dönülerek işlem tekrarlanmıştır. Saçılan fotonun eneıjisi E', Eş.(9) 
kullanılarak hesaplanmıştır. Bu durumda atomik elektrona aktarılan enerji Ee = E-E' 'dür. 
Etkileşme noktasının bulunduğu xyz koordinatlarında soğurulan enerji Ee, kaydedilmiş ve 
foton takibine devam edilmiştir. 

Serbest yolun sonlandığı nokta, fantomun dışında ise saçılan fotonun enerjisi ve koordiantı 
kaydedilip başa dönülerek yeni bir foton takibine geçilmiştir. Ortamın içinde ise, bir q 
türetilerek fotonun yaptığı ikinci etkileşme türü örneklenmiştir. Etkileşme Compton 
Saçılması ise, ilk saçılmadaki gibi yeni bir x'y'z' koordinat sistemi seçilerek, x'y'z' 
koordinat sisteminde örneklenen doğrultman kosinüsleri xyz koordinat sistemine 
dönüştürülmüş t3], foton takibine, foton, eneıjisi 1 keV 'in altına düşünceye veya 
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fantomdan kaçıncaya kadar devam edilmiştir. Art arda saçılmalar sonucunda fotonun 
enerjisi 1 keV in altına düştüğünde, fotonun fantom ortamında soğurulduğu kabul edilerek 
yeni bir foton takibine geçilmiştir. Çalışmada, çift oluşum olayı ve Rayleigh saçılması 
ihmal edilmiş, ayrıca fotonların madde ile etkileşmesi sonucu ortaya çıkan ikincil 
elektronlar takip edilmemiştir. 

3. SONUÇLAR 

Radyoterapide klinik lineer hızlandırıcıların doz dağılımları hakkında iki önemli kavram 
kullanılmaktadır. Bunlar ışığın kalitesi ve enerjisi hakkında bilgi veren Yüzde Derin Doz 
eğrileri ve Doz Profilleridir. 

Deneysel çalışmadaki veriler, Bursa Ali Osman Sönmez (AOS) Onkoloji Hastanesi Lineer 
Akseleratör ve Tedavi Planlama Ünitesi'nde kullanılan Siemens Primus marka lineer 
hızlandırıcı, Multidata marka su fantomu ve 0.125 cc boyutlu iyon odası (semiflex) 
kullanılarak ölçülmüştür. 

3.1. Yüzde Derin Doz 

Ölçümler için iyon odası ışın ekseni üzerinde olmak üzere, su yüzeyinde fantom 
boyutlarının orta noktası koordinat ekseninin başlangıcı kabul edilmiştir. İyon odası su 
fantomunda başlangıç noktasına getirildikten sonra belli kare alanlar için yüzde derin doz 
değerleri, su fantomunda 30 cm derinliğe kadar alınmıştır. Literatürde genellikle ölçümler, 
20 cm ya da 30 cm derinliklerde alınmaktadır. 30 cm su fantomu derinliği 300 aralığa 
bölünmüştür. Aralık genişliği 30/300 cm = 0.10 cm'dir. Kaynak-su fantomu yüzeyi 
mesafesi 100 cm olarak ayarlanmıştır (SSD= 100 cm). Her bir kare alan için doz değerleri 
maksimum değerine bölünerek maksimum değeri 1 olacak şekilde normalize edilmiştir. 

Kare alan büyüdükçe, bu alana düşen, foton sayısı azalacağından istatistik bozulmaktadır. 
İyi bir istatistik elde etmek için programda takip edilen foton sayısı artırılmıştır. Monte 
Carlo programında, 3x3, 5x5 ve 10x10 cm2 kare alanlar için 107 foton, 20x20 cm2 kare alan 
için 108 foton ve 30x30 cm2 kare alan için de 2.108 foton takip edilmiştir. Monte Carlo 
sonuçları z-ekseni boyunca iyon odası (prob) çapı 5 mm, probun ilerleme adımı 2 mm 
alınıp, silindirik tarama ekseni boyunca alınmış ve böylece deneyin benzetişimi 
yapılmıştır. Deneyde kurulan düzenekteki ayarlama (set-up) yüzde derin doz ölçümlerinin 
yanı sıra doz profili ölçümlerinde de kullanılabilmektedir. 

Şekil 3.1-4'te ölçülen herbir alan için Monte Carlo ve Deneysel Yüzde Derin Doz (YDD) 
değerleri karşılaştınlmıştır. 
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Şekil 3.1: 3x3 cm2 alanda Yüzde Derin Doz eğrisi Şekil 3.2: 5x5 cm2 alanda Yüzde Derin 
Doz eğrisi. 

Şekil 3.3:10x10 cm2 alanda Yüzde Derin Doz eğrisi Şekil 3.4: 20x20 cm2 alanda Yüzde 
Derin Doz eğrisi. 

3.2. Doz Profili 

Multidata marka su fantomu xyz boyutları 48x48x48 cm3'dür. Su fantomu Jt-ekseni boyutu, 
-24 cm < x < 24 cm aralığında alınmıştır, x-ekseni 60 aralığa ayrılarak, tek bir aralık 
genişliği 48/60 cm = 0.80 cm olarak alınmıştır. İyon odası, ^-ekseni boyunca yatay 
doğrultuda hareket ettirilerek ölçümler alınmıştır. Kaynak-su fantomu yüzeyi mesafesi 100 
cm olarak ayarlanmıştır (SSD=100 cm). Kurduğumuz Monte Carlo programında ise 107 

foton takip edilmiştir. 

Çalışmada 3x3, 5x5, 10x10, 20x20 ve 30x30 cm2 kare alanlar için doz profilleri, beş farklı 
0, 3, 5, 10 ve 20 cm derinlikte ölçülmüştür. Her kare alan için bu derinliklerdeki deneysel 
ve Monte Carlo hesaplamalanyla elde ettiğimiz Doz Profilleri şekil 3.5-12'te 
karşılaştınlmıştır. 
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Şekil 3.5: 3x3 cm2 alanda, 10 cm derinlikte Doz Profıli.Şekil 3.6:5x5 cm2 alanda, 10 cm 
derinlikte Doz Profili. 

l A ^ y 

• Deneysel 
• Monte Cartol 

—1 . 6 » 
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Şekil 3.7: 10x10 cm alanda, O cm derinlikte Doz Profıli.Şekil 3.8: 10x10 cm alanda, 5 cm 
derinlikte Doz Profili. 
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Şekil 3.9: 10x10 cm2 alanda, 10 cm derinlikte Doz Profıli.Şekil 3.10:10xl0cm2 alanda, 20 
cm derinlikte DozProfıli. 
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Şekil 3.11: 20x20 cm2 alanda, 10cm derinlikte DozProfıli. Şekil 3.12:30x30 cm2 alanda, 
10cm derinlikte Doz Profili. 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Deneysel ve Monte Carlo sonuçlan arasında çok iyi bir uyuşma gözlenmektedir. Deneysel 
ölçümler, yüzeye yakın noktalarda yani build-up bölgesi iyon odası tarafından daha sık 
taranarak alınmıştır. Bu bölgede deneysel sonuçlarla Monte Carlo sonuçlan arasında çok 
az bir farklılık görülmektedir. Bunun nedenlerinden biri, çalışmada Rayleigh saçılmasının 
ihmal edilmesidir. Rayleigh saçılması sonucu foton enerji kaybetmeden saçılarak uzak 
noktalara eneıji taşıyacaktır. Fotonun geri saçılma ihtimali çok düşük olacağından foton 
eneıjisini daha derinlerde bırakacaktır. Ölçüm yapılan nokta aralıkları iyon odasının 
boyutlarından daha küçük olduğundan yakın noktalar arasındaki saymalar üst üste 
binmektedir. Böylece pikin bulunduğu bölgedeki saymalar gerçek değerleri 
yansıtmamaktadır. Bunun için pikin bulunduğu bölgede, Monte Carlo yönteminden elde 
edilen değerler deneysel değerlere göre daha güvenlidir. 

Hastalar üzerinde genellikle 10 cm'ye kadarki derinliklerde tümör tedavisi yapıldığından 
(derinlik fazla ise hasta yüzükoyun yatınlarak bu derinlik sağlanır), 10 cm derinliğe 
kadarki Monte Carlo sonuçlan ile deneysel sonuçlann bu derinlik için uyuşması önemlidir. 
Elde ettiğimiz sonuçlarda da bu uyum gözlenmektedir. 
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HOMOTOPY ANALİZİ METODUNUN NOTRON DİFÜZYONUNA 
UYGULANMASI 

Şükran Çavdar* 

Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak, İstanbul, TR-34469 

Topololoji ve diferansiyel geometrinin temellerinden biri olan homotopy kavramına 
dayanan Homotopy Analiz Metodu (HAM) 1992 yılında Shi Jun Liao tarafından ortaya 
konmuş ve o tarihten beri çeşitli çalışmalarla geliştirilmiştir. HAM cebirsel, lineer/non-
lineer, adi/kısmi diferansiyel ve diferansiyel-integral denklemlere uygulanabilen ve seri 
çözümler sunan analitik, özyineli bir yöntemdir. Yöntemin güçlü yanları, elde edilen 
çözüm serisinin yakınsama hızının ve bölgesinin kontrol edilebilmesi ve başlangıç 
varsayımlarının seçimindeki serbestidir. Yaygın olarak kullanılan, fakat çözümün uzun, 
hataya fazlasıyla açık ve çoğu zaman eldeki problemi çözmekte yetersiz kalan analitik 
yöntemler ve güçlü, ya karmaşık matematiksel temelleri ya da doğası nedeniyle güçlü 
bilgisayarlar ve derinlikli programlama bilgisi gerektiren sayısal yöntemler yerine, nötron 
difüzyon denkleminin çözümünde kolay uygulanabilir ve kabul edilebilir kesinlikte 
sonuçlar veren yöntemlerin uygulanıp uygulanamayacağı sorusuyla yola çıkan bir dizi 
çalışmanın parçası olan bu çalışmada, HAM sabit kaynak nötron difüzyon denklemine 
uygulanmıştır. Ele alınan problemin ve sınır koşullarının doğasından ötürü başlangıç 
yaklaşımında taban fonksiyonları olarak Fourier tabanları kullanılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar yaygın olarak kullanılan Değişkenlere Ayırma Yöntemi ve Adomian 
Aynklaştırma Yöntemi sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Homotopy Analizi Yöntemi, HAM, Sabit Kaynaklı Nötron Difüzyon 
Denklemi 

* cavdar@itu.edu.tr 
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HOMOTOPY ANALYSIS METHOD FOR NEUTRON DIFFUSION 
CALCULATIONS 

The Homotopy Analysis Method (HAM), proposed in 1992 by Shi Jun Liao and has been 
developed since then, is based on a fundamental concept in differential geometry and 
topology, the homotopy. It has proved useful for problems involving algebraic, linear/non-
linear, ordinary/partial differential and differential-integral equations being an analytic, 
recursive method that provides a series sum solution. It has the advantage of offering a 
certain freedom for the choice of its arguments such as the initial guess, the auxiliary linear 
operator and the convergenge control parameter, and it allows us to effectively control the 
rate and region of convergence of the series solution. HAM is applied for the fixed source 
netron diffusion equation in this work, which is a part of our research motivated by the 
question of whether methods for solving the neutron diffusion equation that yield 
straightforward expressions but able to provide a solution of reasonable accuracy exist 
such that we could avoid analytic methods that are widely used but either fail to solve the 
problem or provide solutions through many intricate expressions that are likely to contain 
mistakes or numerical methods that require powerful computational resources and 
advanced programming skills due to their very nature or intricate mathematical 
fundamentals. Fourier basis are employed for expressing the initial guess due to the 
structure of the problem and its boundary conditions. We present the results in comparison 
with other widely used methods of Adomian Decomposition and Variable Separation. 

Keywords: Homotopy Analysis Method, HAM, Fixed Source Neutron Diffusion Equation 
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1. GİRİŞ 

HAM 1992 yılında Liao tarafından ortaya konmuş, seri çözümler sunan analitik bir 
yöntemdir [1], Bu tarihten beri Liao ve başka pek çok araştırmacı tarafından çeşitli bilim 
ve mühendislik alanlarında, lineer ve nonlineer denklemlere başarıyla uygulanmıştır ([2-
23] referanslarında bazı örnekleri sunulmuştur). Yöntemin temel farklılığı ve güçlü yanı 
ele alınan problemin çözüm serisinin yakınsaklık hızının ve bölgesinin, yakınsaklık kontrol 
parametresi h (the convergence control parameters) ile kontrol edilebilir olmasıdır. Bu 
nedenle HAM herhangi bir kabul ya da kısıtlama olmaksızın lineer ve nonliner problemlere 
uygulanabilmektedir [24]. 

Yöntemin bir diğer güçlü yanı, probleme uygun taban fonksiyonlarının seçiminde, 
başlangıç varsayımının (initial guess), yardımcı lineer operatörün (auxiliary linear 
operator) ve yakınsaklık kontrol parametresinin seçiminde geniş bir seçim özgürlüğüne 
sahip olunmasıdır. Ancak bu rastgele bir seçim yapılabileceği anlamına da gelmemektedir. 
Çözülmek istenen problemin tipi ve sınır koşulları, bu serbestinin sınırlarını , 
belirlemektedir. Bu konuda detaylı iki çalışma [24] ve [25] referanslarında bulunabilir. 

Bu çalışmada HAM sabit kaynak nötron difüzyon denklemine uygulanmıştır. îkinci 
bölümde yöntemin temel tanımlarından, üçüncü bölümde yöntemin nötron difüzyonuna 
uygulanmasından ve dördüncü bölümde karşılaştırmalı sonuçlardan sözedilmektedir. Son 
bölüm ise bu çalışmadan elde edilen sonuçların değerlendirilmesine ayrılmıştır. 

2. TEMEL TANIMLAR 

Homotopy Analizi Metodu'nda, N lineer ya da nonliner operatör, x bağımsız değişkenler 
vektörü, g(x) bilinen bir fonksiyon ve u(x) çözüm fonksiyonu olmak üzere, 

biçiminde jenerik bir denklem sistemi ele alınır [25]. Yöntemin uygulanmasına, çözümü 
aranan u(x) fonksiyonunun, bilinmeyen bir 0(x;q) fonksiyonu ile sıfırına dereceden 
deformasyon denkleminin (zero-order deformation equation) oluşturulmasıyla başlanır. 
0(x\q) için sıfınncı dereceden deformasyon denklemi oluşturulursa 

biçiminde bir denklem elde edilir. (Eş.2)'deki sıfınncı dereceden deformasyon 
denkleminde, q e [0, l] gömülü parametre (embedding parameter), h sıfırdan farklı 
yakınsaklık kontrol parametresi (non-zero auxiliary parameter ya da convergence control 
parameter), £ yardımcı lineer operatördür (auxiliary linear operator). ui0(x), denklemin 

başlangıç koşulu olmayıp u(x) çözümünün başlangıç varsayımıdır (initial guess). 

q=0 iken sıfınncı dereceden deformasyon denklemi 

Ni[ui(x)] = gt(x), i-\,..,l (D 

(1 -q)£[3(x;q) -w • 0(*)] = qh{N(x;q)]-g,(i)} (2) 

(3) 
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eşitliğine dönüşür. Bu eşitlikten, w )0(x)'ın, denklemin başlangıç koşulundan farklı bir 
kavram olduğunu görmek mümkündür. 

q=l iken ise sıfınncı dereceden deformasyon denklemi 

eşitliğine dönüşür. Elde edilen (Eş.3) ve (Eş.4) sonuçlan, q parametresinin O'dan l ' e kadar 
değiştirilmesiyle (ya da deformasyonuyla) çözümün u i 0(x) 'dan M,(X) 'ye değişeceğini, 

dolayısıyla HAM'a göre çözümün elde edilebilmesi için 6>(x;g) 'nin bulunmasının 
gerektiğini göstermektedir. 

0,.(x;<7)'nin q=0'dan q=l ' e kadar olan sözkonusu deformasyonu tümüyle sıfınncı 
•dereceden deformasyon denkleminden elde edilebilmektedir. Bunun için önce <9.(x;<jr), 

q'ya göre Taylor serisine açılır. Taylor seri açılımı yapıldığında 

biçimindeki homotopy serisi elde edilecektir. Eğer ui0(x), five £ uygun seçilirse q=l için 
bu seri yakınsayacaktır [24, 25], 

Liao'nun yönteminin detaylarını sunduğu kitabında [24] ispatladığı gibi, elde edilen bu 
seri, bu denklemin çözümlerinden biri olmak zorundadır. Bu durumda, ele alınan (Eş.l) 
denkleminin seri çözümünü elde etmek için (Eş.ö)'daki ui m(x) elemanlannı bulmak 
yeterli olacaktır. 

HAM'a göre w,m(x) elemanları m.dereceden deformasyon denklemi yardımıyla elde 
edilmektedir. Yöntemin aynı zamanda özyineleme bağıntısı olan m.dereceden 
deformasyon denklemi (Eş.2) denkleminin m defa türevi alınarak elde edilmektedir. Buna 
göre, sıfınncı dereceden deformasyon denkleminin m defa türevi alınırsa, m.dereceden 
deformasyon denklemi, 

A ^ . ( x ; l ) ] = g,.(x) => ûi(x;\) = ui(x) (4) 

(5) 

(6) 

(7) 

biçiminde olmaktadır. Bu denklemde, Rt ve x,„ büyüklükleri sırasıyla 

(3) 
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biçiminde ve 

0, m < 1 
Xm (9) 

1, m> 1 

biçiminde ifade edilmektedirler. 

(Eş.7)'deki özyineleme bağıntısı kullanılarak denklemin çözüm serisinin uim{x) 
elemanları ve dolayısıyla çözüm serisi elde edilebilmektedir. 

3. NÖTRON DİFÜZYONUNA UYGULAMA 

Nötron Difüzyon Denklemi boşluk sınır koşullarının geçerli olduğu genel bir geometri için 
yazılacak olursa, 

V2(/>{r)-Kz(t>{f) = ~ , r eV, <f>{r) = 0:, r e S (10) 

biçimindedir. Denklemde ) nötron akısını ve S nötron kaynağını ifade etmektedir, K 
£ 

ise I r çıkartma tesir kesiti ve D difüzyon sabiti olmak üzere, v2 = biçiminde elde 

edilmektedir. 

Bu çalışmada a uzunluğunda, iki boyutlu ve sabit nötron kaynaklı kare bir sistem ele 
alınmıştır. Sistem simetrisinden dolayı, HAM sistemin 14'üne uygulanacaktır. Bu durumda 
(Eş. 10) denklemi ve sınır koşullan 

= o a t x = 0 </>(x,y) = 0 atx = a ( n ) 
ax 

d<P{x>y) =Q a t y = Q 0(x,y) = 0 aty = a 

biçimini alacaktır. Bu denklem (Eş.l) denklemi gibi operatörler cinsinden yazılacak olursa 

*[>(*,y)] = - - | (12) 

ve bu durumda N operatörü 

" • S H P 
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olacaktır. Buna göre, sabit kaynaklı nötron difzüyon denkleminin sıfırına derece 
defromasyon denklemi 

(1 -q)£[6{x, y;q) -(j,0(x, y)] = qfi|N[d{x, y-q)]~^ j (14) 

biçiminde oluşturulacaktır. 

(Eş.l4)'e göre, öncelikle <p0(x,y) başlangıç varsayımının ve £ yardımcı lineer operatörün 
belirlenmesinin gerektiği görülmektedir. Sabit kaynaklı nötron difüzyon denkleminin tipi 
ve sahip olduğu sınır koşullarından ötürü bu çalışmada başlangıç varsayımının (initial 
guess) 

oo 

t0{xty) = Yj>nCostfny) (15) 
n=0 

biçiminde olduğu kabul edilmiştir. Uygunluk açısından, denklemin sağ tarafındaki bilinen 
kuvvet terimi de aynı tabanlara açılmıştır: 

j- = ̂ snCosifi„y) (16) 
71=0 

Fourier tabanlarının ortogonalitesinden yararlanarak sn 

_ (-1)"2S 
aD/5n 

biçiminde bulunur. 

(Eş. 15)'deki varsayımın denklemin sınır koşullarını sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle 
y = a 'daki sınır koşulunun sağlanabilmesi için /3n büyüklüğünün değerinin 

a = n = a l ( 1 7 ) 

2a 

biçiminde olması gerekmektedir. 

HAM'ın uygulanışı esnasında başlangıç varsayımı dışında, yardımcı lineer operatörün de uygun 
biçimde seçilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada yardımcı lineer operatör, (Eş. 13) denklemindeki 
operatörün kendisi seçilmiştir: 

H h P 
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HAM'da özyineleme bağıntısının bulunması için, sıfınncı dereceden deformasyon 
denkleminin m defa türevinin alınması gerekiyordu. Buna göre (Eş.l4)'ün m defa türevi 
alınırsa; 

£ [0m (*> y) ~ Zmtm-l (*• ?)] = Mm ("«-1) => 

<pm(x, y) = f 1 [hRm(Wffl_,)] + ZmQm-l (*' m > 0 
(19) 

elde edilir. Denklemdeki R terimi ise (Eş.8), (Eş. 13) ve (Eş. 16) denklemleri kullanılarak 

R l(*.y) | V̂m-l (*»>') 
3y2 • (*. y)+d - z . ) £ ^ C m A y (20) 

n=0 

biçiminde ifade edilir. (Eş.l9)'daki özyineleme bağıntısı ve (Eş.20) eşitliği yardımıyla 
MATLAB, Mathematica gibi sembolik proglamlama uygulamaları kullanılarak kolaylıkla 
seri elemanlannı hesaplamak olanaklıdır. Seri elemanlanndan ilk birkaçı biraraya 
getirilirse 

n=0 

0(x, y) = (x, y) = £ bnCos/?ny 
m=0 

OO 

- E s n C o S / ? n y 

2! 4! 

n=0 

f 2 2 4 ^ 

2! 4! 

(21) 

eşitliği elde edilecektir. Genel kabule uygun olarak ve Adomian Ayrıklaştırma Yöntemi 
sonuçları ile karşılaştırma yapabilmek amacıyla bu çalışmada h = -1 alınmıştır. Bu 
durumda (Eş. 21); 

n=0 

( 2 2 4 A x a:x 
2! 4! 

n=0 2! 4! 
(22) 

Eşitliğine dönüşecektir. (Eş.22)'de görülebileceği gibi, bu çalışmada ele alınan denklem 
açısından sembolik bir uygulama kullanmadan da, ilk iki-üç terimin elle bile 
hesaplanmasından sonra serinin kapalı formuna kolaylıkla ulaşılabilmektedir: 

^(x ,y) = ^ b n C o s ^ n y C o s h ( o r n x ) - £ - \ c o s ^ n y [ C o s h ( a n x ) - l ] (23) 
n=0 0 r " n=0 

x = a için 0{a, y) = Q sınır koşulu geçerlidir. Bu sınır koşulu uygulanarak (Eş.23)'deki bn 

terimi bulunur. Buna göre (Eş.23)'e sınır koşulu uygulanırsa; 
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^(x,y) = £ b n C o s ^ n y C o s h ( a n a ) - | ] - ^ C o s ^ r a y [ C o s h ( a n a ) - l ] = 0 

(24) 
n=0 n=0 

_ sn Cosh(dfna)-l _ (~1)"2S Cosh(arna)-l 
a l Cosh(«na) Da or„/?n Cosh(orna) 

elde edilir. Bu sonuç tekrar (Eş.23)'de yerine konursa (Eş. 11) denkleminin çözümü elde 
edilir: 

n Da feciftn 

Cosh(anx) 
Cosh(orna) 

(25) 

Elde edilen bu sonuç Adomian Ayrıklaştırma Yöntemi ile elde edilen sonuç ile aynıdır 
[26]. Yine (Eş. 11) denklemi Değişkenlere ayırma yöntemi ile çözülürse elde edilen çözüm 
ifadesi 

, x 2S v^ı (-1)" Cosh(or x) , a , 
(x,y) = - — > Q ' Cos(ygny)+-

Cosh(xy) 
Cosh(x-a) 

(26) 
Da^/?n«n

2 Cosh(orna) Dr2 

biçimindedir. 

3. UYGULAMALAR 

Bu uygulamada, 2a=50cm olan kare biçiminde reaktör kalbinin simetriden dolayı '/Hik 
kısmı ele alınmıştır. (Eş.l l)'de ifade edildiği gibi üst ve sol kenarlarda boşluk sınır koşulu; 
sağ ve alt kenarlarda yansıtıcı sınır koşulu uygulanmıştır. Sistem sabitleri Çizelge l.'de 
sunulmuştur. 

Çizelge 1. Sistem sabitleri 

Sabit Değer 
A (cm) 25 
D (cm) 1,77764 
Eatcm"1) 1 
S 1 

• • 7 

Bu uygulamada, Değişkenlere Ayırma yöntemi kullanılarak elde edilen sonucun 10 'lık 
duyarlılığı ilk M=356 eleman toplamında sağladığı görülmüştür. Bu nedenle M=356 ile 
elde edilen sonuç tam çözüm olarak kabul edilmiştir. MATHEMATICA kullanılarak 
yapılan hesaplamalarda HAM ile elde edilen sonucun da aynı duyarlılığı M=356 için 
sağladığı görülmüştür. 

Ayrıca, uygulamada elde edilen Değişkenlere Ayırma (DA) ve HAM sonuçları Adomian 
Ayrışım Yöntemi (Adomian Decomposition Method, ADM) ile elde edilen sonuçlar [26] 
ile karşılaştırmalı olarak Çizelge 2. ve Şekil 2.'de, M=356 ve 25x25'lik grid için HAM 
sonuçlan Şekil l. 'de sunulmuştur. 
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Çizelge 2. y=0 için elde edilen sonuçlar 

x (cm) HAM ADM DA Hata(xl0"9) 
0,0 47,47293 47,47293 47,47293 5 
5,0 46,32885 46,32885 46,32885 5 

10,0 42,57155 42,57155 42,57155 6 
15,0 35,15265 35,15265 35,15265 7 
20,0 22,07556 22,07556 22,07556 1,1 
25,0 0,00000 0,00000 0,00000 0 

Şekil 1. M=356 ve 25x25 ' l ik grid için H A M Şekil 2. y=0 için ADM, H A M ve D A 
çözümleri 

çözümü 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Bu çalışmada Homotopy Analizi Metodu, sabit kaynaklı nötron difüzyon denklemine 
uygulanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda, Homotopy Analizi Metodu'nun, Analitik 
çözüm yöntemi olarak yaygın biçimde kullanılan değişkenlere ayırma yöntemine göre daha 
kısa ve kolay işlemlerle yapılan bir çözüm yöntemi olduğu hem de yüksek duyarlıkla aynı 
hızla yakınsadığı gözlenmiştir. Ayrıca, Homotopy Analizi Metodu h = -1 için Adomian 
Aynklaştırma Yöntemi ile aynı sonucu vermiştir. 
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IŞINLANMIŞ SiC PİEZOREZİSTİF BASINÇ SENSÖRÜNE 
TAVLAMA ETKİSİ 

Ekrem Almaz1*, Thomas E. Blue2, Peilai Zhang2 

1 Uludağ Üniversitesi, Fen-Ed. Fakültesi, Fizik Bölümü, Görükle, 16059 Bursa, Türkiye 
2Ohio State University, Nuclear Engineering Program, 201 West 19th Avenue, Columbus, OH 43210, USA 

Bu çalışmada, yüksek nötron akısına bırakıldıktan sonra bozulan silikon karbit (SiC) 
piezorezistif basınç sensörünün üzerine tavlama işlemi uygulanarak, sıcaklığın etkisi 
incelenmiştir. Bu sensöre daha önce Ohio State Üniversitesi Nükleer Reaktör 
laboratuarında (OSUNRL) Co-60 kaynağında, birinci demet portunda (BP1) ve yardımcı 
radyasyon biriminde (AIF) sırasıyla gamma ışınına ve hızlı nötron akısına maruz 
bırakılmıştır. Tavlama sıcaklığı 400 C' ye kadar test edilmiştir. Basınç-sensör çıkışı ölçüm 
sonuçları SiC piezorezistif basınç sensörünün tavlama işlemi sonunda iyileştiğini 
göstermiştir. SiC basınç sensörünün köprü direnç değerleri 300 C' ye kadar aynı seviyede 
kalmıştır. 400 C' den sonra direnç değerleri önemli ölçüde değişmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Silikon Karbit (SiC), Işınlama, Tavlama Etkisi 

THE ANNEALING EFFECTS ON IRRADIATED SIC 
PIEZORESISTIVE PRESSURE SENSOR 

The effects of temperature on annealing of Silicon Carbide (SiC) piezoresistive pressure 
sensor which was broken after high fluence neutron irradiation, wefe investigated. 
Previously, SiC piezoresistive sensor irradiated with gamma ray and fast neutron in the Co-
60 gamma-ray irradiator and Beam Port 1 (BP1) and Auxiliary Irradiation Facility (AIF) at 
the Ohio State University Nuclear Reactor Laboratory (OSUNRL) respectively. The 
Annealing temperatures were tested up to 400 C. The Pressure-Output voltage results 
showed recovery after annealing process on SiC piezoresistive pressure sensor. The bridge 
resistances of the SiC pressure sensor stayed at the same level up to 300 C. After 400 C 
annealing, the resistance values changed dramatically. 

Keywords: Silicon Carbide (SiC), Irradiation, Annealing Effects 

* ealmaz@uludag.edu.tr 
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1. GİRİŞ 

SiC (Silikon-karbit) malzemeler geniş bant aralığına sahip olma avantajı ile, günümüzde en 
çok kullanılan ve üzerine çalışılan teknolojik malzemelerden biri olmuştur. Sahip olduğu 
elektrik ve mekanik özellikler bu malzemelerin yüksek güç ünitelerinde ve hızlı-
anahtarlama sistemlerinde kullanılmasını elverişli hale getirmiştir. Buna ek olarak, bu 
malzemeler yüksek radyasyon ışıması ve yüksek sıcaklık uygulamaları sonucunda 
gösterdikleri dayanıklı ve kararlı yapılan ile reaktörlerde ve uzay teknolojilerinde 
kullanılmaktadırlar [ 1 ]. 

Hali hazırda geliştirme aşamasında olan Generation IV reaktör tipinde de kullanılacak olan 
bu malzemeler reaktör korunda yüksek nötron akısına, termal nötron akısına, yüksek 
enerjili beta ve gamma ışınlarına, ayrıca yüksek sıcaklık ve ağır şartlara maruz 
kalacağından bu malzemelerin elektrik, mekanik özelliklerinin çok iyi bilinmesi, yüksek 
radyasyon ışımalarında SiC yapısındaki değişimlerin ve ayrıca sıcaklıkla olan 
değişimlerinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir. 

Burada kullanılan SiC piezo-rezistif basınç sensorü NASA Glenn Research Center'de 
Okojie ve ark. [2] tarafından geliştirilmiş, 600 °C sıcaklığa kadar test edilmiş ve 
sensitivitesi 32 (iV/V/psi olarak ölçülmüştür. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1 SiC malzemenin Üzerine Radyasyon Etkisi 

Radyasyonun materyal üzerine etkisi iyonlaştıncı ve iyonlaştıncı olmayan olarak iki 
bölümde incelenebilir. Puis şeklinde veya sürekli olan radyasyon değerlik elektronlarını 
uyarıp iletkenlik bandına geçmelerini sağlayıp elektron-hole çifti oluşturmaktadır. Bu 
radyasyon yüklü ağır parçacıklar olabileceği gibi (iyon halinde saçılan atomlar, alfalar, 
triton vb.) foton veya nötron gibi direk iyonlaştırıcı etkisi olmayan radyasyonlarda olabilir. 
Bunlar madde ile etkileşerek ikincil yüklü parçacıklar oluşturarak iyonlaştırıcı etkiye sahip 
olmaktadırlar. Nötronlar SiC malzemede Si ve C atomları üzerinde birincil çarpışma 
atomları (primary knock on atoms "PKA") oluşturarak ikincil yüklü parçacıkların 
oluşmasına sebep olmaktadır. Bu oluşturulan PKA'lar ile nötronlar ortamda uyarılmalarla 
ve iyonlaştırmalarla enerji kaybetmekte veya enerjilerini Si ve C atomlarına aktanp, bu 
atomlan kendi kristal yapısından kopararak yer değiştirmelerine neden olmaktadır. Si ve C 
atomlarının bulundukları kristal yapıdan başka bir yere radyasyon etkisi ile taşınmalarına 
yer değiştirme hasarı denmektedir[3]. 

Gamma ışınlan, ortamla etkileşerek ikincil yüklü parçacık olarak elektronlan oluştururlar. 
Elektronlar ortamda uyarılma ve iyonlaştırma ile enerji kaybederler. Bu oluşturulan ikincil 
elektronlann, Si ve C atomlarının kristal yapıdaki yerlerini değiştirecek kadar enerjiyi bu 
atomlara aktarması mümkün değildir. Bu yüzden gama ışınlarının SiC rezistanslannın 
direnç değerlerini değiştirmesi beklenemez. Nötronlar, SiC malzemenin yapısına zarar 
vererek piezorezistif katsayıyı etkilemekte bu şekilde SiC piezorezistif basınç sensörünün 
performansının değişmesine neden olmaktadır. 

SiC NASA basınç sensörü, Ohio State University Nuclear Reaktör Laboratory 
(OSUNRL)'de Co-60 gamma-ışını kaynağına ve Beam Port (BP1) nötron ışınına maruz 
bırakılmış ve basınç sensörünün basınç-sensitivite değişimi incelenmiştir. Elde edilen 
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bulgulara göre SiC basınç sensöründe 9.88 %' lik bir azalma görülmüştür. Son olarak BP1-
Beam Port'tan on kat daha güçlü akıya sahip Auxiliary Irradiation Facility (AIF) portunda 
ışımaya maruz bırakılmış sonuç olarak SiC basınç sensörünün sensitivitesinin sıfırlandığı 
(broken) ve değişen basınçla değişmediği gözlemlenmiştir[4]. 

Bu çalışmada, radyasyon etkisi ile kristalde oluşan boşluklar (vacancy), eklemeler 
(interstitials) ve yer değiştirmeler (antisite) ile bozulan SiC piezorezistif basınç sensörünün 
malzeme yapısının yeniden düzenlenmesi için Annealing (Tavlama) işlemine malzeme tabi 
tutulmuştur. Radyasyon sonrası kristal yapıda oluşan bozulmalar, tavlama etkisi ile 
malzemenin yeniden eski yapısına kavuşması amaçlanmıştır. Tavlama işleminde malzeme 
100, 200, 300, 400 C sıcaklıklarda 60 dakika tavlanarak sonuçlar incelenmiştir. 

2.2 SiC Piezorezistif Basınç Sensörü 

Test edilen SiC piezo-rezistif basınç sensörü NASA Glenn Research Center ve Sienna 
Technologies şirketi tarafından üretilmiştir. Şu an bu malzemenin patenti Endevco adlı bir 
şirkette bulunmaktadır. Bu malzeme p-tipi yüksek dirence sahip 3.5° off-eksenli (0001), 
6H-SİC substrat-yonga biçiminde tasarlanmıştır. Şekil l 'de bu malzemenin şematik 
gösterimi verilmiştir. Şeklin üstünde n-tipi 6H-SİC ince tabaka bulunmakta olup, 2x1019 

cm"3 seviyesinde nitrojen ile katkılanmıştır. Bu diyagram 600 pm yarıçapa ve 50 pm 
kalınlığa sahiptir. Şekil 2 ve 3'de bu malzemenin basıncın uygulanmasına uygun bir 
şekilde dizaynı, dış şartlardan etkilenmemesi için nasıl paketlendiği ve paketlenmiş hali 
sırasıyla gösterilmektedir[5]. 

Şekil 1. 6-H SiC sensörün piezo-reziztif dirençleri ve metalizasyon ile birlikte verilen SEM 
görüntüsü, daire omik-kontak test yapısını göstermektedir. 
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Şekil 2. Sensörün paketlenmesinin iç görünümü 

Şekil 3. Sienna Teknoloji şirketi ve Nasa Glenn araştırma merkezi ile birlikte hazırlanmış 
paketlenmiş SiC basınç sensörünün görünümü. 

Şekil 4, Dirençlerin açılımını göstermektedir. Dört direnç, Wheatstone köprüsü şeklinde 
bağlanmıştır. R1 ve R3 dirençleri, diyaframın uç tarafında konuşlandırılmış ve köprüde 
baskı (compression) vazifesi görmektedir. Bu şekilde direnç değerlerinin azalmasına sebep 
olmaktadır. R2 ve R4 dirençleri ise, merkezde konuşlandırılmış, köprüde gerilme vazifesi 
görmekte ve direnç değerlerinin artmasına neden olmaktadır. 

jfTf*'. 

t 
R, 

Şekil 4. Piezo-rezistörlerin diyafram şeklinde görünümü. 
SiC sensörün radyasyon alanında performansını ölçmek için bir test tekniği dizayn 
edilmiştir. Bu test tekniği ile; Sensörün null (sıfır) voltaj değerindeki sensitivitesi ile 

162 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,129-135 TR •) 00056 Y .Balos 

gamma ve nötron radyasyonu altında sensitivitesini ölçmek amaçlanmıştır. Bu şekilde hem 
basınç sensörünün direnç değerleri ölçülebilecek hem de gamma ışını ve nötron 
radyasyonunun sensör üzerindeki hasan anlaşılacaktır. Şekil 5, SiC basınç sensörünün 
elektrik devre şemasını ve çıkış voltajının ölçülme noktalannı göstermektedir. 

Şekil 5. Wheatstone Köprüsünün elektrik diyagramı 

Uyanlma voltajı Vex=5 VDC B ve D terminallerinden uygulanmakta, Sensör çıkış voltajı 
Vo, A ve C terminallerinden alınmaktadır. Bu testin deneysel kurulumu Şekil 6'da şematik 
olarak gösterilmiştir. SiC piezo-resistif sensör yüksek basınçlı nitrojen tankla Pneumatic 
Adhesion Tensile Testing Instrument (PATTI) cihazı vasıtasıyla bağlanmıştır. PATTI ile 
istenilen basınçta kontrol sağlamaktadır. OMEGA PX02C1-100GV sensörü ile her iki 
sensöre de eşit basıncın gidip gitmediği kontrol edilmektedir. Işınlama anında sıcaklığı 
kontrol etmek için OPTI sıcaklık sabitleyici kullanılmıştır. YOKAGAWA, sensör 
sıcaklığını görüntülemek amacıyla kullanılmaktadır. Sensör çıkışının off-set ayan için 
şemada görülen summing-amplifier kullanılmıştır [4], 

j f l -d > 
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Şekil 6. Deneysel Kurulumun şematik gösterimi. 
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3. DENEY 

3.1 Annealing (Tavlama) İşlemi için Sensörün Hazırlanması 

Nötron aktivasyonundan dolayı yapay radyoaktif olan SiC basınç sensörü uygun çalışma 
şartlarına gelinceye kadar (yaklaşık 45 gün) beklendi. Bu zaman zarfında Annealing işlemi 
için uygun şartların hazırlanması için çalışıldı. Fırınlanmaya uygun hale getirmek için SiC 
basınç sensörü cadmium levhadan çıkarıldı basınç hortumuyla bağlantısı kesildi ve bir 
alüminyum tabana yerleştirilerek fırınlanmaya hazır hale getirildi. Sensörün dört kablo 
çıkışı çok kırılgan olduğundan bu işlemler yapılırken çok hassasiyet gösterildi. Sensörün 
dört çıkış kablosu bir seramik tüpten geçirilerek sabitleştirilmesi sağlandı. Şekil 7'de 
sensörün fırınlanmadan önceki son hali görülmektedir. 

Şekil 7. Sensörün fırınlanmadan önceki son hali 

3.2 Annealing İşlemi 

Tavlama (annealing) işlemi şu şekilde tasarlandı: Sensör kırılgan olduğu ve sıcaklığa 
duyarlı olduğu için kademeli olarak sıcaklığın arttırılması planlandı. Plana göre önce 100, 
200, 300, 400 C'ye kadar sensör ısıtılacak ve her bir sıcaklıkta basınça bağlı olarak çıkış 
gerilimleri ve köprü dirençlerinin değerleri okunacaktır. Bu şekilde sensörün recovery 
(iyileşme) sonucuna bakılacaktır. 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Şekil 8'de görüldüğü üzere sensör çıkışının basınçla değişimi farklı sıcaklık değerlerinde 
farklılık göstermektedir. 200C'de tavlama sonucu, radyasyon ışıması öncesi Zhang[4] 
tarafından ölçülen değerlere en yakın değerler olarak gözlenmiştir. Ölçümler her sıcaklık 
değeri için SiC basınç sensörünün fırınlandıktan sonra, bir haftaya yayılan bir sürede tekrar 
edilerek alınmıştır. Şekil 8' de görüldüğü üzere, AIF (Auxcillary Irradiaton Facility) ile 
sensörün maruz kaldığı aşırı radyasyondan sonra basınç-output sinyalinin sıfır olması yani 
sensörün bozulması sonucu tavlama işlemi ile sensörün yeniden değişen basınçla birlikte 
lineer bir çıkış sinyali vermesi tavlama işleminin SiC basınç sensörünün geri kazanılmasını 
•sağlamıştır. Maksimum basınç-sensör çıkışı değeri 200 C'de elde edilmesinden sonra Şekil 
8'den de görüldüğü üzere 300 C'de bu değerlerde düşme yaşanmıştır. 400 C'de düşme 
daha da belirgin hale gelmiştir. Fakat yine şekilden görüldüğü üzere lineerlik korunmuştur. 
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Ayrıca 400C sonrası yapılan direnç ölçümlerinde sonuçların önemli bir biçimde değişmesi 
SiC sensörün kontak katmanlarında kırılmalara neden olduğu düşünülerek daha yüksek 
sıcaklıklarda tavlama işlemine gitmemizi engellemiştir. 

Sensörün köprü direnç değerlerinin değişimi tablo halinde verilmiştir. PATTI basınç 
ayarlama ünitesi sağlıklı sonuç vermemesinden dolayı basınç ayarlan OMEGA sensörünün 
kalibrasyon değerlerine bakılarak ayarlandı. Elde edilen direnç değerlerinin sıcaklığa bağlı 
olarak tablo değerleri Çizelge l 'de gösterilmiştir. Çizelgeden görüldüğü üzere birbirine 
yakın seyreden direnç değerleri 400C'den sonra önemli ölçüde değişmiştir. 
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Şekil 8. 100C 200C 300C ve 400C tavlama sonucu sensörün değişen basınçla elde edilen 
çıkış sinyalleri. 

Çizelge 1. 100C 200C 300C ve 400C tavlama değerleri için elde edilen köprü direnç 
değerlerinin değişimi. 

Köprü Direnci (ohm) R1 R2 R3 R4 
AIF ışıması sonrası 352.35 327.26 373.7617 302.48 

0 (Radyasyon öncesi) 312.3 288.53 328.8753 271.37 
100 C 351.88 327.18 378.802 306.23 
200 C 349.16 323.82 375.58 304.45 
300 C 350.64 325.18 376.85 305.93 
400 C 511.09 310.91 485.712 462.61 
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5. YORUM 

Nötronların SiC yarıiletken malzeme üzerine etkisi temel olarak PKA (primary knock-on 
atoms) ile olmaktadır. Yüksek akılı ve enerjili nötronlar Si ve C atomlarına çarparak kristal 
yapıdan bu atomları sökmekte ve kalıcı olarak kristal yapıyı bozmaktadırlar. Bu 
çarpışmalar sonucu Fresnel çiftleri, kristal yapılar arası boşluklar ve kristalin yapısını 
bozacak şekilde ara-eklemeler (interstitials) oluşmaktadır. Tavlama işlemi sonucunda 
bozulan bu yapının yeniden iyileşme gösterdiği açıkça elde edilen sonuçlardan 
görülmektedir. 100C, 200C, 300C ve 400C den sonra bu sıcaklıklar arasındaki output 
sinyalinde iyileşme olarak çok büyük bir değişiklik gözlenmemesi ve ayrıca 400C 
sıcaklıkta direnç değerleri arasında görülen dramatik farklılıklar daha yüksek sıcaklıklarda 
tavlama işlemine gidilmesini gereksiz kılmıştır. 

AIF ışıması sonrası sensörün bozulmasını ise şöyle yorumluyoruz: sensörde bulunan metal 
kontaklar radyasyon ışıması sonrası diğer katmanlardan ayrılmış olabileceği düşüncesinden 
yola çıkılarak output sinyalinin sıfır görülmesine açıklık getirilmiştir. Ayrıca 400 C' den 
sonraki direnç değerlerinde görülen büyük farklılıklar ısının etkisi ile katmanlann 
iletkenliklerinin azalmasına neden olabileceği bunun da direnç değerlerinde artışa sebep 
olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenlerle deneyi aynı tip yeni sensörler ile tekrarlamak 
gerekmektedir. 
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DUMANLI KUVARS VE YEŞİL OPAL MİNERALLERİNİN 
TERMOLUMİNESANS KİNETİK PARAMETRELERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Müjde Durukan, Eren Cihan Karsu*, Mehmet Ayvacıklı, Nurdoğan Can 

Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Manisa,Türkiye, 

Dumanlı kuvars ve yeşil opal minerallerinin her ikisinde de silisyum ve oksijen element 
içerikleri bulunmasına rağmen doğada farklı renklerde bulunmaktadır. Bu farklılık 
içerdikleri eser miktardaki safsızlıklara bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada 
Balıkesir yöresinden elde edilen dumanlı kuvars ve yeşil opal minerallerinin özellikleri 
termal olarak uyartılarak incelenmiştir. Dumanlı kuvars ve yeşil opal minerallerinin 
termolüminesans(TL) panldama eğrileri 50-400°C arasında alınmıştır. Yapılan TL 
ölçümleri ve TL parıldama eğrisindeki pikler, sırasıyla dumanlı kuvars ve yeşil opal için 
90, 130, 220, 290, 370 °C de; 130, 180, 250, 300°C de elde edilmiştir. Bu mineraller için 
elde edilen TL kinetik parametreleri Pik şekli metodu, Başlangıç Artış (Doğrusal 
Gerileme), Tm-Tst0p metotları ile incelenip Glowfit programı yardımıyla analiz edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Termolüminesans, Kinetik Parametreler 
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KALSİT MİNERALİNİN TL VE OPTİKSEL SOĞURMA 
ÖLÇÜMLERİNİN İNCELENMESİ 

İsrafil Şabikoğlu1*, Nurdoğan Can2 

'Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümü Muradiye kampusü MANİSA 
2 Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümü Muradiye kampusü MANİSA 

Kalsiyum karbonatın kristallenmiş bir hali olan kalsit, kireçtaşı ve mermerin ana maddesini 
oluşturmaktadır. Ülkemizde de çeşitli renklerde bulunan kalsit, san, mavi, saydam ve yeşil 
gibi renklerde oluşmaktadır. Bu çalışmada Ayvalık bölgesinden alınan yeşil kalsit minerali, 
farklı dozlarda uyarılarak, termolüminesans(TL) ve optiksel soğurma özellikleri 
incelenmiştir. 179°C de geniş bir TL piki ve 550 nm'de soğurma piki elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: TL, Lüminesans, Kalsit, Optiksel Absorbsiyon 

EXAMINATION OF TL AND OPTICAL ABSORPTION IN 
CALCITE'S MINERAL 

Calcite which is a form of crystalline of the calcium carbonate composes parent material of 
chalk stone (limestone) and marble. Calcite which presents in various colors also in our 
country consists of yellow, blue, transparent and green colors. In this study, green calcite 
mineral which is taken from the region of Ayvalık, was examined of its 
thennoluminescence (TL) and optical absorbtion features in different doses. It has been 
obtained a large TL peak in 179°C and absorbtion peak in 550 mm. 

Keywords: TL, Luminescence, Calcite, Optical Absorption 
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1. GİRİŞ 

Kalsit, doğada bol bulunan minerallerin başında gelir. Karbonatlı sedimanter kayaların 
(kireçtaşları) ve metamorfık kayaların (mermerler) ana bileşenidir. Birçok cevherleşmenin 
gang minerali olan kalsit, hidrotermal damarların, karbonatitlerin sık rastlanan 
minerallerindendir. İkincil olarak, granitlerdeki piroksen ve feldspatların bozunmasıyla 
oluşur. Travertenlerin, sarkıt ve dikitlerin ana bileşeni olarak bulunabilmektedir. [1,2]. 

Ülkemizde kalsit çeştli bölgelerde bulunabilmektedir. Çanakkale Karabiga Bölgesi, 
Türkiye'de mevcut en iri kristalli kalsit oluşumlarından biridir. Bayramiç, Biga, Ezine'de 
mermer yatakları bulunmaktadır. Balıkesir Erdek ve Manyas'da çok zengin iri kristalli 
mermer yataklan ve ocakları bulunmaktadır. İzmir Tire, Gölmarmara, Akhisar, Torbalı 
mermer yataklan bulunmaktadır. Beyazlık derecesi daha önce belirtilenlerden daha 
düşüktür. Niğde Bölgesinde son 10 yıl içersinde çok hızlı üretim artışı yapan kalsit 
ocaklan bulunmaktadır ve çok zengin rezerve sahiptir Türkiyedeki en beyaz oluşumlardır. 
Burada belirtilen bölgeler rezervi 10 milyonlarca tonla ifade edilebilir çok zengin rezerve 
sahip bölgelerdir. [5] 

Kimyasal formülü CaCC>3 olan kalsit, renksiz beyaz ya da çeşitli renklerde kristaller olarak 
görülür. Doğal haldeyken cama benzer işlenmemiş bir parlaklığa sahiptir. Magnezyum, 
demir, mangan , çinko gibi safsız metaller çok küçük miktarda içermektedir. Asitlerle 
tepkimeye girdiğinde CO2 açığa verir. [3,4] 

Safsızlıklar yaniletken, yalıtkanlann, elektronik ve optik özelliklerini belirlemede önemli 
rol oynamaktadır. İnorganik yalıtkanlarda ara eneıji seviyelerinin oluşmasına neden olan 
safsızlıklar kullanılarak endüstride kullanılabilen yeni materyaller üretilmektedir. Ara 
eneıji seviyeleri lazer teknolojisinde kullanıldığı gibi çeşitli özelliklerinden dolayı başka 
alanlarda da kullanılmaktadır. Elektron ve eşik tuzağı olarak davranan safsızlıklann 
oluşturduğu yasak bölgedeki eneıji seviyelerinin çalışılması özellikler elektronlann 
radyasyona duyarlı olmalanndan dolayı dozimetre ve tarihlendirme alanlannda geniş 
kullanım alanı bulmuştur. Materyalin yaydığı lüminesansın, uyarma kaynağının tipine göre 
malzemenin yapısal özelliğinin yansıttığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda materyalin 
ve bulundurduğu safsızlıklann faz geçişlerinin lüminesansı etkilediği görülmüştür. [7, 8] 

Minerallerin ısıtıldığı zaman ışık yaymalarına Termolüminesans denir. Termolüminesans, 
aktivatör denilen yabancı maddeler bulunduran ve su içermeyen nonmetalik minerallerde 
sıklıkla görülmektedir. Termolüminesans özelliğine sahip mineraller ısıtılmalan sırasında 
ilk görünür ışığı 50-100°C de vermeye başlar. Bu etki 475°C'ye kadar devam eder. Fluorit, 
kalsit, apatit, skapolit, lepidolit ve feldispat termolüminesans özelliğine sahip minerallere 
örnektir [6] 
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ısı ya da ışık 

Şekil 1. Bir kristalde radyasyona maruz kalma sonucunda elektron tuzaklanması ve 
Lüminesans mekanizması. 

2. DENEYSEL 

Bu çalışmada, İzmir- Ayvalık bölgesinden alman yeşil kalsit minerali 3mm ye 3mm 
boyutlarında kesilmiş, çevresel temizliği yapılarak optiksel soğurma ve termolüminesans 
ölçümleri alınmıştır. Aşağıda bu amaç doğrultusunda kullanılan deneysel sistemler 
tanıtılmaktadır. 

2.1 TLD Reader-Analyser Sisteminin Çalışma Prensibi 

RA94 TLD Reader-Analyser sistemi, birçok TL dozimetri çalışmalarında çok yönlü ve 
çeşitli amaçlarla kullanılan modern bir alet olmakla beraber, hem tek başına mikro 
işlemcisi tarafından kontrol edilebilir; hem de çift yönlü olarak IBM PC ile uyumlu bir 
bilgisayar yardımıyla da kontrol edilebilmektedir. Bu sistem bütün dataları dijital bir 
şekilde veri olarak almamızı ve görmemizi sağlar. 
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Şekil 2. Celal Bayar Üniversitesi Lüminesans Araştırma Laboratuarında bulunan RA94 
TLD Reader-Analyser sistemi 

2.2. Optiksel Soğurma Sistemi 

Bu çalışmada Celal Bayar Üniversitesi Lüminesans Araştırma Laboratuarında bulunan, 
Perkin Elmer Lambda 950 UY/VIS/NIR spektrofotometre sistemi kullanılmıştır. Bu sistem 
175-3300nm dalgaboyu aralığında ölçüm yapmamıza olanak sağlayan bir sistemdir. Bu 
sistemde tungsten ve döteryum halojen lambal?r-' şan iki adet ışık kaynağı mevcuttur. 

Şekil 3. Celal Bayar Üniversitesi Lüminesans Araştırma Laboratuarında bulunan Perkin 
Elmer Lambda 950 UV/VIS/NIR Spektrofotometre Sistemi 
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3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Şekil 4. Yeşil Kalsit 
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Şekil 5. Optiksel Absorbsiyon grafiği, özellikle 450nm ile 600nm arasında bir pik 
gözlenmekte 
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Şekil 6. TL ölçüm grafiği 
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Şekil 7. Maksimum pik değerlerinin doza karşı görünüm grafiği 
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4. TARTIŞMA VE YORUM 

Şekil 5'e bakıldığında, yaklaşık 550nm değerinde görülen pik Mn+2 iyonun varlığından 
kaynaklanmaktadır. Literatürde absorblama ile iyi bir uyarma oluştuğu görülmemiştir. 

Yeşil kalsitte Mn+2 ve Fe+3 elementleri ile metal iyon geçişi sağlayarak lüminesans merkezi 
oluşturur[9]. Şekil 6'ya bakacak olursak, oda sıcaklığında dozlanan örnek , serbest elektron 
ve pozitif boşluk birleşmelerine neden olur. Ortalama 179°C bulunan pikler Mn+2 iyonunun 
tuzaklanan elektron geçişinden kaynaklanmaktadır. 179°C lik sonuç literatür değerleri ile 
tam uyumlu olmasa da sonuç olarak benzer özellikler göstermekte. 

Yüksek sıcaklıklara çıkıldıkça uyarılan Fe atomları, yokolmakta ve ortamda belirli bir 
geçiş görülmemekte. 2700 Gy lik uyartmada ortaya çıkan ikinci büyük pik yaklaşık 310°C 
maksimum görmüştür. 

Ortamda bulunduğu düşünülen Fe+2 iyonlarının da yokolmadan panldamaya etkisi olduğu, 
yada bu iyonların 1800 Gy den sonra tuzaklandığı ve bunlarında çeşitli rekombinasyonlar 
ile lüminesansa sebep olduğu düşünülmektedir. 

Şekil 7'de doza karşılık maksimum piklere bakıldığında dozimetre olarak kısmen 
kullanılabilir/kullanılamaz diyebiliriz. Çünkü örneğimiz gittikçe doyuma ulaşma 
eğilimindedir. 

Daha iyi sonuçlar elde etmek için lantanidler ile katkılandırılabilir. Farklı Heat-rate ile 
ölçümler alınabilir. CL(Katadolüminesans) ve RL(radyolüminesans) deneyleri incelenip, 
elektron geçişleri hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir. Çeşitli yöntemlerle kinetik 
parametreler bulunabilir. 

Ayrıca, belli bir sıcaklıktan sonra numunenin içerdiği su buharlaşma yaparak numunemizi 
değiştirmiş olabilir. Dolayısıyla, aynı işlemleri, aynı damardan alınmış birden çok kalsit 
örnekleri ile yaparak, daha belirgin sonuçlara gidilebilir. 
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Mg2Si04:Tb DOZİMETRELERİNİN OSL, TL VE PTTL 
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Kemal Fırat Oğuz1*, Melis Gökçe1, Turgay Karalı1, Mirjana Prokic2 

' Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir, Türkiye. 
2 Institute of Nuclear Sciences-Vinca, PO Box 522, 11001 Belgrade, Serbia. 

Mg2Si04:Tb dozimetresi, TL ve OSL gibi dozimetrik uygulama alanlarında kullanılmak 
üzere, son zamanlarda geliştirilmiş radyasyona karşı çok yüksek hassasiyeti ve kimyasal 
kararlılığı olan dozimetrik bir materyaldir. Tb katkılı Mg2Si04 örneklerinin 
termolüminesans ışıma eğrisi, 200 °C deki bir ana pik ile 275 ve 330 °C deki iki küçük 
pikten oluşmaktadır. Termolüminesans dozimetrelerin OSL ve TL özelliklerinin 
incelenmesi bu dozimetreler içinde oluşan lüminesans mekanizmasının anlaşılması 
açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışma, TL ve OSL tekniklerini kullanarak 
Mg2Si04:Tb dozimetresinin sönüm (fading) özelliklerinin belirlenmesi amacı ile 
yapılmıştır. Bununla birlikte Mg2Si04:Tb dozimetresinin PTTL özellikleri ve dozimetreye 
ışık kaynağının etkisi incelenmiş ve elde sonuçlar tartışılmıştır. Sönümleme özelliklerinin 
incelenmesi sonucunda TL sinyalinin 1 ay süre sonunda %10 azaldığı ve OSL sinyalinin 
de 3 ay süre sonucunda %10 azaldığı belirlenmiştir. TL ve OSL teknikleri kullanılarak elde 
edilen sonuçlar Mg2Si04:Tb dozimetresinin, çok yüksek hassasiyetinden dolayı, çok düşük 
dozlarda ki dozimetrik çalışmalarda kullanılabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: OSL, PTTL, TL 

* kemalfiratoguz@mail.ege.edu.tr 
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ISITMA HIZININ DY İLE AKTİVE EDİLMİŞ CAF2 (TLD-200) 
KRİSTALİNİN IŞIMA EĞRİLERİNİN ŞİDDETİ VE 

DOĞRUSALLIĞINA ETKİSİ 

V. Emir Kafadar , A.Necmeddin Yazıcı, R.Güler Yıldırım 

'Gaziantep Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Gaziantep, Türkiye 

Bu çalışmada iki farklı ısıtma hızının (1 °C/s ve 10 °C/s) Disprosyum (Dy) ile aktive 
edilmiş CaF2 (TLD-200) kristalinin düşük sıcaklık (30 °C - 250 °C) ve yüksek sıcaklık 
(260 °C- 600 °C) ışıldama eğrilerinin şiddeti ve doğrusallığına etkisi, f(D) fonksiyonu 
hesaplanarak incelenmiştir. Kullanılan TLD-200 numuneleri Harshaw firmasından satın 
alınmıştır. Ölçümlerden önce örnekler 500°C deki fırında 1 saat boyunca tavlandıktan 
sonra metal bir blok üzerine yerleştirilerek aniden oda sıcaklığına soğutulmaya 
bırakılmıştır. Tüm örnekler 90Sr-90Y kaynağı ile ışınlanmış ve ölçümler Harshaw 3500 
TLD okuyucu ile alınarak analizleri yapılmıştır.Yapılan deneyler sonucunda TLD-200 
kristalinin düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklık eğrilerinin doğrusallığının ısıtma hızından 
etkilendiği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: TLD-200, Isıtma Hızı,/(D) 

THE EFFECTS OF HEATING RATE ON THE DOSE RESPONSE 
CHARACTERISTICS OF CaF2 :Dy (TLD-200) 

In this study; the effects of heating rates (1 °C/s and 10 °C/s) on the dose response 
characteristics of low temperature peaks, LTPs, (30 °C - 250 °C) and high temperature 
peaks, HTPs, (260 °C- 600 °C) of CaF2:Dy (TLD-200) crystal has been investigated using 
the dose dependence curve and dose response function f(D). The samples were obtained 
from Harshaw Chemical Company, Ohio, USA. All irradiations were performed 
immediately after the standard annealing at 500 °C for 1 hour at room temperature with P 
rays from a 90Sr- 90Y source (-0.04 Gy/s). Glow curves were obtained using a Harshaw QS 
3500 Manuel type reader. The results of the experiments have shown that the linearity and 
behavior of the TL glow peaks of TLD-200 are affected from the heating rate. 

Keywords: TLD-200, Heating Rate, f(D) 

* kafadar@gantep.edu.tr 
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1.GİRİŞ 

Bir maddenin atom veya molekülleri, o maddenin eneıji almasıyla uyarılır ve kararsız hale 
geçer. Uyarılan atom ve moleküller kazandıkları bu fazla eneıj iyi atarak temel hale 
geçmeyi isterler. Temel hale geçerken bir ışık yayılması meydana gelir. Bu yayılım olayı 
lüminesans olarak adlandırılır. Lüminesans oluşumunda kullanılan uyarma kaynağına göre 
lüminesansa farklı adlar verilebilir. Uyarma amacıyla ısı kullanılırsa bu olay 
Termolüminesans (TL), olarak adlandırılır. [1], 

Dy ile katkılandınlmış CaF2 (TLD-200)'nin gama ışınlarına hassasiyeti TLD-100'den 30 
kat daha fazladır. Bundan dolayı bu Kristal, çevresel ve kişisel doz ölçümlerinin yanı sıra 
arkeolojik ve jeolojik çalışmalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bilgisayarlı analiz 
programı metodu TLD-200 kristalinin oda sıcaklığı ile 250 °C arasında 5 adet, (düşük 
sıcaklık eğrileri-DSE) 260 °C ile 600 °C arasında 3 adet (yüksek sıcaklık eğrileri-YSE) 
olmak üzere toplam 8 ışıldama eğrisinden oluştuğunu göstermiştir [2]. 

TL yönteminin radyasyon dozimetresi ve tarihlendirmede kullanımında istenilen en önemli 
özelliklerden biri doz-cevap ilişkisinin yüksek doz seviyelerine kadar lineer olmasıdır fakat 
genel davranış doz miktarı arttıkça TL şiddetinin sublineer olarak da adlandırılan doyuma 
ulaşmasıdır. Bunun dışında pek çok dozimetrede lineer olmayan doz-cevap ilşkileri görülür 
ve durum supralineerlik olarak adlandırılır [3], 

Bu çalışmada iki farklı ısıtma hızının (1 °C/s ve 10 °C/s) TLD-200 kristalinin düşük 
sıcaklık ve yüksek sıcaklık eğrilerinin doz-cevap ilişkisinin lineerlikten ne kadar saptığını 
hesaplamak ve ekstrapole miktarını belirlemek için Chen ve McKeever [3] tarafından 
önerilen doz-cevap fonksiyonu f(D) kullanılmıştır. f(D) fonksiyonun 1 olması lineerliği, 
1 'den büyük olması supralineerliği ve 1 'den küçük olması ise sublineerliği göstermektedir. 

D £>, 

Bu denklemde S (D) ışıldama eğrisini maksimum şiddetini ya da eğrinin altında kalan 
toplam alanı, D ise doz miktarını göstermektedir. 

2.DENEYSEL 

Bu çalışmada Harshaw firmasından temin edilen CaF2:Dy (TLD-200) kristali (3.2m x 
3.2mm x 0.89mm) kullanılmıştır. Her bir ışınlama öncesi kristal 500 °C'de 1 saat süreyle 
tavlama işlemine tabi tutulmuştur. Deneyler sırasında 90Sr-90Y beta (D-0.04 Gy/s) kaynağı 
kullanılmıştır. Işınlanmış kristallere ait ışıldama eğrileri iki farklı ısıtma hızı (1 °C/s ve 10 
°C/s) için Harshaw QS 3500 model TLD okuyucu kullanılarak elde edilmiştir. Deneysel 
çalışma sırasında kullanılan cihazlar Şekil 1 'de görülmektedir. 

177 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi. 6-9 Ekim 2009,176-181 V.E.Kafadar 

Şekil 1. Çalışmada kullanılan cihazlar, (a) Beta kaynağı, (b) Harshaw QS 3500 TLD 
okuyucu 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Şekil 2'de TLD-200 kristalinin ısıtma hızı 1 °C/s için farklı doz seviyelerindeki düşük 
sıcaklık (DS) ve yüksek sıcaklık (YS) eğrileri görülmektedir. Şekil 3'de TLD-200 
kristalinin DS ve YS eğrilerinin doza karşılık TL şiddeti grafiği görülmektedir. Bu 
grafikten anlaşıldığı üzere DS eğrileri yaklaşık 102 Gy'e kadar lineer ardından 103 Gy'e 
kadar supralineer özellik göstermiş ve bu doz seviyesinin ardından doyuma ulaşmıştır. YS 
eğrileri ise 10 Gy'e kadar lineer, 103 Gy'e kadar supralineer ve bu doz seviyesinden sonra 
sublineer özellik göstermiştir. Doza karşılık TL şiddeti grafiği TLD-200 kristalinin lineer 
durumunu açıklasa da, eğrilerin lineerlikten ne kadar ve hangi doz seviyelerinde saptığı, 
doz-cevap fonksiyonu f(D) bulunarak da hesaplanmış ve sonuçlan şekil 4'de gösterilmiştir. 
Şekil 4'de görüldüğü üzere, DS eğrileri yaklaşık 1 Gy doz seviyesine kadar lineer (f(D)=l) 
özellik göstermiş, supralineer bir karakteristiğin ardından (f(D)>l), 104 Gy'den sonra eğri 
doyuma ulaşmış ve sublineer (f(D)<l) özellik göstermiştir. 
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Şekil 2. TLD-200 kristaline ait farklı doz seviyelerindeki (0.64 Gy-4.8 Gy) ışıldama 
eğrileri (Isıtma hızı=l °C/s) 
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Şekil 3. TLD-200 kristalinin DS ve YS ışıldama eğrilerine ait doz-cevap ilişkisi (Isıtma 
hızı=l °C/s) 

E x p o s e d D o s e ( G y ) 

Şekil 4. TLD-200 kristalinine ait ışıldama eğrilerinin f(D) fonksiyonu (Isıtma hızı=l °C/s) 

TLD-200 kristaline ait ışıldama eğrileri ayrıca ısıtma hızı 10 °C/s kullanılarak da 
incelenmiştir. Şekil 5'de TLD-200'ün bazı doz seviyelerinde ölçülmüş eğrileri 
görülmektedir. Şekil'den anlaşıldığı üzere eğrilere ait tepe sıcaklığı değerleri yüksek 
sıcaklık bölgelerine doğru kaymıştır. Şekil 6'da ise DS ve YS eğrilerinin doza karşı TL 
şiddeti görülmektedir. Isıtma hzı 10 °C/s için DS eğrileri 102 Gy, YS eğrileri ise 10 Gy doz 
seviyesine kadar lineer özellik göstermiştir.Şekil 7'de verilen doz-cevap fonksiyonu/fDj, 
incelendiğinde ise; DS eğrileri 10 Gy'e kadar lineer, (f(D)=l), ardında supralineer, 
(f(D)>l), özellik göstermiş ve 104 Gy'den sonra sublineer, (f(D)<l), özellik göstermiştir. 
YS eğrileri ise, yaklaşık 5 Gy'e kadar lineer, (f(D)=l), supralineer bir karakteristiğin 
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ardından 10 Gy doz seviyesinden sonra doyuma ulaşmış ve sublineer, (f(D)<l), özellik 
göstermiştir. 
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Şekil 5. TLD-200 kristaline ait farklı doz seviyelerindeki (0.04 Gy- 72 Gy) ışıldama 
eğrileri (Isıtma hızı=10 °C/s) 

10 ı o . 

2 ıov 
03 

1 ıo8 » 
G 

J H 
1 0 ' 

10° 

10"1 10° ıo1 ıo2 ıo3 ıo4 

Exposed Dose (Gy) 

C3 

J EÂ 
e 
u 

H 

10"1 10° ıo1 ıo2 ıo3 ıo4 

Exposed Dose (Gy) 

Şekil 6. TLD-200 kristaline ait ışıldama eğrilerinin doz-cevap ilişkisi (Isıtma hızı=10 °C/s) 
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Exposed D o s e (Gy) 

Şekil 7. TLD-200 kristalinine ait ışıldama eğrilerinin f(D) fonksiyonu (Isıtma hızı=10 
°C/s) 

4.TARTIŞMA VE YORUM 

Bu çalışmada TLD-200 kristalinin düşük sıcaklık (DS) ve yüksek sıcaklık (YS) eğrilerinin 
lineeritisi iki farklı ısıtma hızında, (1 °C/s ve 10 °C/s), f(D) fonksiyonu kullanılarak 
incelenmiştir. Yapılan deneyler neticesinde bu kristale ait eğrilerin ısıtma hızından 
etkilendiği belirlenmiştir. TL dozimetrelerinde meydana gelen bu lineer olmayan özellikler 
literatürde derin tuzakların varlığıyla açıklanmıştır. Isıtma sırasında tuzaklardan serbest 
hale geçen elektronlar bu derin tuzaklarda tekrar tuzaklanır ve doz tepkisinde lineer 
olmayan durumlar ortaya çıkar. Bu tür derin tuzaklara sahip kristallere özellikle yüksek 
dozlardan sonra uygun bir tavlama işlemi uygulanması önerilmektedir. 
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CaB407:Dy DOZİMETRESİNİN TL KİNETİK PARAMETRELERİNİN 
HESAPLANMASI 

1 1 A -1 4 

Ayçan Akın ' , Elçin Tekin , Arzu Türkler Ege , K. Fırat Oğuz , Turgay Karalı 

1 Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100 Bornova, İzmir 
2 Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Muradiye, Manisa 

Termolüminesans (TL) metodu yalıtkan malzemelerin tuzak konsantrasyonlarındaki 
değişimlerin izlenmesi ve ışıma pikleri ile ilgili kinetik parametrelerinin belirlenmesi için 
termolüminesans dozimetri araştırmalarında önemli bir alandır. Son yıllarda doku eşdeğeri 
(Zeff=7.42) ve doz duyarlılığının yüksek olması nedeniyle olan borat tabanlı 
termolüminesans dozimetreler (TLD) oldukça ilgi çekmektedir. Bu çalışmada, TL 
karakteristikleri açısından daha önce ayrıntılı olarak çalışılmamış ve doku eşdeğeri olan 
CaBzt07:Dy termolüminesans dozimetresi kullanılmıştır. TL ölçümleri malzemenin P 
kaynağı ile ışınlanmasından sonra 1 K.s"ulik ısıtma hızı kullanılarak 323-773 K'lik 
sıcaklık aralığında alınmıştır. Elde edilen verilerde sırasıyla 507 K ve 644 K 'de olmak 
üzere 2 ışıma piki verdiği gözlenmiştir. Çalışmada bu piklerin aktivasyon enerjisi (E), 
frekans faktörü (s) ve kinetik derecesini (b) içeren tuzak parametreleri izotermal bozunum 
metodu (DLD), pik şekli yöntemi (PS) ve bilgisayarlı ışıma eğrisi çözümleme yöntemi 
(CGCD) kullanılarak belirlenmiştir. Her üç metot ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış 
ve tartışılmıştır. 

*E-posta:aycanakin@hotmail.com 
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GAMA IŞINLARI İLE IŞINLANAN Al KATKILI ZnO:Al İNCE 
FİLMLERİN YAPISAL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Ö. Özdemir1, M. Tekin1, H. Tuğral1, H. Çimenoğlu1, E. S. Kayalı1, A. Beril Tuğrul2, 
Nilgün Baydoğan2*, M. Baydoğan1, N. Altınsoy2, G. Albayrak3, H. Sengel3, F. Akmaz3, A. 

Parlar3 

'istanbul Technical University, Metallurgical & Materials Engineering Department, Ayazaga Campus, 
34469 2Maslak-İstanbul, Turkey istanbul Technical University, Institute of Energy, Nuclear Researches 

Division,b Ayazaga Campus, 34469 Maslak-İstanbul, Turkey 
3ŞİŞECAM, 4. Levent, 34330, Turkey 

İletken geçirgen ZnO:Al (AZO)ince filmler, sol-jel yöntemiyle borosilika taşıyıcılar 
üzerinde kaplanmış ve son tavlama işlemi argon atmosferinde yapılmıştır. ZnO:Al yapıda 
gama radyasyon etkisini incelemek için, Co-60 kaynağı kullanılmıştır. Kullanılan Co-60 
radyoizotopunun aktivitesi 0.018021 Ci olup, ZnO:Al yapının soğurduğu radyasyon dozu 
0.2 Gy'dir. ~ 1.25 MeV'lik enerjide gama fotonları yayınlayan Co-60 radyoiotopu ile 
uyartılan yapıda, yeni bir elektronik konfıgürasyon oluşmuştur. 0.2 Gy'de uyartılan yapıda 
elektriksel direncin azaldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Soğurulan Doz, Co-60, İletken Geçirgen İnce Filmler, ZnO:Al 
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POLİANİLİNBAZ-POLİVİNİLİDEN FLORÜR BLENDLERİN 
HAZIRLANMASI GAMMA RADYASYONU IŞINLANMASI 

SONUCUNDA İLETKENLİK VE DİĞER ÖZELLİKLERİNİN 
İNCELENMESİ 

Uğur Adnan Sevil* 

TAEK, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Sarayköy, Kazan, Ankara 

Polianilin ile hazırlanan kompozit ve karışımlar, polianilinin iletkenlik mekanizmasında ve 
ulaşılan maksimum iletkenlik değerinde azalmalara sebep olsa da, işlenebilme, film haline 
getirilebilme ve diğer mekanik özelliklerinin arttırılması amacıyla oldukça çok 
kullanılmaktadır. İletkenlik kazandırma çalışmalarında en çok kullanılan dopant 
moleküller genellikle halojenürler olmaktadır. Yüksek eneıjili radyasyona maruz 
kaldığında bozunarak C1 iyonları salan PVC ile yapılan çalışmalar oldukça başarılı 
sonuçlar vermiş olup bu çalışmada, radyoliz ürünü olarak ortaya çıkan florür iyonları, 
dopant olarak kullanılmıştır. Fİ iyonlarının elektron ilgisi C1 iyonlarına göre daha yüksek 
olması nedeniyle, elektronlarını polimer ana zincirinde bulunan N katyonlarına katması ve 
delokalizasyona daha az katkıda bulunması, deneysel olarak iletkenlik değerinde gözlenen 
azalma ile açıklanabilmektedir .Hazırlanan karışımlar 1-1000 kGy doz aralığında 
ışınlanmış, spektroskopik ve iletkenlik ölçümleri yapılmıştır. Başlangıçta tamamen 
yalıtkan olan (İletkenlik:>10~10 S/cm) olan iletkenlik değerleri ışınlama dozuna bağlı olarak 
N atomuna katılan florür iyonunun miktar artışına bağlı olarak artmış ve 10"4 S/cm 
mertebesine yükselmiştir. 

Anahtar kelimeler: Polianilin, Gamma Radyasyonu, Poliviniliden Florür 
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SÎVIMEMBRAN TEKNİĞİ İLE URANYUM (VI) VE TORYUM (IV) 
İYONLARININ SEÇİMLİ EKSTRAKSİYONU 

Nuray Güy, Halil Çetişli, Ramazan Donat* 

Paraukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 20070, Denizli 

Atık su arıtımında, kimya mühendisliğinde, hidrometalurjide, biyoteknolojik ve 
biyomedikal uygulamalarda sıvı membran prosesleri önemli bir yer tutmaktadır. 
Günümüzde çevre kirliliğine ve özellikle su kirliliğine neden olan bazı metallerin ve 
bileşiklerin uzaklaştırılması için kullanılan ayırma ve saflaştırma yöntemlerinden biri olan 
sıvı membran proses; ekstraksiyon ve sıyırma işlemlerini tek bir basamakta birleştirdiği 
için çözücü ihtiyacını azaltmakta, çevre kirliliğine neden olmamakta ve daha ekonomik 
olarak gerçekleşmektedir. Uranyum ve toryum metallerinin çevreye ve insan sağlığına 
vermiş olduğu zararlar nedeniyle seçimli olarak ayrılması ve arıtılması işlemleri hem 
bilimsel açıdan hem de endüstriyel uygulamalar açısından yararlı olacaktır. Bulundukları 
ortamda eser olmaları ve radyoaktif olmaları nedeniyle gerek uranyum ve gerekse 
toryumun kazanılması veya çevre etkilerinin giderilmesinin endüstriyel önemi büyüktür. 
Bu çalışmada uranyum ve toryum iyonunun sulu ortamdan organik ortama ve takiben 
organik ortamdan tekrar sulu ortama alınabilme özelliği; ektraksiyon yöntemi ve çözücü 
türü, ortam pH değeri, sıcaklığı, karıştırma hızı, iyon derişimi, reaktif derişimi 
parametreleri değişken seçilerek incelenmiştir. Sıvı membran tekniği kullanılarak 
belirlenen en etkin ekstraksiyon şartlarında ilgili metallerin sürekli zenginleştirme 
uygulaması için danışman öğretim üyeleri tarafından modellenen sistemin kullanılabilirliği 
araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uranyum, Toryum, Sıvı Membran 

* rdonat@pau.edu.tr 
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SELECTIVE EXTRACTION OF URANIUM (VI) AND THORIUM (IV) 
IONS BY LIQUID MEMBRANE TECHNIQUE 

Liquid membrane processes have a great importance for wastewater treatment, chemical 
engineering, and hydrometallurgy, biotechnological and biomedical applications. Liquid 
membrane process, one of the separation and purification techniques which are used for 
removal of the some metals and compounds causing environment and water pollution 
reduces the quantity of requirement of the solvents, prevents the environment pollution and 
becomes more economical as it combines extraction and stripping processes in one step. 
As uranium and thorium metals damage the environment and people's health, selective 
separation and refining processes will be useful for both the aspects of scientific and 
industrial applications. Because of trace amount and their radioactive structure, the 
industrial effects of recovering of both uranium and thorium or reducing the dangerous 
environmental effects, have a great importance. In this study, the function of transporting 
of uranium and thorium ions from aqueous solutions to the organic solutions and 
following, from organic solutions to aqueous solutions; the parameters of extraction 
technique and solvent type, solution of the pH, temperature, stirring speed, concentration 
of ions, concentration of reagent are investigated.The use of modelled system by 
supervisors is analyzed for the constant recovery application of related metals at the most 
effective conditions decided by the use of liquid membrane technique. 

Keywords: Uranium, Thorium, Liquid Membrane, 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde ayırma ve saflaştırma teknoloji ve prosesleri oldukça fazla önem 
kazanmaktadır. Çevre kirliliğine ve özellikle su kirliliğine yol açan ve endüstriyel 
uygulamalar açısından önemli bazı metallerin ve bileşiklerin uzaklaştırılması için çeşitli 
teknikler kullanılmaktadır. Kimyasal çöktürme, elektrodializ, iyon değiştirme, distilasyon, 
ters osmoz, solvent ekstraksiyon, ultrafıltrasyon ve sıvı membranlar bu tekniklerden 
bazılarıdır [1-2]. 

Son yıllarda membran teknolojisinin sanayide kullanımı yaygınlaşmış ve gün geçtikçe de 
önemi artmaktadır. Popüler bir bilim haline gelen membran teknolojisinin alternatif 
metotlarından biri olan sıvı membran teknolojisi üzerine, kimya mühendisliği, inorganik 
kimya, analitik kimya, fizikokimya, fizyoloji ve biyoteknoloji alanlarındaki çalışmalar çok 
kapsamlı bir şekilde devam etmektedir [3] 

Sıvı membran proses; tek bir adımda ekstraksiyon ve ekstrakte edilen metal iyonlarının 
sökülmesi proseslerini kapsamaktadır. Kullanımı verimli ve ekonomik olan sıvı 
membranlar, değerli metallerin geri kazanılması başta olmak üzere ağır metallerin ve 
organik moleküllerin uzaklaştırılması, anyonlar, zayıf asitler ve bazların ayrılması ve atık 
sulardan gaz karışımlarının uzaklaştırılması çalışmalarında oldukça yaygın olarak 
kullanılmaktadır [4]. 

Ticari olarak kullanılan fosfat kayalarının çoğu az miktarda uranyum, lantanit ve itriyum 
gibi metalleri içerir. Fosforik asitli ortamdan uranyum ve lantanitlerin ekstraksiyonunu 
çalışmışlardır. Ekstraksiyonu etkileyen H3P04 , S04"2, Fe(m), DOPPA ve TOPO 
konsantrasyonu gibi parametreler belirlenmiştir. Kinetik çalışmanın sonucu uranyum ve 
lantanitlerin ilk ekstraksiyon oranlarının aynı büyüklükte olduğunu göstermiştir [5]. 

Uranyum ve toryum metallerinin çevreye ve insan sağlığına vermiş olduğu zararlar 
nedeniyle seçimli olarak aynlması ve arıtılması hem bilimsel açıdan hem de endüstriyel 
uygulamalar açısından çok önemlidir. 

Bu çalışmada, sıvı membran tekniği ile sulu çözeltilerden ve bakır(II), nikel(II) ve Pb(II) 
metallerini içeren sulu çözeltilerden uranyum ve toryum iyonlarının geri kazanılması ve 
aynlması incelenmiştir. Çalışma kapsamında kesikli ve sürekli sistemde uranyum (VI) ve 
toryum (IV) iyonlarının pH'ı, karıştırma hızı ve ekstraksiyon sıcaklığı değiştirilerek 
ekstraksiyon verimliliğine etkileri araştırılmıştır. Çözeltide kalan uranyum 
konsantrasyonlan TOPO/DBM yöntemi toryum konsantrasyonları TOPO/Torin yöntemi 
ile spektrofotometrik olarak tayin edilmiştir. 

2. DENEYSEL 

2.1. Kullanılan Kimyasallar 

Stok standart uranyum çözeltisi: 0,3564 gram uranil asetatın (Merck) yeterli miktarda 
HNO3 ile uranil nitrata çevrilmesi ve saf su ile 100 mL'ye tamamlanması ile hazırlanan 
2000 ppm derişindi stok uranil çözeltisi(2000 mg/L x 0,1 L x 424,15 g bileşik / 238,03 g 
Uranyum = 0,3564 gram Uranil asetat dihidrat). ° 
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Stok DBM(l,3~difenilpropandion) çözeltisi: 1,75 g DBM (Merck), 25 mLpiridin (Merck) 
yeterli miktarda izopropil alkolle 500 mL'ye tamamlanarak hazırlanmıştır. 

Stok TOPO(tri-n-oktil-fosfinoksit) çözeltisi: 2,5 g TOPO (Merck) yeni distillenmiş 
kerozen (gazyağı) ile 500 mL'ye tamamlanarak hazırlanmıştır. 

%10'luk nitrik asit çözeltisi: Yoğunluğu 1,4 g/mL olan 57,93 mL kütlece %65'lik HNO3 
saf su ile 500 mL'ye tamamlanarak hazırlanmıştır. 

Stok standart toryum çözeltisi: 0,2069 g toryum nitratın (Merck) 0,1 mol/L sodyum 
perklorat ile 100 mL'ye tamamlanması ile hazırlanan 1000 ppm derişimli toryum çözeltisi. 

0,1 M TOPO (tri-n-oktil-fosfinoksit) çözeltisi: 38,6 g Topo'nun (Merck) siklohekzan ile 
1000 mL'ye tamamlanarak hazırlanmıştır. 

%2'lik Torin reaktifi: 200 mg torinin saf su ile 100 mL'ye tamamlanarak hazırlanmıştır. 

%20'lik Hidroklorik asit çözeltisi: Yoğunluğu 1,19 g/mL olan 67 mL kütlece 37'lik HC1 
saf su ile 100 mL'ye tamamlanarak hazırlanmıştır. 

0,3 M H2SO4 çözeltisi: Yoğunluğu 1,84 g/cm3 olan 16,6 mL derişik asit saf su ile 1000 
mL'ye tamamlanarak hazırlanmıştır 

2.2. Kesikli ekstraksiyon çalışmaları 

2.2.1. Uranyum ekstraksiyonu 

Kesikli uranyum ekstraksiyonu çalışmalarında; kapaklı, sıvı sızdırmaz, yaklaşık 15 mL 
hacimli deney tüpleri kullanılmıştır. Stok standart uranyum çözeltisi kullanılarak derişimi 
113,6 mg/L (ppm) ve pH'ı 1-5 arasında değişen çözeltiler hazırlanmış ve her bir deney 
tüpüne 5 mL alınmış ve bir balon jojeye TOPO/kerosen çözeltisinden 30 mL konulmuştur. 
Belirlenen sabit sıcaklıktaki çalkalayıcı içerisine tüpler ve balon joje yerleştirilmiş, 200 
rpm karıştırma hızında 10 dakika süreyle çözeltiler termal dengeye gelene kadar 
çalkalanmıştır. Deney tüplerinin her birine toplam hacim 10 mL olacak şekilde sulu faz ile 
eşit hacimde topo/kerosen çözeltisi ilave edilip 20 dakika aynı sıcaklık ve hızda 
çalkalanmıştır. Sulu ve organik fazdaki U022+ derişimi hesaplanmıştır. 

Çalışmada sulu faz için uranyum derişimi, çalkalama hızı-süresi sabit tutularak ortam pH'ı, 
sıcaklığı ve organik fazdaki topo derişimi değişken parametre seçilerek çalışmalar 
tekrarlanmıştır. 

2.2.2 .Toryum ekstraksiyonu 

Kesikli toryum ekstraksiyonu çalışmalarında; kapaklı, sıvı sızdırmaz, yaklaşık 15 mL 
hacimli deney tüpleri kullanılmıştır. Stok standart toryum çözeltisi kullanılarak derişimi 
100mg/L (ppm) ve pH'ı 1,5-2-2,5 olan çözeltiler hazırlanmış ve her bir deney 
tüpüne(toplam 3x6=18 deney tüpü) 2-3-4-5-6 ve 7 mL alınmış ve bir balon jojeye 
TOPO/siklohekzan çözeltisinden 30 mL konulmuştur. Belirlenen sabit sıcaklıktaki 
çalkalayıcı içerisine tüpler ve balon joje yerleştirilmiş, 200 rpm karıştırma hızında 10 
dakika süreyle çözeltiler termal dengeye gelene kadar çalkalanmıştır. Deney tüplerinin her 
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birine toplam hacim 8 mL olacak şekilde TOPO/siklohekzan çözeltisi ilave edilip 20 
dakika aynı sıcaklık ve hızda çalkalanmıştır. Sulu ve organik fazdaki toryum derişimi 
hesaplanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde toryumun organik fazdan sulu faza ekstraksiyonu 
yapılmıştır. Bu amaçla çalışmanın birinci bölümünde belirlenen en etkin sulu faz-organik 
faz hacim oranı (1), en etkin pH (2.0) ve en etkin sıcaklık (25°C) şartlarında organik faza 
alman toryumun sulu faza alım şartları çalışılmıştır. Etkin şartlarda sulu faz ile dengede 
olan organik fazdan sabit bir hacimde (3 mL) alınmış, üzerine eşit hacimde ve aynı 
sıcaklıkta 0,3 M H2SO4 çözeltisi ilave edilmiş, deney tüpleri seçilen sabit sıcaklık ve 200 
rpm karıştırma hızında 20 dak. çalkalayıcıda çalkalanmıştır. Çalkalayıcıdan alınan tüpler 
sulu ve organik fazın ayrılması için bekletilmiş ve sulu fazdan 1 mL örnek alınarak analize 
hazırlanmıştır. UV Spektrofotometresinde 549,5 nm dalga boyunda absorbans değerleri 
okunarak sulu ve organik fazdaki toryum derişimi hesaplanmıştır. Çalışmalar 20, 25, 30, 
35 ve 40°C sıcaklıklar için tekrarlanmıştır. 

2.3. Sürekli ekstraksiyon çalışmaları: 

Gerek uranyum gerekse toryumun sürekli ekstraksiyon çalışmalarında resimde görülen ve 
Fizikokimya Anabilim Dalı öğretim üyeleri R.Donat-H.Cetişli tarafından projelendirilen 
sistem kullanılmıştır (Resim 1). Resim l ' e göre soldaki reaktör radyoaktif metal iyonun ilk 
bulunduğu sulu çözelti ortamı olup "DONÖR Faz", sağdaki reaktör ise radyoaktif metal 
iyonun son bulunduğu sulu çözelti ortamı olup "AKSEPTÖR Faz", iki reaktörün üst 
bölümleri ile bağlantı elemanlarında organik çözücüde çözünmüş reaktif bulunmaktadır ki 
sadece "ORGANİK Faz" olarak tanımlanmıştır. Donör ve akseptör fazların karıştırılması 
manyetik karıştırıcı ile organik fazın karıştırılması ise mekanik karıştırıcı ile sağlanmıştır. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Uranyumun sulu fazdan çözücü olarak kerosenin kullanıldığı organik faza kesikli 
ekstraksiyonu çalışmalarında elde edilen bulgular çalışmada seçilen ortam pH'ı, ortam 
sıcaklığı ve organik fazdaki TOPO derişimi değişken parametre değerleri ile birlikte toplu 
olarak Çizelge 1 'de verilmiştir. 

Resim 3.4 Sürekli Ekstraksiyon Sistemi 
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Çizelge 1. Uranyumun Sulu Fazdan Organik Faza Ekstraksiyonu Bulguları 

[U]suO= 113.6 ppm =4.773xıo-4M AO= 1.403 [TüPÜlor . = 1.293x10-2 M 

)H Ür2anik faz Sulu faz K = [U]o..! [U]su 
Toe ilk Son A [U02

L+] [U]x104 M [U02
H

] [U]x104 M ppm M 

1 1.38 1.380 11 1.76 4.696 1.843 0.077 60.651 60.651 

2 2.42 1.375 110.88 4.669 2.717 0.104 40.811 45.066 
25 3 4.66 1.321 109.37 4.610 4.231 0.163 25.849 28.271 

4 3.41 1.284 104.05 4.372 9.552 0.401 10.892 10.893 

5 3.15 0.222 16.93 0.711 96.673 4.062 0.175 0.175 
1 1.38 1.375 11 1.36 4.679 2.244 0.094 49.616 49.615 

2 2.22 1.329 109.66 4.608 3.939 0.165 27.843 27.843 
30 3 2.93 1.313 106.38 4.470 7.223 0.304 14.727 14.727 

4 2.11 1.266 98.60 4.143 14.998 0.630 6.574 6.574 

5 4.35 0.214 16.29 0.685 97.312 4.088 0.167 0.168 
1 1.23 1.351 110.43 4.640 3.172 0.133 34.816 34.817 

2 2.02 1.320 106.94 4.493 6.661 0.280 16.054 16.054 
35 3 2.62 1.291 102.61 4.311 10.990 0.462 9.336 9.336 

4 2.86 1.253 95.46 4.011 18.142 0.762 5.262 5.262 

5 4.21 0.212 15.60 0.656 97.997 4.117 0.159 0.159 
1 1.15 1.337 108.30 4.550 5.296 0.223 20.450 20.450 

2 1.86 1.311 104.22 4.379 9.384 0.394 11.106 11.105 
40 3 2.45 1.271 99.00 4.160 14.596 0.613 6.783 6.782 

4 2.81 1.104 85.59 3.596 28.008 1.177 3.056 3.056 

5 4.23 0.189 14.80 0.622 98.796 4.151 0.150 0.150 
1 1.22 1.317 106.70 4.483 6.902 0.290 15.458 15.459 
2 1.78 1.291 102.11 4.290 11.490 0.483 8.887 8.886 
3 2.31 1.185 94.10 3.954 19.503 0.819 4.825 4.825 
4 2.68 0.905 73.61 3.093 39.989 1.680 1.841 1.841 

45 5 4.34 0.184 14.37 0.604 99.233 4.169 0.145 0,145 

Toryumun sulu fazdan çözücü olarak siklohekzanın kullanıldığı organik faza kesikli 
ekstraksiyonu çalışmalarında elde edilen bulgular ortam pH'ı ve ortam' sıcaklığı parametre 
değerleri ile birlikte toplu olarak Çizelge 2'de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Toryumun Sulu Fazdan Organik Faza Ekstraksiyonu Bulguları 

Faz Donör Organik Akseptör 

T °C Â [Th4+] ms mg [Th%u KJ [Th Ĵson Â [Th4+] ms mg K2 

20 0.011 4.6169 0.0185 95.3831 20.6594 19.6118 0.492 75.7713 0.2273 3.8636 
25 0.003 3.4335 0.0137 96.5665 28.1249 18.5763 0.507 77.9902 0.2340 4.1984 
30 0.029 7.2797 0.0291 92.7203 12.7369 20.3515 0.469 72.3689 0.2171 3.5560 
35 0.030 7.4276 0.0297 92.5724 12.4633 32.9255 0.383 59.6469 0.1789 1.8116 
40 0.030 7.4276 0.0297 92.5724 12.4633 36.9196 0.356 55.6528 0.1670 1.5074 

Resim l 'de verilen sistem kullanılarak, değişen sıcaklıklarda gerek uranil gerekse toryum 
iyonunun sulu (donör) fazdan organik faza ve takiben organik fazdan ikinci sulu (akseptör) 
faza alım değerleri şekil İve 2'de verilmiştir. 

Şekil 1. Sürekli ekstraksiyonda fazlardaki uranil iyonu derişiminin zamanla değişim 
grafikleri 

Şekil 2. Sürekli ekstraksiyonda fazlardaki toryum iyonu derişiminin zamanla değişim 
grafikleri 
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Uranyumun ve toryumun sürekli ekstraksiyon çalışmalar sonucunda etkili olan 
parametreler belirlendikten sonra diğer metal iyonlarının varlığında uranyum ve toryumun 
ekstraksiyon çalışmaları yapılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen veriler 
aşağıda Çizelge 3 ve 4'de verilmiştir. 

Çizelge 3. Cu+2, Pb+2 ve Ni+2 İyonlarının Varlığında Uranyumun Seçimli Ekstraksiyon 
Bulguları 

1=25°C pH=l,5 (HN03) pH=l (H3PO4) 
Metal Co Cdonör(PPm) CgkseDtor fppm) 

l f 6 100 3,38 91,21 
Cu+2 100 93,05 6,95 
Pb+2 100 83,30 16,7 

Ni+2 100 96,13 3,87 

Çizelge 4. Cu+2 ve Ni+2 İyonlarının Varlığında Toryumun Seçimli Ekstraksiyon Bulguları 

T=25°C pH=2 (HNO3) 0,3 M H2S04 

Metal Co CdonSr(PPm) Cakseotor ( P P m ) 

Th+4 100 10,38 51,22 
Cu+2 100 92,60 4,4 
Ni+2 100 98,58 1,42 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Çalışmalarımızda membran prosesi için model düzenek geliştirilmiş, metal iyonlarının 
sulu(döner) fazdan organik(eksraktör) faza ve organik fazdan ikinci sulu (akseptör) faza 
alımını etkileyen parametreler hem kesikli hem de sürekli ekstraksiyon yöntemine göre 
araştırılmıştır. 

Deneysel çalışmalarımızda elde ettiğimiz bulgulara göre; 

Kesikli ekstraksiyon çalışmalarında tüm çalışma sıcaklıklarında pH 3'e kadar sulu fazdaki 
uranyumun %80'den fazlası organik faza alınabilmekte, pH düştükçe alınma oranı %98'e 
kadar artmaktadır. Uranyumun organik faz-sulu faz arasındaki dağılım katsayısı ortam 
sıcaklık ve pH değerinden etkilenmektedir. 

Ortamın pH değerine bağlı olarak uranyum sulu ortamda uranil iyonu ve bu iyonun 
hidroliz ürünü farklı yüklü hidroksi uranil iyonları halinde bulunmaktadır. Uranil iyonu 
derişiminin en etkin olduğu pH 2 ve 25°C sıcaklık şartlarında en etkin taşınım 
gerçekleşmektedir. 

Sabit topo derişimli organik faz kullanımında ortam pH'ı ile termodinamik büyüklüklerin 
değiştiği bulunmuştur. Tüm pH değerleri için ekstraksiyon entalpisi negatif olup olay 
ekzotermiktir. Uranil iyonlarının organik fazda kompleks halinde olması nedeni ile 
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düzenliliği artmakta ve tüm pH değerleri için ekstraksiyon entropi değişimi negatif değere 
sahip olmaktadır. 

Ortam pH değeri arttıkça ortamdaki etkin uranil iyonu derişimi azaldığı, topo reaktifi ile 
kompleksleşme güçleştiği için pH 4'den sonra olay istemsiz hale gelmekte ve serbest enerji 
değişim pozitif değer almaktadır. 

Toryum iyonu için yapılan tüm kesikli ekstraksiyon çalışmalarında sulu fazdaki toryum 
iyonunun %90'dan fazlasının organik faza alınabildiği bulunmuştur. 

Toryum iyonunun organik fazdaki derişiminin sulu fazdaki derişimine oranı olan dağılım 
katsayısı ortam pH'ı ile değişmekte ve pH 2'de en büyük olmaktadır. Yüksek pH'larda 
hidroliz ürünlerinin [Th(OH)n](4 n)+ etkin olduğu, Th4+ iyonunun topo reaktifi ile etkin 
kompleksleşmesine karşın hidroksi iyonlarının ise kompleks oluşturamadığı için pH'ın 
2'den düşük ve büyük olması durumunda dağılım katsayılarının küçüldüğü bulunmuştur. 

Th4+ iyonunun sulu fazdan organik faza ve organik fazdan sulu faza alınmasında en etkin 
sıcaklığın 25°C olduğu bulunmuştur. Sıcaklık artışı ile Kı ve K2 dağılım katsayılarını 
küçüldüğü ve tüm sıcaklıklar için Kı'in K2 'den daha büyük olduğu, sıcaklığa göre Kı/K2 

oranı 4 ile 8 arasında değişmektedir. 

Toryum iyonunun sulu fazdan organik faza taşınımı hızlı ve yüksek oranda, organik fazdan 
akseptör faza alımı ise yavaş ve düşük oranda gerçekleşmekte, organik fazda kalım süresi 
ve derişimi yüksek olmaktadır 

Uranil iyonun organik fazda kalma süresinin 35°C için en uzun, 25°C için ise en kısa 
olduğu bulunmuştur. Sürekli ekstraksiyon bulgulânmn kesikli ekstraksiyon bulguları ile 
uyumlu olduğu ve sürekli ekstraksiyon için 25°C ortam sıcaklığının uygun olduğu 
sonucuna varılmıştır. Sıcaklığın artması ile organik faza geçen uranil iyonunun akseptör 
faza alınması güçleşmektedir. 

Sürekli ekstraksiyon çalışmaları tüm çalışılan sıcaklıklarda donör fazdaki toryum iyonunun 
hızlı ve etkin şekilde organik faza alınabildiği, toryum iyonunun organik faza alım hızının 
uranil iyonu alım hızından yaklaşık iki kat daha büyük olduğu saptanmıştır. Toryum 
iyonunun donör fazdan organik faza alım hızı ortam sıcaklığından fazla 
etkilenmemektedir. 

Diğer metal iyonların varlığında sürekli ekstraksiyon çalışmalarında belirlenen sıcaklıkta 
uranyumun ve toryumun sırasıyla 20 ve 45 dakikada yüksek verimle organik faza alındığı, 
diğer metal iyonlarının ise akseptör fazdan organik faza geçen miktarlarının az olduğu 
belirlenmiştir. 

Sonuç olarak; uranyum ve toryum iyonlarının topo reaktifi ile hem kesikli hem de sürekli 
ekstraksiyon işlemlerinde ortam sıcaklığı, donör ve akseptör fazın pH'ı, organik fazdaki 
topo derişimi, farklı metal iyonların varlığı ve fazların karıştırma hızının etkin olduğu, 
etkin ektraksiyon için ortam sıcaklığının 25°C, ortam pH'nın 2, topo derişiminin metal 
iyon derişiminden yüksek olması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Etkin kütle taşınımının sağlandığı reaktör sistem ve faz taşınım şartlarında çoklu metal 
iyonları içerisinden istenilen metal iyonunun seçimli olarak zenginleştirilmesi, mevcut 
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veya sentezlenecek yeni taşıyıcı l igandların kullanılması, organik faz için farklı çözücü 
türlerinin kullanılması , sürekli ekstraksiyon için kinetik model lemeler in belir lenmesi 
çal ışmalarının gerçekleştiri lmesinin h e m bil imsel hem de endüstriyel uygulamalar 
açısından yararlı olacağı inancındayız. 
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POLİAKRİLAMİD-BENTONİT/ZEOLİT KOMPOZİTLERİNE Tl+ VE 
Tl3+ ADSORPSİYONUNUN İZOTOP (201T1) SEYRELTME 

YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI 

Ulvi Ulusoy*, Zeynep Mine Şenol 

Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü,58140-SİVAS 

Bu araştırmanın amacı, Poliakrilamit-Zeolit (PAA-Z) ve PAA-Bentonit (PAA-B) 
kompozitlerinin Tl+ ve TJ3+ için adsorban özelliklerinin 201 Tl izotopunun izleyici olarak 
kullanıldığı izotop seyreltme yöntemiyle araştırmaktır. Kompozitler ve bileşenlerinin 
yapısal karakterizasyonunda FT-IR, XRD ve SEM, adsorpsiyon araştırmalarında ise Tl+ ve 
Tl ölçümleri için 01T1 y-aktivite değerlerinden yararlanılmıştır. Adsorban özellikler pH, 
iyon derişimi, sıcaklık ve zamana bağlı değişimler ile incelenmiş, adsorban özelliğin 
tekrarlanabilirliği ise ardışık kullanımlar araştırması ile saptanmıştır. İzotermlerin 
Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich (D-R) modellerine uyumundan 
adsorpsiyon parametreleri türetilmiş, adsorpsiyonun termodinamik ve kinetik 
değerlendirmelerinde van't Hoff, yalancı ikinci derece hız denklemi ve Weber-Morris 
parçacık içine difüzyon (intra-particle diffusion) denklemleri kullanılmıştır. Yapısal 
analizler kompozit yapıların oluşumunu gösteren kanıtlar sunmuş, adsorpsiyonun derişimle 
değişiminden elde edilen deneysel izotermlerin Langmuir ve Freundlich modellerine 
uyumundan türetilen parametreler PAA-Z'nin her iki tür Tl iyonuna da PAA-B'den daha 
yüksek ilgisinin olduğunu göstermiştir. Her iki adsorban ve her iki iyon için de D-R 
modelinden türetilen adsorpsiyon enerji değerleri adsorpsiyonun kimyasal nitelikte 
olduğunu (E>8 kJ mol"1), kinetik araştırmalar adsorpsiyonun yalancı ikinci derece kinetik 
denklemine uyduğunu, termodinamik değerlendirme sonuçları ise adsorpsiyonun 
endotermik (AH>0), kendiliğinden (AG<0) ve entropi artışlı (AS>0) olduğunu 
kanıtlamıştır. Sonuç olarak, bu tez kapsamında araştırılan kompozit yapılardan özellikle 
PAA-Z olmak üzere Tl+ ve Tl3+ iyonları için yüksek kapasiteli ve tekrar kullanılabilir 
adsorbanlar olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bentonit, Zeolit, Kompozit, Polimer, Poliakrilamit, Talyum 

* ulusoy@cumhuriyet.edu.tr 

195 

mailto:ulusoy@cumhuriyet.edu.tr


X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,129-135 TR •) 00056 Y .Balos 

INVESTIGATION FOR Tl+ ve Tl3+ ADSORPTION ON TO 
POLYACRYLAMIDE-BENTONITE/ZEOLITE COMPOSITES BY 

ISOTOPE DILUTION METHOD 

The aim of this study is that to investigate adsorptive features of polyacrylamide-bentonite 
(PAA-B) and polyacrylamide-zeolite (PAA-Z) for Tl+ and Tl3+ by employing the isotope 
dilution technique for 201T1 as the tracer. FT-IR, XRD and SEM analysis were used for the 
structural characterizations and gamma measurements system was employed for 
determination of the adsorptions of Tl+ and Tl3+. The adsorptions were determined by 
measuring of 20!T1 activity. The adsorptive features were investigated in view of the 
dependency of adsorption to ion concentrations, temperature and time. Langmuir, 
Freundlich and Dubinin-Radushkevich were the models for the experimental isotherms, 
van't Hoff equation was for the thermodynamic, and pseudo second order and Weber-
Morris intra-particle diffusion models were for the kinetics evaluations. The continuity of 
adsorptive features was tested by reusability experiments. Structural analysis showed 
evidences for the formation of composite; the parameters obtained from Langmuir and 
Freundlich models indicated that PAA-Z had higher affinity to the both types of ionic 
species of T1 than PAA-B. The adsorption energies derived from D-R suggested that the 
nature of adsorptions were chemical (E>8 kJ mol"1), the kinetics of sorption was well 
compatible to the pseudo second order model. Thermodynamics evaluations signifying that 
the sorption process had endothermic, spontaneous and increasing entropy features. 

The results showed that both adsorbents, PAA-Z in particular had high sorption 
capacities for both Tl+ and Tl3+ and re-usable features. 

Keywords: Bentonite, Zeolite, Thalium, Composite, Polymer, Polyacrylamide 
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1. GİRİŞ 

Metal kirleticiler arasında endüstriyel üretimde başlıca çinko, bakır ve kurşunun sülfürlü 
cevherleri ve kömürde bulunan talyum, ilk kez keşfedildiği 1861'den beri insan ve 
hayvanlar için toksisitesi bilinen bir ağır metaldir. Çevresel ortamlardaki Tl seviyelerinin 
minimum olması halk sağlığı için oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra talyum nadir 
bulunan bir elementtir ve elektrik iletkenlik özelliklerinin uygunluğu nedeniyle, gama 
detektör ve fotosellerin yapımında, yüksek kırılma indisine sahip olması nedeniyle de 
infrared optik materyal ve talyum oksit içeren cam üretiminde kullanılır [1,2]. Sonuç 
olarak bu metalin atıklardan geri kazanımı hem çevre açısından (toksisite) hem de tekrar 
kullanılabilirlik (ekonomiklik) açısından önemlidir. 

Bu araştırmanın amaçları; 1. Bentonit (Na-Bentonit) ve zeolitin (klinoptilolit) inert (asal) 
ancak suya ilgisi yüksek olan bir polimer olan poliakrilamit ile oluşturdukları PAA-B ve 
PAA-Z kompozitlerinin hazırlanması, 2. PAA-B ve PAA-Z'nin adsorban özelliklerinin Tl+ 

ve Tl3+ için araştırılmasıdır. 

Materyallerin fiziksel ve kimyasal karakterizasyonları için FT-IR, XRD ve SEM analizleri 
kullanılmıştır. Adsorban özelliklerin araştırılmasında ise ölçme ve değerlendirmeler için 
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radyoaktif Tl izleyicinin kullanıldığı izotop seyreltme yöntemi uygulanmıştır. 
Örneklerin aktiviteleri Na(I)Tl dedektör ile kombine EG&G ORTEC çok kanallı analizör 
ve ilgili bilgisayar programından oluşan gama sayım sisteminde sayılmıştır. Adsorban 
özellikler pH, iyon derişimi, sıcaklık ve zamana bağlı değişimler ile incelenmiş, adsorban 
özelliğin tekrarlanabilirliği ise ardışık kullanımlar araştırması ile denetlenmiştir. 

2. DENEYSEL 

2.1. Kullanılan Kimyasallar 

Bu çalışmada Na-Bentonit (Sigma, Germany) ve Sivas bölgesi kaynaklı doğal bir zeolit 
(Si02: %71.89, A1203: %15.16, CaO: %6.51, Fe203 : %1.80, MgO: %1.06) minerali 
(klinoptilolit) kompozit bileşeni olarakj herhangi bir kimyasal işlem yapılmaksizın 
doğrudan kullanılmıştır. PAA-B ve PAA-Z kompozit yapılarının kullanılmasında akrilamit 
monomeri (Merck, Germany), polimer başlatıcısı olarak amonyum peroksidisülfat, 
HgN20gS2 (Merck, Germany), çapraz bağlayıcısı olarak N, N'-metilenbisakrilamit (Sigma, 
U.S.A.) ve hızlandırıcısı olarak TEMED (Sigma, U.S.A.) kullanılmıştır. Tl ile ilgili 
çalışmalarda Thallium (I) klorür (Sigma) ve Tl3+ iyonunun spektrofotometrik 
tanımlanmasında kompleksleştirici madde olarak 4-(2-pridilazo) resorkinol, PAR (Merck) 
tercih edilmiştir. Tl+ ve Tl3+ iyonlarının adsorpsiyon çalışmalarında izleyici olarak 
radyoaktif 201T1 izotopu kullanılmıştır. Klinik amaçla kullanılan 201T1 izleyici, C.Ü Tıp 
Fakültesi Nükleer Tıp Biriminde kullanım sonrası kalan boş şişelerden yıkama ile elde 
edilmiştir. Elde edilen yıkama 201T1 çözeltisi seyreltilmiş ve izleyicinin üretim tarihini 
izleyen 10 günlük sure içinde 1 mL'lik kısımlar halinde izleyici olarak kullanılmıştır. Elde 
edilen seyreltik izleyici aktivitesinin 100 Bq'i aşmamasına özen gösterilmiştir. 

2.2. PAA-B ve PAA-Z Kompozitlerinin Hazırlanması 

Bir magnetik karıştırıcı üzerindeki behere kompozit bileşenlerinin (Zeolit veya Bentonit) 
sudaki süspansiyonları üzerine sırasıyla suda çözünmüş akrilamit monomeri, çapraz 
bağlayıcı (N, N'-metilenbisakrilamit) eklenmiş, yüksek hızda karıştırılarak homojen bir 
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süspansiyon elde edildikten sonra amonyum persülfat ve hızlandırıcı (TEMED) eklenerek 
polimerleşme sağlanmıştır. Oluşan kompozit ortamındaki olası safsızlıklar, yıkama suyu 
iletkenliğinin damıtık su iletkenliğine ulaştığı yıkamaya kadar sürdürülen ardıl yıkamalarla 
uzaklaştırılmıştır. Saflaştırılan kompozitler kurutulup öğütüldükten sonra tanecik boyutu -
100 (im olacak şekilde elenerek kapalı kaplarda saklanmıştır. Adsorbanların yapısal 
karakterizasyonlan FTIR, XRD ve SEM analizleriyle incelenmiştir. 

2.3. Sulu Çözeltiden Tl+ ve Tl3+ Adsorpsiyonu 

Tl3+ çözeltisinin hazırlanması için gerekli miktardaki T1C1 üzerine derişik HNO3 eklenerek 
ısıtılmış ve beyaz kristal görünümlü katı oluşuncaya kadar buharlaştırılmıştır. Oluşan katı 
damıtık suda çözülmüş ve Tl3+ kararlılığını korumak için 50 [J.L derişik HNO3 eklenmiştir. 
Araştırma için sağlanan radyoaktif izleyici 201T1+ değerlikte olduğundan Tl3+ ile ilgili 
çalışmalar için gerekli izleyicilerin hazırlanmasında da 201Tl+ya yukarıda açıklanan 
yükseltgeme işlemi yapılmıştır. PAR +2 ve +3 değerlikli metal iyonları ile kompleks 
oluşturan bir şelattır, bu nedenle Tl+ ile kompleks oluşturmaz. Bu özellikten yararlanarak, 
T1+-T13+ yükseltgenme dönüşümünün gerçekleştiği PAR testi ile teyit edilmiştir [3], oluşan 
renkli kompleksin soğurum değerleri spektrofotometrik yöntemle 510 nm'de okunmuştur. 

PAA-B ve PAA-Z kompozitlerine Tl+ ve Tl3+ adsorpsiyonu incelenmiş, adsorpsiyon 
parametreleri türetilmiştir. Adsorpsiyonun sıcaklıkla değişimi dışındaki tüm araştırmalar 
298 K sabit sıcaklıkta yürütülmüş ve daima ikili (duplicate) örneklerle çalışılmıştır. 

1. Adsorpsiyonun pH ile değişiminin incelenmesi: 0.1 mol L 1 HC1 veya NaOH 
kullanılarak hazırlanan başlangıç pH aralığı 1-5 olan 10 mL hacimli 201T1 izleyici içeren 
4.9x10"3 mol L"1 (1000 ppm) Tl+ veya Tl3+ çözeltilerine 0.1 g PAA-B veya PAA-Z 
eklenmiş, 24 saatlik etkileşim sonrasındaki iyon adsorpsiyon miktarları saptanmıştır. 

2. Adsorpsiyonun derişimle değişiminin incelenmesi: Tüm adsorpsiyon çalışmalarında 
0.1 g adsorban 10 mL ilgilenilen iyonların 201T1 izleyici ile etiketli değişen derişimlerdeki 
[9.8x10"6 ve 9.8xlO~3 mol L"1 (2-2000 ppm)] çözeltileriyle 24 saat etkileştirilmiş, denge 
çözeltilerindeki iyon derişimleri ölçülerek adsorplanan miktarlar hesaplanmıştır. 
Araştırmalarda belirli pH ayarlaması yapılmamış, Tl çözeltilerinin kendi ortam pH'lerinde 
çalışılmıştır. Adsorpsiyonun pH ile değişimi araştırması Tl çözeltisinin kendi pH'sinde 
çalışma gerekliliğini kanıtladığından, araştırmada adsorpsiyon pH'sı metal iyonunun kendi 
pH'sı olarak seçilmiştir. Adsorpsiyonun derişimle değişimini gösteren deneysel izotermler 
oluşturulmuş ve bunların Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich (DR) 
adsorpsiyon modellerine uyumundan yararlanarak ilgili parametreler türetilmiştir. 

3. Adsorpsiyonun kinetiğinin araştırılması: 0.4 g adsorban örnekleri üzerine 201T1 ile 
etiketli 40 mL 4.9 xlO"3 mol L"1 (1000 ppm) Tl+ veya Tl3+ çözeltileri eklenmiş ve zaman 
aralıkları ile 500 uL'lik örneklemeler yapılarak denge çözeltilerindeki iyon derişimlerinin 
zamanla değişimi 4 saat boyunca izlenmiştir. Bu süreyi izleyen süreçteki adsorpsiyon 
değişiminin anlamlı olmaması nedeni ile 4 saatten uzun ölçümlere gerek duyulmamıştır. 
Her bir örneklemedeki iyon derişimleri ölçülmüş ve adsorplanan miktarlar hesaplanmıştır. 

4. Adsorpsiyonun sıcaklıkla değişiminin araştırılması: Adsorbanların 0.1 g miktarları 
201T1 ile etiketli 4.9 xlO"3 mol L"1 (1000 ppm) Tl+veya Tl3* içeren 10 mL çözeltiler ile 5, 25 
ve 40 °C sıcaklıklarda 24 saat etkileştirilmiş, denge çözeltilerindeki iyon derişimleri 
ölçülerek adsorplanan miktarlar hesaplanmıştır. 
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5. Tekrar kullanılabilirlik araştırması: 0.1 g adsorbanlara (PAA-B ve PAA-Z) 201 Tl ile 
etiketli 10 mL 4.9 xl0"3 mol L 1 (1000 ppm) Tl+ çözeltisinden 24 saat etkileşim süresi ile 
Tl+ adsorpsiyonu sağlanmıştır. Tl+ adsorplamış katı fazlar 30 mL 0.25 mol L"1 HC1 ile 
rejenere edilmiştir. Adsorbanların tekrar kullanılabilirliklerinin araştırılması amacıyla HC1 
ile işleme tabi tutulan katı fazlar su ile nötralleşinceye kadar yıkanarak tekrar kullanıma 
hazır hale getirilmişlerdir. Bu işlem her bir adsorbana 5 kullanım için tekrarlanmış, iyon 
derişimleri ölçülerek adsorplanan miktarlar hesaplanmıştır. 

Yapılan tüm adsorpsiyon araştırmalarında ölçme ve değerlendirmeler radyoaktif 201 Tl 
[203Tl(p,3n)201Pb(EC ve p+)-^20lTl] izleyicinin 76, 135 ve 167 keV'de gözlenen karakteristik 
gama ışımalarına ait pik alanlarından yararlanılarak yapılmıştır. Örneklerin aktiviteleri 
Na(I)Tl detektör ile kombine EG&G ORTEC çok kanallı analizör ve ilgili bilgisayar 
programından (MAESTRO 32, MCA Emulator, ABD) oluşan gama sayım sisteminde 
sayılmıştır. 

2.4. Verilerin Değerlendirilmesi 

Adsorpsiyon çalışmalarında ölçülen denge derişimleri kullanılarak, adsorplanan Q 
miktarları (mol kg"1), Ast ve Ad standart ve denge çözeltilerindeki 20]T1 aktiviteleri olmak 
üzere F=(Ast-Ad)/Ast ile verilen adsorplanma kesri yardımıyla Q=[(FxC;xV)/m] 
denkliğinden hesaplanmıştır. Burada Q; adsorplanan türün başlangıç derişimini (mol L"1), 
V; çözelti hacmini (L) ve m; adsorbanın kütlesini (kg), tanımlamaktadır. Kompozit 
adsorbanlara adsorplanan miktarlar (Q/mol kg"1), PAA'nın asal özelliği nedeniyle içerdiği 
mineral (B veya Z) miktarına göre hesaplanmıştır. 

Deneysel yolla elde edilen izotermler, aşağıda sırasıyla açıklanan Langmuir, Freundlich ve 
Dubinin-Radushkevich modelleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Langmuir eşitliğinde 
[Q=[KLCdXı/(l+KLCd)], K l (L mol'1) dağılım katsayısı olarak da bilinen bir denge ifadesi 
tanımlanırken, Xl; aktif merkezlerin dolması anlamına gelen adsorbana özgü şiddet 
özellikte bir büyüklük olan adsorbanın maksimum adsorpsiyon kapasitesini 

göstermektedir. Freundlich modelinde [Q = X adsorpsiyon kapasitesinin bir ölçüsü 
olan Xp ve adsorban yüzey heterojenliği olarak tanımlanan ve değeri 0<(3<1 olan (3 ile ilgili 
olup aralarında üstel bir ilişki gösterir. Dubinin-Radushkevich (DR) denkleminde [ 

Q = XDRe~(KDR£ ], adsorplanan Q miktarı (mol kg"1), adsorpsiyon kapasitesinin bir 
ölçüsü olan XDR, aktivite katsayısı KDR (mol2 K J"2) ve Polanyi potansiyeli (e) ile ilgilidir. 
£=RTln(l+l/Cd) ile verilen Kdr ile 1 mol iyonun sonsuz uzaklıktan katı yüzeyine 
getirilebilmesi için gerekli olan eneıji olarak tanımlanan ortalama adsorpsiyon eneıjisi E (J 
mol"1) arasında ise; E=(-2KDR)"0'5 ilişkisi vardır. Kimyasal olarak nitelenen iyon değişim 
mekanizmasına dayalı adsorpsiyonlar için E eneıji aralığı 8-16 kj mol"1 olarak 
sınırlandırılmaktadır [4], 

Adsorpsiyon kinetiği ile ilgili değerlendirmelerde yalancı ikinci derece kinetik model 
tercih edilmiş ve bu modele uyum kanıtlanmıştır. Yalancı ikinci derece adsorpsiyon 

denklemi olarak da adlandırılan ikinci derece hız ifadesi — = — + — ile verilir [51. 
ö, kQ2

k Qk 
Burada Qt ve Qk (mol kg"1) yukarıda verilen Q'lar ile eş tanımlıdır, 'k' (mol kg dk"1); ikinci 
dereceden hız sabitini gösterir. Bu modelde bulunacak Qk değeri adsorpsiyonun denge 
durumdaki adsorplanan teorik miktarı tanımlamaktadır. Deneysel olarak ulaşılan denge 
durumundaki Qd değerleri ile Qt değerlerinin birbirilerine yakınlığı adsorpsiyonun izlenme 

199 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,214-228 jp^ ̂  00065 0 0ktar 

süresinin yeterli olup olmadığını gösteren bir ölçüttür. Adsorpsiyonun yalancı ikinci derece 
modeli için başlangıç hızı (H; mol kg"1 dk~') ve yanlanma süreleri (tı/2) hesaplamalannda 

H = kQl ve (t ) = —— = — denklemleri kullanılmıştır [6]. Adsorban içerisine 
kQk H 

difüzyonla taşınım (intraparticle diffusion), adsorpsiyon sürecinin bir parçasıdır ve Weber-
Morris denkliği olarak bilinen 'k,' difüzyon hızını göstermek üzere [Qt=k,t0'5] model 
denklemiyle ifade edilir. 

Termodinamik parametrelerin türetilmesi için, her bir sıcaklık için K<ı=Q/Cd ile tanımlanan 
dağılım katsayılan (K<i) saptanmış, İnKd-l/T grafiği, lnK=-(AH/RT)+(AS/R) ve AG= AH-
TAS vantHoff denklikleri kullanılarak adsorpsiyon entalpisi (AH, j mof1) , entropisi (AS, j 
mol"1 K"1) ve adsorpsiyon serbest entalpisi (AG, j mol"1) değerleri hesaplanmıştır. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

3.1. Yapısal Karakterizasyon 

Şekil 1 ve 2 yapısal karakterizasyon için kullanılan yöntemlerden SEM ve XRD ile ilgili 
olarak, PAA-B ve PAA-Z kompozitleri ve bileşenlerine ait karşılaştırmalı görüntüleri ve 
spektrumlan içermektedir. 

B PAA-B Z PAA-Z 

Şekil 1: B, PAA-B ve Z, PAA-Z ile ilgili SEM görüntüleri 

! 

Şekil 2: B, PAA-B (solda) ve Z (düşük şiddetli spektrum), PAA-Z ile ilgili XRD 
spektrumlan [7, 8], [CL: kil, C: kliniptolit, F:feldispat, M: mordenit, Q: kuartz] 

200 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,214-228 jp^ ̂  00065 0 0ktar 

3.2. Adsorpsiyonun pH ile değişimi 

PAA-B ve PAA-Z kompozitlerine Tl+ ve Tl3+ adsorpsiyonun pH ile değişimi Çizelge l'de 
sunulmuştur. 

Çizelge 1: PAA-B'ye Tl+ ve Tl3+ adsorpsiyonunun pH ile değişimi 

PAA-B PAA-Z 
Tl+ Tl3+ Tl+ Tl3+ 

pHi O/mol kg1 Eft; O/molkg1 pHi O/mol kg"1 Eft; O/mol kg 

1.0 0.18 1.1 0.15 1.3 0.48 1.1 0.22 

2.1 0.24 1.5 0.22 2.2 0.54 1.5 0.27 

3.0 0.36 2.5 0.22 3.1 0.69 2.0 0.45 

4.3 0.42 2.9 0.20 4.1 0.75 2.5 0.44 

4.9 0.45 4.9 0.78 2.9 0.35 

3.3. Adsorpsiyonun derişimle değişimi 

PAA-B ve PAA-Z'ye Tl+ ve Tl3+ adsorpsiyonu için elde edilen deneysel izotermlerin 
Langmuir, Freundlich (Şekil 3) ve Dubinin-Radushkevich izoterm modeline uyumlarından 
türetilen ilgili parametreler Çizelge 2'de sunulmuştur. 

0 2 4 6 8 10 ' o 1 2 3 4 5 

CjXlO'/mol L"' CaJÜ0 !/mol [."' 

Şekil 3: PAA-B (soldaki şekil) ve PAA-Z'ye Tl+ ve Tl3+ adsorpsiyonunun derişimle 
değişimi ve bunların Langmuir ve Freundlich modellerine uyumu 
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Çizelge 2: PAA-B ve PAA-Z'ye YZ-FA'ye Tl+ ve Tl3+ adsorpsiyonunun Langmuir, 
Freundlich ve DR modellerine uyumundan türetilen parametreler 

Langmiur Freundlich Dubinin-Radushkevich 

!XL 2KL *E! XF fi *S! XDR IEDRXIO! 

T f 

PAA-B 0.36 357 0.977 2.6 0.47 0.995 0.70 6.65 
0.989 

PAA-Z 1.85 1220 0.972 16.7 0.42 0.992 4.14 5.02 
0.990 

PAA-B 0.16 2258 0.945 0.8 0.33 0.947 0.31 3.94 
0.978 

PAA-Z 0.97 903 0.962 5.4 0.36 0.986 1.73 4.52 
0.986 

molkg' , Lmol , istatistiksel olarak anlamlı korelasyon (p<0.05) 

3.4. Adsorpsiyon kinetiği 

PAA-B ve PAA-Z'ye TT ve Tl3+ adsorpsiyonunun zamanla değişiminin incelenmesi 
sonuçlarının yalancı ikinci derece (Şekil 4) ve parçacık içine difüzyon modellerine 
uyumundan türetilen parametreler Çizelge 3'de görülmektedir. 

* 

O Ti" 
• Tl** 

100 200 300 400 500 600 
t/dk 

100 200 300 400 

O Tl* 
• Tl'* 

500 600 
t/dk 

Şekil 4: PAA-B ve PAA-Z'ye T f ve Tl3+ adsorpsiyonunun yalancı ikinci derece kinetik 
ifadesine uyumu 
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Çizelge 3: PAA-B ve PAA-Z'ye T f ve Tl3+ adsorpsiyonunun adsorpsiyonunun ve yalancı 
ikinci derece kinetik, ve parçacık içerisine difîizyon (Weber-Morris) hız modellerine 

uyumundan türetilen parametreler 

Yalancı İkinci Derece Parcacık İçerisine Difüzyon 

Adsorbanlar 'k 2Qk 2Qd 4H \m R! 5kiX103 E: 

T f 

PAA-B 0.68 0.19 0.20 0.03 6.3 0.992 0.8 0.341* 

PAA-Z 0.18 0.80 0.79 0.11 7.3 0.999 8.6 0.854 

22Ü 

PAA-B 0.24 0.23 0.23 0.01 23 0.978 1.3 0.942 

PAA-Z 0.21 0.68 0.67 0.09 7.6 0.992 9.8 0.972 
mol" kg dk ' , mol kg" , dk, mol kg' dk" , mol kg" dk , * İstatistiksel olarak anlamsız regresyon, 

p>0..05. 

3.5. Adsorpsiyonun sıcaklıkla değişimi 

PAA-B ve PAA-Z'ye Tf ve Tl3+ adsorpsiyonunun sıcaklıkla değişimi araştırmasından 
bulunan verilerin vantHoff denkliklerine uyumundan (Şekil 5) hesaplanan AH, AS ve AG 
değerleri Çizelge 4'de sunulmuştur. Adsorpsiyon enerjisi ile ilgili bir parametre olan ve 
DR modelinden türetilen EDr değerleri de tartışmaya uygunluğu açısından aynı çizelgede 
yer almıştır. 

Şekil 5: PAA-B ve PAA-Z'ye Tl+ ve Tl3+ adsorpsiyonunun sıcaklıkla değişimi ve 
doğrusallığa uyumu 
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Çizelge 4: PAA-B ve PAA-Z'ye Tl+ ve Tl3+ adsorpsiyonu ile ilgili VantHoff ve DR 
denkliklerinden türetilen termodinamik parametreler 

VantHoff DR 

i r ' M 2AŞ 'AG R! 'E R! 

PAA-B 8.9 62.1 -9.6 0.937 8.70 0.989 

PAA-Z 10.1 82.7 -14.5 0.996 10.0 0.990 

IİÜ 

PAA-B 8.4 63.9 -10.6 0.988 11.3 0.978 

PAA-Z 13.5 88.6 -12.9 0.999 105 0.986 
1 kj mol"1,2 j mol'K"1 

3.6. Tekrar kullanılabilirlik 

PAA-B ve PAA-Z'nin 4.9xl0"3 mol L"1 (1000 ppm) Tl+ çözeltisinden Tl+ adsorpsiyonu için 
tekrar kullanılabilirliği 4'ü rejenerasyon olmak üzere toplam 5 kullanım için araştırılmıştır. 
Adsorbanların rejenarasyonunda 25 mL 0.25 molL"1 HC1 kullanılmıştır. Beş ardıl kullanım 
sonucu elde edilen % adsorpsiyon değerleri ve bunların ortalamaları Çizelge 5'de 
sunulmuştur 

Çizelge 5: PAA-B ve PAA-Z'nin Tl+ adsorpsiyonu tekrar kullanılabilirliği 

PAA-B PAA-Z 

Adsorpsiyon/ % Adsorpsiyon/ % 

Kullanım No T f T f 

1 27.6 51.2 

2 36.1 45.4 

3 20.7 37.2 

4 28.2 38.8 

5 27.0 38.8 

Ortalama±SH 27.9±2.5 42.3±2.6 
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4. TARTIŞMA VE YORUM 

4.1. Adsorbanların Yapısal Karakterizasyonu 

FTIR ve XRD sonuçları, ilgilenilen kompozit yapılarda polimerleşme (PAA) sürecinde 
PAA ile mineraller arasında kimyasal bağlanma olmadığını göstermiş, kompozit 
bileşimlerinin mineral ve PAA'nın kendi özelliklerini koruduğu katı-katı karışımları 
olduğunu kanıtlanmıştır. Yapılara ait SEM görüntüleri (Şekil 1) amorf yapıdaki PAA'nın 
yapıya girmesi ile kompozit bileşeni mineralin polimer kaplı mineral haline geldiğini 
göstermiştir. Sonuç olarak, elde edilen kompozitler faz farklı mikro kompozit olarak 
değerlendirilmiştir [9]. Tabakalı bir yapı gösteren bentonitteki tabakalar arası uzaklık, 
yapıya PAA girmesi ile açılırken, Z'nin kanallı yapısı kompozitinde de değişmeksizin 
kalmıştır (Şekil 2). 

4.2. Adsorpsiyonun pH ile değişimi 

Metal tuzlarının sulu çözeltileri genellikle asidik özellik gösterir. Bu özellik sulu ortamdaki 
metal iyonlarının hidratize olması yani metal iyonlarının oksijen üzerindeki elektronların 
daha çok metal iyonuna yönelmesi ve bunun sonucu olarak hidratasyona neden olan su 
moleküllerinin çözelti ortamına H+ iyonu verme eğiliminin artması ile açıklanır. Nitekim, 
örneğin 1000 ppm Tl+ ve Tl3+ iyonlarını içeren çözeltilerinin pH değerleri sırasıyla 5.5 ve 
2.5 civarındadır. Sonuçlar, her iki adsorban için de QPAA-Z>QPAA-B olmak üzere Tl+ 

adsorpsiyonu Tl3+ 'dan daha büyük olarak gözlenmiştir (Çizelge 1). 

4.3. Adsorpsiyonun derişimle değişimi 

Langmiur modelinden bulunan 'tek tabaka adsorpsiyon kapasiteleri, Xl ' kıyaslandığında 
sıralamanın T1+>T13+ olarak PAA-Z>Z>PAA-B özellik gösterdiği görülür. Freundlich ve 
D-R modellerinden bulunan Xf ve Xdr değerleri de aynı eğilimi teyit etmektedir. 
Adsorpsiyonun istemliliğinin ölçüsü olan Kl değerleri kıyaslanmasından Tl+ için PAA-
Z>Z>PAA-B sıralamasında, Tl3+ için ise PAA-B>PAA-Z>Z sıralamasında olduğu 
bulunmuştur. Bu sıralama Freundlich modelindeki heterojenlik ölçüsü (3 (azalan değer 
artan ilgi) ve D-R modelindeki Kdr değerleri sıralamasıyla uyum içerisindedir (Çizelge 2). 

4.4. Adsorpsiyon kinetiği 

Çizelge 3'de verilen regresyon katsayıları (R2) incelediğinde, adsorpsiyon kinetiğinin her 
iki kompozit için de yalancı ikinci derece modele uyduğu görülür (p<0.05). Bu uyum 
deneysel olarak ulaşılan Qd ile modelden hesaplanan Qk değerlerinin yaklaşık aynı değeri 
veriyor olması ile de sabittir. Yalancı ikinci derece kinetik modelden türetilen adsorpsiyon 
başlangıç hızlan (H) ve bunlardan hesaplanan yanlanma süreleri (tı/2), adsorpsiyonun Tl+ 

için her iki kompozit için de hızlı bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Bu durum Tl3+ 

için (tı/2)pAA-B>(tı/2)pAA-z sıralamasındadır. İkinci derece hız denklemine uyum ve Weber-
Morris modelinden bulunan parçacık içine difüzyon hız sabitlerinin oldukça küçük olması; 
adsorpsiyonun derişime bağlı, kimyasal olduğunu ve hız belirleyen basamağın iyon 
değişimi/kompleks oluşumu olduğunu kanıtlamıştır. 
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4.5. Adsorpsiyonun sıcaklıkla değişimi 

Çizelge 4'ten de görüldüğü gibi, adsorpsiyon entalpi değişim değerleri, araştırması yapılan 
her iki adsorbana da Tl+ ve Tl3+ adsorpsiyonunun ısı alan, AH>0 (endotermik) olduğunu 
kanıtlamıştır. Adsorpsiyon serbest entalpi değişimi (AG) beklenildiği gibi sürecin 
kendiliğinden olduğunu tanımlayan negatif değerlidir. Olayın adsorbanlara göre istemlilik 
derecesi PAA-B için T13+>T1+, PAA-Z için ise T1+>T13+ olarak bulunmuştur. Bu sonuç, 
PAA-B'nin Tl3+ 'ya, PAA-Z'nin ise Tl+ 'ya daha fazla ilgisinin olduğunu göstermektedir. 
Entropi değişim değerleri sürecin entropi artışlı, AS>0 olduğunu göstermiştir. Çizelgedeki 
DR modelinden bulunan serbest enerji (EDR) değerleri iyonlar ve adsorbanlar arası 
kıyaslandığında da yukarıdaki sonuçlarla uyumlu olarak adsorpsiyon istemliliğinin PAA-B 
için Tl3+ lehine, PAA-Z için ise Tl+ lehine olduğu görülür. Konuyla ilgili son yıllardaki 
tartışmalara göre Edr = 8 kJ mol"1 değeri bir adsorpsiyon olayının fiziksel veya kimyasal 
nitelikte olmasını ayrımlayan eşik değer olarak tanımlanmaktadır; EDR <8 kJ mol"1 ise 
süreç fiziksel ve Edr >8 kJ mol"1 ise kimyasaldır [10, 11]. Bu yaklaşıma göre bulunan 
sonuçlar değerlendirildiğinde de ilgilenilen iyonların adsorpsiyonunun serbest enerji 
açısından tüm adsorbanlar için kimyasal olduğu sonucuna varılmıştır. Adsorpsiyon, 
kimyasal bir süreç olan iyon değişimi ile gerçekleşmektedir. 

4.6 Tekrar kullanılabilirlik 

Beş ardıl kullanım ortalaması ve standart hatası PAA-B için %27.9±2.5, PAA-Z için ise 
%44.3±4.4 olarak bulunmuştur (Çizelge 5). PAA-B için adsorpsiyon verimi %27.0-%36.1 
aralığında yaklaşık sabit bir değerde seyrediyorken, bu durum PAA-Z için ilk adsorpsiyon 
değerine (%51.2) göre anlamlı bir azalmadan sonra gerçekleşmektedir. Bu farklı davranış 
tabakalı bir yapı gösteren PAA-B içindeki B'nin iyon değişim kapasitesinin değişmediği 
ancak kanallı bir yapı gösteren PAA-Z içindeki Z'nin kanallarla ilgili kapasitesinin tekrar 
kullanılamadığı şeklinde yorumlanmıştır. Adsorpsiyonun aynı verimle gerçekleşmesinin 
(40.2±1.8; n=4) Z parçacıkları yüzeyindeki değişebilir iyonlarla ilgili olduğu sonucuna 
varılmıştır. Her iki adsorbanın da 5 kullanım sonrasında hala yapısal kararlılığını koruduğu 
kullanım öncesi ve son kullanım sonrası alman FT-IR spektrumlannın aynılığından 
saptanmıştır. 
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NANOKRİSTAL MgO'İN U(VI) ADSORPSİYON MEKANİZMASININ 
İNCELENMESİ: KİNETİK ÇALIŞMALAR 

Zeyneb Camtakan, Sema Akyıl* 

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Küçükçekmece-İSTANBUL 
Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100 Bornova-İZMİR 

Üretim ve tüketim faaliyetlerinin sonucu olarak doğaya salınan ağır metallerin, çeşitli 
nükleer faaliyetler sonucunda oluşan radyoaktif elementlerin ayrılmasında, ekonomik ve 
teknolojik uygulanabilir yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Nanoteknoloji, çevresel 
kirliliğin giderilmesinde önemli avantajlar sağlayacak gelişmeler göstermekte ve 
nanoyapılı metal oksitlerin çevresel kirliliğin giderimi için geçerli ve etkin adsorban olarak 
önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Bu amaçla, son yıllarda çevresel kirliliğin 
kontrolü için yapılan çalışmalarda metal oksit nanokristaller sıkça kullanılmaktadır. 
Yapılan bu çalışmalarda metallerin sorpsiyon davranışları konusu geniş olarak yer almakla 
birlikte kinetik davranışının incelenmesi daha az olarak incelenmiştir. Bu çalışmada, 
sentezlenen MgO nanokristallerinin adsorpsiyon kinetiği ve denge araştırmalarında U(VI) 
iyonlarının tayininde spektrofotometrik yöntem kullanılmıştır. Sulu çözeltiden U(VI) 
iyonlarının MgO nanokristalleri ile giderilme mekanizmasının açıklanması için kinetik 
parametreler 15-240 dakika aralığında farklı sürelerde incelenmiş, Lagergren, Weber-
Morris, Reichenberg ve Arrhenius eşitliklerinden yararlanılarak adsorpsiyon hız sabiti, 
partikül içi yayınım mekanizması, gözenek difüzyon hız sabiti ve aktivasyon enerjisi 
hesaplanmıştır.Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre 
adsorpsiyon kinetiğinin yalancı ikinci mertebe hız modeline uyduğu belirlenmiştir. İkinci 
dereceden denklemin hız belirleyici basamak olması, Weber-Morris modeli ile adsorban 
yüzeyine hızlı taşınımı, Reichenberg eşitliği ile parçacık içine taşınması ile birlikte 
değerlendirilerek, adsorpsiyon mekanizmasının incelenmesi gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü tarafından 08 
NBE 013 No'lu Bilimsel Araştırma Projesi olarak desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Uranyum, Nanokristaller, Adsorpsiyon Kinetiği 

* sema.akyil@ege.edu.tr 
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STRONSİYUM İYONLARININ Ca-ALJİNAT BİYOPOLİMER 
KÜRECİKLERİ İLE BİYOSORPSİYONU 

Cem Gök1*, Şule Aytaş1, Udo Gerstmann2 

'Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100 Bornova-IZMIR, Türkiye 
2Helmholtz-Zentrum München, German Research Center for Environmental Health, Institute of Radiation 

Protection, Ingolstadter Landstr. 1, 85764 Neuherberg, Germany 

Bu çalışmada, stronsiyum iyonlarının kesikli sistemde sulu çözeltiden kalsiyum aljinat 
biyopolimer kürecikleri üzerine biosorpsiyon davranışları incelenmiştir. Ca-aljinat 
biyopolimer kürecikleri, Na-aljinattan kalsiyum iyonları ile yumurta kabuğu modeline göre 
çapraz bağlanması yolu ile elde edilmiştir. Başlangıç çözelti pH'ı, başlangıç Sr 
konsantrasyonu, çalkalama süresi, biyokütle dozu ve sıcaklık gibi optimum biyosorpsiyon 
parametreleri belirlenmiş ve elde edilen verilerin Langmuir, Freundlich ve Dubinin-
Radushkevich (D-R) izotermlerine uygunluğu araştırılmıştır. Bunun yanında, bu sistem 
için adsorpsiyon entalpisi (AH°), entropi değişimi (AS°) ve serbest eneıji değişimi (AG°) 
hesaplanmıştır. Bu çalışmanın deneysel verilerine dayanarak, Ca-aljinat biyopolimer 
küreciklerinin, seyreltik sulu çözeltilerden stronsiyum iyonlarının uzaklaştrılıması için 
etkin bir biyosorbent olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Biyosorpsiyon, Stronsiyum, Ca-aljinat, Biyosorbent 

BIOSORPTION OF STRONTIUM IONS FROM AQUEOUS 
SOLUTION USING Ca-ALGINATE BIOPOLYMER BEADS 

Biosorption of strontium ions from aqueous solution onto calcium alginate biopolymer 
beads was investigated in a batch system. Ca-alginate biopolymer beads were prepared 
from Na-alginate via cross-linking with divalent calcium ions according to the egg box 
model. Optimum biosorption conditions were determined as a function of initial solution 
pH, initial Sr concentration, contact time, biomass dosage and temperature. Langmuir, 
Freundlich and Dubinin-Radushkevich (D-R) models were applied to describe the 
biosorption isotherm of Sr ions by Ca-alginate biopolymer beads. The thermodynamic 
parameters (AH, AS, AG) for Sr sorption onto biosorbent were also determined from the 
temperature dependence. The results indicate that this biosorbent has a good potential for 
removal of Sr ions from dilute aqueous solution. 

Keywords: Biosorption, Strontium, Ca-alginate, Biosorbent 
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1. GİRİŞ 

Metal iyonlarının ve radyonüklitlerin sulu çözeltilerden ayrılması ve uzaklaştırılması için 
kullanılan metotlar genel olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik teknolojileri içermektedir. 
Ekstraksiyon, iyon değiştirme, birlikte çöktürme ve adsorbsiyon vb. gibi konvansiyonel 
yöntemler iz metallerin konsantre edilmesi için kullanılmaktadır. Son yıllarda bu 
konvansiyonel yöntemlere ilave olarak mikroorganizmaların çeşitli türleri ile yapılan 
konsantre etme işlemleri yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Konvansiyonel 
proseslerle karşılaştırıldığında, yeni metotların ekonomik olmalarının yanı sıra 
kontaminantların uzaklaştırılmasında başarılı bir şekilde uygulanabilmeleri gerekmektedir. 
Mikroorganizmaların kullanıldığı atık suların arıtılması ile ilgili yöntemlerden biri de 
biyosorpsiyon tekniğidir. Konvansiyonel metotlara alternatif olabilecek biyosorpsiyon 
tekniği; pasif bağlanma ile ölü hücrelerle sıvı ortamlardan metal iyonlarının veya 
radyonüklitlerin giderilmesi olarak tanımlanabilir. Metallerin biyosorpsiyonu genellikle; 
adsorbsiyon, iyon değiştirme, kompleks oluşumu, mikro çökelme, koordinasyon oluşumu 
ve metallerin şelatlanması olaylarına dayanmakta olup, hızlı ve tersinir bir olaydır. Alg 
(yosun), fungi (mantar), maya ve bakteri gibi birçok çeşit biyosorbent son yıllarda 
metallerin ve radyonüklitlerin ayrılmasında oldukça etkili, güvenilir, ekonomik ve çevreyle 
uyumlu olmaları bakımından bir çok araştırmaya konu olmuştur[1,2,3]. 

Aljinat, zincir boyunca rasgele düzenlenmiş fS-lJ-mannuronic ve a-D-guluronic asit 
gruplarını içeren lineer bir polisakkarit ailesinin genel ismidir. Kahverengi alglerin temel 
bileşenidir ve kahverengi alglerden elde edilir. Aljinat polimerlerinde genel olarak 
karboksil grupları en bol bulunan asidik fonksiyonel gruplardır ve alglerin sorpsiyon 
kapasiteleri bu metal bağlayıcı mevkilerin varlığına bağlıdır[4]. 

Stronsiyum, periyodik tablonun ikinci grubunda yer alan toprak alkali bir metaldir ve ilk 
olarak 1798 yılında Martin Heinrich Klaproth tarafından bulunmuştur. Stronsiyum, yer 
kabuğunun %0.04 ortalama konsantrasyonu ile en çok bulunan elementler arasında 15. 
sırada bulunur. Deniz suyunda ise %0.0008 konsantrasyon ile 10. sıradadır. Stronsiyumun 
bilinen 28 izotopu bulunmaktadır ve radyoaktif etkilerinden dolayı en çok bilinen ve 
önemli izotopu olan Sr-90; 29.1 yıl yarı ömre ve yüksek enerjili (3" yayımlayıcı olması gibi 
önemli özelliklere sahiptir. Stronsiyumun teknolojide ve endüstride bir çok kullanım alanı 
vardır. 

Ancak stronsiyum, kimyasal ve biyolojik davranışının kalsiyuma benzemesi nedeniyle 
insan vücudunda, kemiklerde ve dişlerde birikerek bazı biyolojik etkilere neden olması 
sebebiyle insan sağlığını tehdit edebilmektedir. Atom bombası denemeleri ve Çernobil 
nükleer santral kazası ile çevreye yayılmış Sr-90 izotopu, kemiklere tutunarak birikmesi 
nedeniyle kemik kanseri gibi hastalıklara yol açabilmektedir. Ayrıca, bazı stronsiyum 
bileşiklerinin deri, mukoza üzerinde tahriş edici etkisinin olduğu, büyüme ve kemikler 
üzerinde de sağlık problemleri yarattığı gözlenmiştir [5,6]. 

Bu çalışmada, Ca-aljinat biyopolimer kürecikleri, divalent Ca2+ iyonları ile ticari bir ürün 
olan Na-aljinatın yumurta kabuğu modeline göre (egg-box model) çapraz bağlanması ile 
elde edildi [7,8]. Böylelikle istenilen biyosorbent kürecikleri, kolay bir yolla uygun fiziksel 
stabilitede ve morfolojik yapıda elde edilir. Hazırlanan Ca-aljinat biyopolimer kürecikleri 
ile stronsiyum iyonlarının sulu çözeltilerden farklı koşullarda adsorplama verimleri 
araştırılmıştır. 
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

2.1. Materyal ve Metodlar 

Biyosorbent olarak. kulanılan Ca-aljinat biyopolimer kürecikleri daha önce yapılan 
çalışmadaki prosedüre göre hazırlanmıştır [8]. 

Denemelerde kullanlan tüm kimyasal maddeler Merck ve Fluka Firmalarından temin 
edilmiş olup; analitik saflıktadır. Çalışmada kullanılan stronsiyum çözeltileri, Sr-85 ana 
stok çözeltisinden istenilen konsantrasyonlarda, 0,1 M HNO3 içinde ara stok çözeltileri 
hazırlanarak kullanılmışlardır. Ayrıca, çökelmeleri engellemek için stok çözeltilere az 
miktarda taşıyıcı SrCİ2 eklenmiştir. Hazırlanan bu çözeltiler ile, stronsiyum iyonlarının 
aljinat biyopolimer kürecikleri tarafından sulu çözeltilerden farklı koşullarda adsorplama 
verimleri araştırılmıştır. Alım denemeleri, termostatlı, su banyolu çalkalayıcıda, kesikli 
yöntem ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu amaçla, başlangıç pH'ı, başlangıç Sr konsantrasyonu, çalkalama süresi, biyokütle dozu 
ve sıcaklık gibi optimum biyosorpsiyon parametreleri araştırılmıştır. 

Bu çalışma için bir çok izoterm eşitliğinden üçü; Langmuir, Freundlich ve Dubinin-
Radushkevich (D-R) adsorpsiyon izotermleri uygulanmıştır. Langmuir izotermi aşağıdaki 
eşitlikte belirtilmiştir; 

( D e l + bC e 

Bu eşitlikte qe, denge anında adsorbe edilen metal iyonu miktarı; Ce, denge anında 
çözeltideki metal iyonu konsantrasyonu; Qo, sorpsiyon kapasitesini belirtmektedir, b ise 
sorpsiyon eneıjisi ile ilgili Langmuir sabitidir. 

Denge parametrelerini hesaplayabilmek için Langmuir eşitliği aşağıdaki şekilde lineerize 
edilebilir [9]; 

^ = + ^ . (2) 
1e Q.,'> Qo 

Freundlich izotermi şu eşitlikle belirtilmiştir; 

qe = Kf x C (3) 

burada Kf ve n empirik Freundlich sabitleridir. Lineerize edilmiş Freundlich eşitliği 
aşağıda gösterilmiştir [9]; 

l o g q e = l o g t f F + — - î — (4) 
nlogC e 

Dubinin-Radushkevich (D-R) adsorpsiyon izotermine ilişkin eşitlik aşağıda belirtilmiştir; 

lnCads = l n x m - / f e 2 (5) 
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burada CadS, adsorplanan metal iyonu konsantrasyonudur. Xm, maksimum sorpsiyon 
kapasitesi ve p, sistem enerjisi ile ilgili sabitlerdir [10]. 

Sisteme ilişkin termodinamik parametreleri incelemek için, stronsiyum iyonlarının 
biyosorbent üzerine değişik sıcaklıklarda biyosorpsiyonları incelenmiştir. Adsorpsiyon 
entalpisinin (AH°), ve entropi değişiminin (AS0) değerleri aşağıdaki formülden 
hesaplanmıştır. 

, , AH0 
lnKd = (6) 

d R RT 

Serbest eneıji (AG°) değeri ise 

AG° = AH0 - TAS0 (7) 

denkleminden bulunmuştur [11]. 

Biyopolimer aljinat küreciklerinin yüksek miktarda organik bileşenler ve kalsiyum 
içermesi nedeniyle, sıyırma (stripping) tekniği ile yapılan çalışmalarda elde edilen 
çözeltilerin bulanık olması ve çeşitli girişimler içermesi nedeniyle çözeltiler analiz amaçlı 
kullanılamamıştır. Bu nedenle, küreciklerin asitte çözündürülmesi yöntemi uygun 
bulunarak çalışmalarda kullanılmıştır. Bu amaçla, küreciklerin konsantre sıcak nitrik asitte 
çözündürülmesi sonucunda elde edilen çözeltiler kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. 
Elde edilen çözeltilerde bulunan Sr-85 izotopunun gama verici olması sebebiyle yüksek 
verimli saf germanyum (HpGe: High Purity Germanium) dedektörlerden oluşan gama 
sayım sistemleriyle gama sayımı yapılmıştır. 

Deneysel çalışmalarda adsorplanan stronsiyum miktarı başlangıçtaki ve dengedeki aktivite 
konsantrasyon farkından hesaplanarak, biyosorpsiyon yüzdeleri (%) ve dağılma katsayıları 
(K<ı) hesaplanmıştır. Elde edilen veriler, aşağıdaki formüllere göre değerlendirilmiştir. 

% Biyosorpsiyon Verimi = — — — x l 0 0 (8) 
A 

K d = A A s x V ( m L / g ) ( 9 ) 

As m 

Aji Başlangıç çözeltisinde aktivite (Bq) 

As: Adsorpsiyon sonrası çözeltideki aktivite (Bq) 

V: Çözelti hacmi (ml) 

m: Biyosorbent miktarı (g) 
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3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Kesikli sistemde optimum biyosorpsiyon parametlerinin belirlenmesinde kullanılan 
stronsiyum çözeltileri; stronsiyumun 10 mL'lik 100000 Bq (10000 Bq/mL) aktivite 
konsantrasyona sahip stok çözeltilerinden hazırlanmıştır. 25 °C'de sabit sıcaklıkta belirli 
karıştırma hızına ayarlanan çalkalayıcıda yapılan denemelerde öncelikle optimum pH 
değeri araştırılmıştır. Başlangıç pH'ı 1 ile 9,5 aralığında ayarlanarak stronsiyumun 
adsorpsiyonunda en uygun pH değeri araştırılmıştır. Başlangıç stronsiyum 
konsantrasyonunun etkisini incelerken, aktif olmayan stronsiyum izotoplarıyla 10 ile 1000 
ppm konsantrasyon aralığında çalışılmıştır. Daha sonraki aşamada zamanla adsorpsiyon 
değişimini incelemek amacıyla çalkalama süresi 30 dakika ile 360 dakika aralığında 
incelenmiştir. Adsorpsiyonu etkileyen bir diğer bir parametre biyosorbent dozu 1 ile 20 
g/L aralığında değiştirilerek en iyi oran araştırılmıştır. 20 ile 50 °C aralığında değişik 
sıcaklıklarda yapılan denemeler sonucunda sıcaklığın adsorpsiyona etkisi incelenmiştir. 

Adsorpsiyon verilerinin Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich (D-R) 
biyosorpsiyon izotermlerine uygunluğu incelenmiş ve elde edilen verilerin Langmuir 
izotermine uyduğu gözlenmiştir (R =0.9963). Buna göre, stronsiyum iyonlarının 
biyosorbentte yer alan fonksiyonel gruplar/bağlayıcı bölgelere tek tabakalı olarak 
bağlandığı kabul edilmektedir. Langmuir modeline göre maksimum tek tabakalı 
biyosorpsiyon kapasitesi (Q0) 588 mg g"1 olarak hesaplanmıştır. 

Aşağıdaki çizelgeden görüldüğü gibi AH0 değerinin pozitif olması sistemin endotermik 
olduğunu göstermektedir. Stronsiyum iyonlarının biyosorbent üzerine biyosorpsiyonu için 
sıcaklığın artışı ile AG0 'nin daha küçük değerlere indiği görülmüştür. Buda prosesin 
yüksek sıcaklıklarda kendiliğinden gerçekleşebileceğini göstermektedir. 

Çizelge 1. Stronsiyum İyonlarının Ca-aljinat Biyopolimer Kürecikleri Üzerine 
Biyosorpsiyonuna İlişkin Termodinamik Parametreler 

AH 
(kj mol"1) 

AS 
(k j mol'K"1) 

AG 
(kj mol1) 

293 K 303 K 313 K 323 K 

112,78 0,43 -13,95 -18,28 -22,60 -26,92 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Elde edilen verilerden, sulu çözeltilerden stronsiyum iyonlarının Ca-aljinat biyopolimer 
kürecikleri ile biyosorpsiyonunun yüksek verimle mümkün olabileceği gözlenmiştir. 
Başlangıç pH'ı, başlangıç Sr konsantrasyonu, karıştırma süresi ve biyokütle dozu Sr 
iyonlarının sulu çözeltilerden biyosorpsiyonunda etkin parametrelerdir. Optimum 
koşullarda sulu çözeltilerde Sr iyonlarının biyosorpsiyon verimleri ve denge sabitleri 
sırasıyla % 99±1 ve 37350±1216 mL/g olarak hesaplanmıştır (pH: 7.00, Sr: 1000 Bq, t: 
120 dak, Biyokütle Dozu: 5 g/L). 

Günümüzde giderek artan bir ilgi gören biyosorpsiyon metodu, radyonüklitlerin ve ağır 
metallerin atık sulardan gideriminde önemli bir çözüm teklifi olabilir. Farklı özelliklerde 
alglerle ve hazırlanmış aljinat biyopolimerleri ile radyonüklitlerin sulu çözeltilerden 
giderimi üzerine deneysel çalışmalar sürdürülmektedir. 
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TİCARİ POLİSTİREN KULLANILARAK DÜŞÜK MALİYETLİ 
PLASTİK SİNTİLATÖR ÜRETİMİ 

Okan Oktar, Galip An, Ömer Gündüz, Halil Demirel, Ahmet Demirbaş 

Plastik sintilatör dedektörler nükleer ve yüksek enerji fiziği alanlarında uzun yıllardır 
kullanılmaktadır. Plastik sintilatörlerin avantajları arasında hızlı tepki vermeleri, kolay 
üretilmeleri, şekillendirilebilmeleri ve çeşitlilikleri gelir. En büyük dezavantajlan ise 
radyasyon dayanımları ve maliyetleridir. Plastik sintilatörler sertleştirilmiş bir polimer 
matriks içerisinde çözülmüş organik floresant bileşikler içeren katı malzemeler olarak 
tanımlanabilir. Işık sintilasyonu için en yaygın kullanılan transparant plastikler PS (veya 
polivinilbenzen) ve poliviniltoluen'dir (veya PVT, polimetilstiren). Bu çalışmada 
ekstürüzyon ve basınçlı kalıplama metodu ile ticari PS pelletler kullanılarak düşük 
maliyetli plastik sintilatör üretiminin ön çalışmalannın gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 
Bu amaçla ticari floresant dopantlar içeren PS bloklar SANAEM'de bulunan ekstrüzyon 
aleti kullanılarak hazırlanmıştır. Ekstrüzyon aletine uygun kalıp tasarımı yapılarak aletinin 
çalışma sıcaklığı, basma hızı ve basıncı gibi optimum üretim parametreleri bulunmuştur. 
Hazırlanan plastik sintilatör blokların optik ve mekanik testleri yapılmış ve farklı 
radyoaktif kaynaklara karşı cevabı ölçülmüştür.Bu çalışma, yurt dışından temin edilen 
plastik sintilatörlerin, SANAEM araştırma merkezindeki imkanlarla üretilebileceğini ve bu 
plastik sintilatörlerin yurt içinde ve sınır kapılarında radyoaktif malzemelerin tespiti 
amacıyla kullanılabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Plastik Sintilatör, Detektör, Polisitiren, Extriizyon, SANAEM 

Plastic scintillation detectors have been used in nuclear and high energy physics for many 
decades. Among their benefits are fast response, ease of manufacture and versatility. Their 
main drawbacks are radiation resistance and cost. Plastic Scintillators can be described as 
solid materials which contain organic fluorescent compounds dissolved within a polymer 
matrix. Transparent plastics commonly used for light scintillation are Polystyrene (or PS, 
poly-vinyl-benzene) and polyvinyl-toluene (or PVT, poly-methyl-styron). In this activity, 
preliminary studies for low cost plastic scintillator production by using commercial 
polystyrene pellets and extrusion method were aimed. For this purpose, PS blocks consist 
of commercial fluorescent dopant were prepared by an extruder in SANAEM. Molds 
suitable for extruder were designed and manufactured and optimum production parameters 
such as extrusion temperature profile, extrusion rate and pressure were obtained. Plastic 
blocks prepared were optically and mechanically tested and its response against various 
radioactive sources was measured.This study has shown that plastic scintillators imported 
can be produced in SANAEM domestically and be used for detection of radioactive 
materials within the country or border gates. 

Key words: Plastic Scintillator, Detector, Polystyrene, Extrusion, SANAEM 
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1.GİRİŞ 

Plastik sintilatör dedektörler nükleer ve yüksek enerji fiziği alanlarında uzun yıllardır 
kullanılmaktadır [1], İlk örnekleri yarım yüzyıldan önce üretilmiş olan Plastik sintilatörler 
sertleştirilmiş bir polimer matriks içerisinde çözülmüş organik floresant bileşikler içeren 
katı malzemeler olarak tanımlanabilir. Işık sintilasyonu için en yaygın kullanılan 
transparant plastikler PS (veya polivinilbenzen) ve poliviniltoluen'dir (veya PVT, 
polimetilstiren) [1-8]. Plastik sintilatörlerin kompozisyonları değiştirilerek ışık verimi, 
radyasyon direnci, decay süresi gibi bir takım özellikleri kontrol edilebilir. 

Plastik sintilatörlerin bir takım avantaj ve dezavantajlan bulunmaktadır. Avantajları 
arasında hızlı tepki vermeleri, kolay üretilmeleri, şekillendirilebilmeleri ve çeşitlilikleri 
gelir [9]. En büyük dezavantajlan ise radyasyon dayanımlan ve maliyetleridir [11-14]. 

Plastik sintilatörler alüminyum veya cam bir kalıp içerisinde yığın polimerizasyonu veya 
klasik basınçlı kalıplama tekniği ile hazırlanabilir. Yığın polimerizasyonu ile üretim 
yapıldığında polimerizasyon öncesi kullanılan tüm bileşenlerin saflaştınlması gereklidir. 
Polimerizasyon süreci en az dört beş günlük bir zaman dilimine ihtiyaç duyar. Aynca, 
monomerin tamamen polimere dönüşümünü sağlamak için yüksek sıcaklık ve ardından 
gerilimsiz malzeme üretimi için oda sıcaklığına kadar kontrollü bir soğutma 
gerektirmektedir [9-10]. Polimer ana gövdeye oksijen ve nem difüzyonu, çatlak/hata 
oluşumu ve sararma/bulanıklaşmaya neden olarak ana gövdenin ışık üretimini (sintilasyon 
verimini) ve dopantlann dönüştürdüğü ışığın iletimini/transmittansı düşürerek sintilatörün 
özelliklerinin kötüleşmesine neden olur. Bunun yanı sıra, plastik sintilatörlerdeki 
yaşlanmanın ana nedenlerinden birisi kalıntı monomerdir [15]. 

Plastik sintilatörler üzerine yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu plastik sintilatörlerin 
temel özelliklerinin arttınlması üzerine yoğunlaşmakla birlikte bu malzemelerin daha 
düşük maliyetle ve daha kolay hazırlama teknikleri ile üretilmelerine yönelik çalışmalar 
son yıllarda önem kazanmıştır. Özellikle, çok büyük miktarlarda plastik sintilatöre ihtiyaç 
duyulan büyük araştırma projelerinde sintilatör maliyeti önemli bir parametre olmaktadır. 

Düşük maliyetli plastik sintilatörlerin üretilmesine yönelik çalışmalar 1970'li yıllann ikinci 
yansından itibaren hızlanmıştır. 1975 yılında akrilik bazlı sintilatör Plexipop 
geliştirilmiştir. Düşük maliyetine rağmen akriliğin aromatik yapıda olmaması nedeniyle 
Plexipop'un sintilasyon ışık verimi klasik plastik sintilatörlerin dörte biri kadar olmuştur. 
Yine de akrilik esaslı plastik sintilatörler üzerine yapılan çalışmalar ışık verimi ile ilgili 
problemlere katkı sağlamıştır [1,9]. Ancak, geliştirilen sintilatörlerde yavaş cevap süresi ve 
zayıf mekanik özelliklerinden kaynaklanan problemler devam etmiştir. Son on yıl 
içerisinde ekstürüzyon yöntemi düşük maliyetli yüksek kalitede plastik sintilatör 
malzemelerin hazırlanmasında son derece popüler hale gelmiştir. 

Bu çalışmada ekstürüzyon metodu ile ticari PS pelletler kullanılarak düşük maliyetli 
plastik sintilatör üretiminin ön çalışmalannın gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 
ticari floresant dopantlar içeren PS bloklar SANAEM Tenoloji Bölümü-Malzeme 
Birimi'nde bulunan ekstrüder ve ısıtmalı/soğutmalı pres cihazlan kullanılarak 
hazırlanmıştır. Ekstrüzyon aletine uygun kalıp tasanmı yapılarak aletinin çalışma sıcaklığı, 
basma hızı ve basıncı gibi optimum üretim parametreleri bulunmuştur. Hazırlanan plastik 
sintilatör bloklann mekanik testleri yapılmıştır. Plastik sintilatörün farklı radyoaktif 
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kaynaklara karşı cevabı ölçülerek mevcut kullanılan plastik sintilatörle karşılaştırması 
yapılmıştır. 

2.0RGANİK PLASTİK SİNTİLATÖRLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Sintilasyon Mekanizması 

Yüklü bir parçacık bir maddenin içerisinden geçtiği zaman arkasında içerisinden geçtiği 
maddenin uyarılmış moleküllerini bırakır. Belli tip moleküller bu eneıj inin küçük bir 
kesrini %3) optik fotonlar olarak yayarlar. Sintilasyon (ışıldama) olarak adlandırılan bu 
proses, özellikle aromatik halka içeren PS, poliviniltoluen ve naftalin gibi organik 
yapılarda belirgindir. Toluen ve ksilen içeren sıvılar da sintilasyon yaparlar. Floresans 
olayında ise bir fotonun absorpsiyonu sonucu uyarılmış seviyeye çıkan molekül, daha uzun 
bir dalga boyunda ışıma yaparak temel seviyeye döner. 

Lüminesant katkılar, sintilasyon ışığını daha uygun (kolay ölçülebilen) bir dalga boyuna 
kaydırmak için "dalga kaydıncı" (waveshifters) olarak kullanılırlar. Kompleks moleküller 
içinde meydana gelen absorpsiyon ve emisyon prosesi foton eneıjilerinin geniş bir bandı 
üzerine dağılabilir, emisyon ve absorpsiyon bantlarının bazıları örtüşür yani emisyon 
ışığının belli bir kesri tekrar absorplanabilir. Self absorpsiyon olarak adlandırılan bu olay 
attenuation uzunluğunun kısalmasına neden olduğu için dedektör uygulamalarında 
istenilmez. Ana absorpsiyon ve emisyon pikleri arasındaki dalgaboyu farkı "Stoke 
kayması" olarak adlandırılır. Bu nedenle daha büyük Stoke kayması self absorpsiyonun 
daha küçük olması anlamına gelir. Şekil l ' de plastik sintilatörün çalışma prensibi 
şematik olarak gösterilmiştir. 

Ana plastik malzemenin radyasyonla uyarılması 

10 m Eneıji 
transferi 

lO^m foton 

UV -340 nm 

V UV fotonun absorplanması 

foton 
Mavi bölgede ışıma 
~41 Onm 

Detektör (PMT, foto diyot 

Ana 
plastik 

Birincil 
dopant 

İkincil 
dopant 

Şekil 1. Plastik Sintilatör Çalışma Prensibi 

Plastik sintilatörlerde iyonlaştıncı radyasyona duyarlı kısım ana plastik malzemedir. 
Dopantlann kullanılmadığı durumlarda ana plastik kısa sönüm (attenuation) uzunluğunda 
(birkaç mm) UV fotonlan yayacaktır. Daha uzun sönüm uzunluklan, ana plastiğin ışık 
geçirgenliğinin en fazla olduğu bir dalga boyunda soğrulan eneıjiyi kuvvetli şekilde tekrar 
yayabilecek birincil dopantın yüksek bir konsantrasyonda (~ %1 w/w) ana plastik içinde 
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çözülmesiyle elde edilir. Birincil dopantın ikinci önemli bir fonksiyonu daha vardır. 
Sintilatörün ana plastiğinin decay süresi uzun olabilir (örneğin PS için decay süresi 16 ns), 
bu durumda yüksek konsantrasyonda birincil dopantın eklenmesi ile decay süresi büyük 
oranda kısalır ve toplam ışık verimi artar. Dopantın kullanılan konsantrasyonlarında % 1 
ve daha fazla), bir dopant molekülü ile uyarılmış ana birim arasındaki ortalama mesafe 100 
A° civarındadır ve bu mesafe bir ışığın dalga boyundan oldukça azdır. Bununla birlikte bir 
dopant tam olarak emisyon dalga boyu veya sönüm uzunluğunun istenilen düzeyde 
olmasını sağlamaz ve çok düşük bir ağırlık kesrinde diğer bir dalga boyu kaydırıcının 
(ikincil dopant) kullanılmasına ihtiyaç duyulur. Nadiren de olsa üçüncü bir dopant 
kullanılır. Tablo l 'de plastik sintilatörlerde en çok kullanılan birincil (primary) ve ikincil 
(secondary) dopantlar verilmiştir. 

Tablo 1. Plastik sintilatörlerde kullanılan dopant maddeler 

• • • u f . î 
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Ekstrüde Plastik Sintilasyon Dedektörler 

Plastik sintilatör detektörlerin üretiminde maliyet önemli bir faktördür. Özellikle, çok 
büyük miktarlarda plastik sintilasyon detektörüne ihtiyaç duyulan çalışmalarda maliyet 
unsuru önem kazanmaktadır. Kalıp yöntemi ile hazırlanan sintilatörlerde kg maliyeti 
yaklaşık olarak 40 USD iken ekstürüzyön metodu ile üretilen plastik sintilatörlerin kg 
maliyetlerinin yaklaşık olarak 5 -8 USD olacağı hesaplanmıştır [9]. Bunun dışında döküm 
yöntemi ile plastik sintilatör üretimi oldukça zaman alıcı ve çok fazla iş gücü gerektirir. 

Ekstürüzyön işleminde kullanılan polimerler pellet veya toz halindedir. Ekstrüzyon 
metodunda kullanmak üzere ticari PS pelletler ucuz ve kolay bir şekilde elde edilebilir. Bu 
sayede monomerin saflaştırılması işlemleri ve bunun getirdiği maliyetler azalır. Ayrıca 
ekstrüzyon metodu, istenilen geometride üretim imkanı verdiğinden dolayı detektör 
geometrisi seçenekleri artar. Bununla birlikte, ekstrüde plastik sintilatör, seçilen ticari PS 
türüne bağlı olarak döküm sintilatörlere göre daha düşük optik kalitededir. Bunun nedeni 
PS taneciklerindeki yüksek parçacık konsantrasyonudur. Dolayısıyla ışığın soğrulması 
nedeniyle üretilen plastik sintilatörün boyu daha kısa olmak zorundadır. Bu sorunu aşmak 
için yukarıda bahsedilen WLS fiberler kullanılabilir. 
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3.0RGANİK PLASTİK SİNTİLATÖRLERİN HAZIRLANMASI 

Kullanılan Ham Maddeler 

PS ticari uygulamalarda oldukça fazla kullanılan ve kolay bulunan bir polimerdir. Piyasada 
farklı özelliklerde PS pellet veya toz ürün bulunabilmekte ise de sintilatör yapımında 
sadece çok iyi optik özelliklere sahip PS kullanılması gerekir. Ekstrüde edilmiş plastik 
sintilatör yapımında kullanılacak olan PS seçimi yapılırken seçilen hammaddenin oldukça 
yüksek optik özellikte olmasının yanı sıra ekstrüzyon prosesinin kolaylığı için uygun eriyik 
akış hızına (melt flow rate) sahip olması, fiyatı ve kolay bulunabilirliği göz önüne 
alınmalıdır. 

Yapılan çalışmada genel amaçlı Dow Styron 634 PS pelletler kullanıldı. Dow Styron 634 
PS pelletlerin birim fiyatı 3,2 TL/kg dır. Dow Styron 634 PS pelletlerin teknik özellikleri 
Tablo 2'de verilmiştir. 

Birincil dopant olarak % 1,0-1,5 (w/w) PPO (Merck) ve ikincil dopant veya dalga boyu 
kaydırıcı olarak %0,01-0,03 (w/w) POPOP (Merck) kullanıldı. Kullanılan dopantlann açık 
yapıları Şekil 3'te, diğer özellikleri ise Tablo 3'de verilmiştir. 

Tablo 2. Dow Styron 634 PS pelletlerin teknik özellikleri 

Teknik Özellikler Değer 
Fiziksel 

Erime Akış Hızı (200 °C/5 kg) g/10 dk. 3,5 
Özgül Ağırlık (@ 23°C), kg/m3 1050 
Yığın Yoğunluğu, kg/m 600 

Mekanik 
Yield tensile strength, 5 mm/min., MPa 54 
Ultimate tensile elongation, 5 mm/min., % 1-3 
Flexural modulus (3-points bending), MPa 3500 
Flexural strength (3-points bending), MPa 85 

Termal 
Vicat yumuşama noktası (120 °C/h, 1 kg), °C 102 

(50 °C/h, 1 kg ) , °C 95 
DTUL. annealed (120 °C/h, 1.82 MPa), °C 94 

(120 °C/h, 0.46 MPa), °C 96 

PPO 

2,5-Diphenyloxazole 

POPOP 

1,4-bis [5-phenyloxazol-2yl]benzene 

Şekil 2. Birincil ve ikincil dopant olarak kullanılan katkı maddelerinin açık yapılan 
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Tablo 3. Birincil ve ikincil dopantlann bazı fiziksel özellikleri 

Özellik PPO POPOP 
Kaynama noktası 360 °C Veri yok 
Erime noktası 72-73 °C 244-246 °C 
Saflık % 99 % 99 
Görünüş Beyaz toz Sarı kristalin fiber 

Kullanılan Ekipman 

Polisitiren plastik sintilatörün hazırlanmasında kullanılan deneysel düzenek Şekil 4'te 
gösterilmiştir. Yapılan çalışmada SANAEM Malzeme Biriminde bulunan FRUIL-FLIERE 
marka ESTRU 23 model 40 mm tek vidalı ekstürüder cihazı (Şekil 5) ve CEAST marka 
Type-6709 model pres (Şekil 5) kullanıldı. İlk basma kalıbı olarak kullanılan alüminyum 
kalıp SANAEM Mekanik Atölyesinde, paslanmaz çelik kalıp ise OSTİM'de yaptırıldı. 
Kullanılan kalıpların resimleri Şekil 6'da verilmiştir. 

/• s 

N2 

f N 

PS+Dopantlar 
V J 

1 r ı r 

Besleme 
Hunisi 

Ekstruder 

Ara bağlantı vanası 

Pres 

Şekil 3. Deneysel Düzeneğin Şematik Görünümü 
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Şekil 4. Kullanılan Ekstruder ve Pres 

Şekil 5. Kullanılan Kalıplar 

Ekstrüde PS blokların Hazırlanması 

Ekstrüzyon işlemine başlamadan önce PS pelletler ve dopantlara 70 °C'deki etüv içerisinde 
ön kurutma yapıldı. Dopant ve pelletlerin karıştırıldığı renklendirme işlemine geçmeden 
önce etüvden alman PS pelletler çözünmüş oksijen ve nemi uzaklaştırmak için 1-2 gün 
azot atmosferinde tutuldu. PS pellet ve dopantlar azot atmosferi altında bir karıştırma 
bidonu içerisinde karıştırıldı. Karıştırma esnasında dopantlann pelletler üzerine kaplanması 
ve daha homojen yayılmasını sağlamak için bir miktar silikon yağı eklendi. Ekstürüzyon 
işlemi boyunca ekstrüder besleme hunisi azot atmosferi altında tutularak besleme 
ortamının nemi en az seviyede tutulmaya çalışıldı. Ekstrüderden çıkan sıcak eriyik bir 
bağlantı vanası kullanılarak sıcak pres altında tutulan kalıp içerisine basıldı. Ekstrüder, ara 
bağlantı vanası ve kalıp sıcaklıkları son derece önemli olduğu için nihai basma sıcaklığı, 
basma hızı, kalıbın basma sonrası tekrar oda sıcaklığına soğutulma hızı gibi parametreler 
farklı kombinasyonlarda çalışılarak optimum deney şartlan belirlendi. 
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4.HAZIRLANAN PLASTİK SİNTİLATÖRLERİN ÖZELLİKLERİ 

Spektroskopik Ölçümler 

UV spektroskopik ölçümler Varian-Cary 100 model UV-Vis ve flöresans ölçümleri 
Varian-Cary Eclipse model Flöresans Spektrofotometrede ölçüldü. Flöresans ölçümleri 
310 nm uyarılma dalga boyunda yapılmıştır. 

Birincil ve ikincil dopantlar içeren PS filmlerin spektroskopik karakteristikleri Şekil 8'de 
gösterilmiştir. Mavi ışık yayan sintilatörün abpsorpsiyon maksimumu yaklaşık olarak 400 
nm de (1 cm optik yol uzunluğunda) ve emisyon maksimumu 420 nm de gözlenmiştir. 
Luminesant dopantlardan PPO /\,max:340-370 nm ve POPOP A,max:420 nm de emisyon 
yapar. 

Şekil 9'da ise orijinal LODLUM PVT ile SANAEM'de hazırlanan PS sintilatör bloklardan 
hazırlanan 5,00 mm kalınlığındaki disklerden ölçülen absorbans spektrumlan verilmiştir. 

300 350 400 450 500 550 
Dalgaboyu (nm) 

Şekil 6. PPO ve POPOP içeren PS sintilatörün flöresans ve % geçirgenlik spektrumlan 
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Şekil 7. Orijinal LODLUM (PVT) (altta) ve SANAEM'de (üstte) hazırlanan PS blokların 
UV spektrumları 

Yukarıda verilen spektrumlardan da görüldüğü gibi orijinal sintillatörden alınan spektrum 
ile SANAEM de hazırlanan spektrumdaki absorbans maksimumları son derece uyumludur. 

Mekanik Testler ve Eriyik Akış İndisi (MFI) Ölçümleri 

Kalıplanan PS bloktan ve mevcut kullanılan plastik sintilatör bloğundan hazırlanan 
numunelerin Eriyik Akış İndisi (MFI) ve 3 nokta bükülme (3 points bending) testleri 
yapılarak bu çalışmada üretilen sintilatör bloğunun bir karşılaştırması yapılmıştır. 

Bükülme-kırılma testi için 10x15x140 mm boyutlarında test numuneleri hazırlanarak, 
SANAEM Malzeme Biriminde bulunan Instron marka 1011 model Üniversal mekanik test 
cihazı kullanılarak 3 nokta bükülme-kırılma testleri yapılmıştır. Test parametreleri şu 
şekildedir; Bending Gap = 100 mm Transducer = 5kN, Load Range = İkN, Cross-Head 
Hızı = 200mm/s 

MFI ölçümleri SANAEM Malzeme Biriminde bulunan CEAST marka cihaz kullanılarak 
yapılmış olup test parametreleri şu şekildedir; Sıcaklık = 200°C, Test Yükü = 5 kg, Kesme 
aralığı = 30 sn 
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Kalıplanan PS bloktan ve mevcut kullanılan plastik sintilatör bloğundan hazırlanan 
numunelerin mekanik test dirençleri Tablo 5'te, MFI sonuçları Tablo 6'da verilmiştir. 

Tablo 4. Sintilatör bloklarının mekanik direnci 

PS Blok 
(SANAEM DOW 634) 

PVT Blok 
(Orjinal LODLUM) 

Azami Bükülme, mm 6,52 7.10 

Maksimum Bükülme Direnci, N 685,24 618,07 

Kırılma Direnci, N 669,02 600,53 

Tablo 5. Sintilatör bloklarının MFI değerleri 

MFI, g/10dk 

PS Blok (SANAEM DOW 634) 5,496 

PVT Blok (Orjinal LODLUM) 1,421 

Radyoaktif Kaynaklara Karşı Sintilatörün Cevabının Ölçülmesi (Sayım Sistemi) 

Hazırlanan PS sintilatör blokdan farklı aktivitelerdeki radyoatif kaynaklara karşı alınan 
ölçümler Şekil 10 da gösterilen sayım düzeneği kullanılarak alınmıştır. Ölçümlerde 
10x5x40 cm (WxHxL) ebatlarında hazırlanan PS blok ile 13x8x120 cm (WxHxL) 
ebatlarında orijinal LODLUM plastik sintilatör kullanıldı. LODLUM sintilatörün ana 
plastik hammaddesi PVT'dir. 

Hazırlanan PS Bloğun (SANAEM numunesi) gördüğü katı açı, LODLUM'un gördüğü katı 
açının % 33'üdür. Ayrıca LODLUM, hazırlandığı malzeme açısından optik olarak 
başlangıçta daha üstündür (PS'e karşılık PVT). Buna karşılık SANAEM numunesi daha 
kısa olduğundan oluşan ışıldamanın sönümlenmesi daha azdır. LODLUM'un kalınlığı daha 
fazla olduğundan ışık verimi daha yüksektir. Ancak yaşlanmaya bağlı olarak LODLUM'un 
yapıldığı malzeme olan PVT'nin radyasyon direnci daha düşüktür. 

Sayım sırasında kullanılan kaynaklar ve aktiviteleri aşağıdaki Tablo 6'da verilmiştir 

3 kanallı counter /timer ve PC 

Şekil 8. Sayım Sistemi 
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Tablo 6. Sayım sisteminde kullanılan kaynaklar 

Kaynak Aktivite 
241 Am 25 mC 

137Cs 333 KBq (1986) 

Gamma referans seti 

Çıplak yüzey aktivitesi ~200mR/hr 

U 235 standart set 

Şekil 10'da görülebildiği gibi SANAEM numunesi orijinal LODLUM'un % 37-38'i 
mertebesinde bir ardalan sayımı yapmaktadır. 

Farklı aktivitede radyoaktif kaynaklar ile orijinal LODLUM sintilatör ve SANAEM'de 
hazırlanan PS sintilatörden alınan sayım sonuçları Şekil 11-16'da verilmiştir. 

Background Sayımı 

2500 

2000 
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(O a 
o 
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500 
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- S A N A M 

1 201 401 601 801 1001 1201 1401 

Zaman, sn 

Şekil 9. SANAEM ve orijinal numuneden ölçülen ardalan sayım sonuçlan 
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Karma Kaynak ile Mesafe-Sayım 
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Şekil 10. Mesafeye göre sayım sonuçlan (Karma kaynak) 

Cs 137 Kaynağı ile Mesafe-Sayım 

Mesafe, metre 

Şekil 11. Mesafeye göre sayım sonuçlan (Cs-137) 

Şekil 12. Mesafeye göre sayım sonuçlan (U-235 standart set) 
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Şekil 13. Mesafeye göre sayım sonuçları (Karma kaynak, farklı mesafeler, kaynak açıp 
kapatılarak) 

Şekil 14. Mesafeye göre sayım sonuçları (Cs-137 ile farklı mesafeler, kaynak açıp 
kapatılarak) 
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U 235 Standart Set ile Rastgele Mesafe-Tepki 

Zaman, sn 

LODLUM 

— — S A N A » ! 

Şekil 15. Mesafeye göre sayım sonuçları (U-235 standart set kullanılarak kaynağa farklı 
mesafelerden kaynak açıp kapatılarak) 

Maliyet 

Üretimde kullanılan PS pelletlerinin fiyatı 3,2 TL/kg'dır. 10x5x100 cm ebatlarında bir 
sintilatör detektörü yapmak için; 

5250 grPS 

5250 gr * %1 = 52,5 gr PPO 

5250 gr * %0,03 = 1,575 gr POPOP gereklidir. 

PPO'nun katalogdan alınan maliyeti 500 gr'lık bir şişe için 1,1 $/gr'dır. Aynı şekilde 
POPOP için bulunan fiyat 1,5 $/gr'dır. Bu maliyetlere göre plastik sintilatör maliyeti .için 
malzeme maliyeti; 

5,25kgx3,2TL/kg + [52,5grxl,l$/grx l ,575grxl ,5$/gr) x 1,571/$ = 106,97 TL olarak 
bulunmaktadır. 

Bu sintilatörün ektrüzyonu için bir ekstrüder, bir sıcak pres ve kalıp gereklidir. Ekstrüder 
ve sıcak pres SANAEM'de mevcut olduğundan hesaplamaya sadece kalıp dahil edilmiştir. 

Kalıp : 25.000 TL 

Üretim maliyeti olarak üretim sırasında kullanılan elektrik ve işçilik maliyeti eklenecektir. 
Günde 8 saat çalışan toplam 9 kW gücünde ekstrüder ve sıcak pres için hafta sonları hariç 
yılda; 

9kWxS saat x (365 gün-110gün)xO,2TL/kWh = 3672TL elektrik maliyeti bulunur. 

Kesikli bir üretim düşünülür ve bir bloğun basma, soğutma, kalıptan çıkarma ve tekrar 
kalıp bağlama işlemi 90 dk. kabul edilirse, günde yaklaşık 5 adet blok üretilebilir. Bir yılda 
-1275 plastik Sintilatör üretilebilir (hafta sonlan hariç). 
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Sonuç olarak 10x5x100 cm boyutundaki 1275 adet plastik sintilatörün işçilik hariç, üretim 
maliyeti: 

[([(25.000 TL + 3672 TL) + (106,97 TL x 1275)] / 1275 = 129,46 TL olarak bulunur. 

Maliyetin 2/3'ünü malzeme gideri oluşturmaktadır. Kataloglardaki gram mertebesindeki 
malzemeler için verilen fiyatların daha da düşebileceği düşünülmektedir. 

5.SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

SANAEM'deki ekstrüder ve sıcak pres kullanılarak, PS peletlerden plastik Sintilatör 
yapımı gerçekleştirilmiştir. Laboratuar ölçekli bu üretim sonucu elde edilen malzemenin 
spektroskopik ölçümleri LODLUM'la karşılaştırıldığında neredeyse aynıdır. 

Yapılan testler, SANAEM'de hazırlanan PS sintilatörün mekanik olarak LODLUM'a eşit 
veya daha iyi olduğunu göstermektedir. Eriyik Akış İndeksi daha yüksek çıkmıştır. 

Radyoaktif kaynaklara göre yapılan değerlendirmelere göre; 

• Tüm sayımlarda SANAEM numunesinden, LODLUM'a göre kaynağı gören katı 
açı ile orantılı olarak benzer veya daha yüksek sayım alındığı görülmüştür. 
• Hareketli bir şekilde yaklaştırılan kaynaklara karşı, orijinal LODLUM ile aynı anda 
ve belirgin bir artış/tepki vermektedir. 

Hazırlanan numune, radyasyonun tespiti veya ikaz amaçlı kullanılabilir. 

Bundan sonra yapılması düşünülen çalışma, hazırlanan plastik sintilatörden spektrum 
alınması olacaktır. 
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SULU ÇÖZELTİDEN LANTANYUM' UN PERLİT ÜZERİNE 
ADSORPSİYONU 

Ümran Hiçsönmez1*, Zeynep Talip2, Meral Eral2 

'Celal Bayar Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Kimya Bölümü, MANİSA 
2Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Bornova-İZMİR 

Adsorpsiyon diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında oldukça yararlı ve ekonomik bir 
tekniktir. Birçok inorganik ve organik doğal materyaller, ağır metallerin, organik 
kirliliklerin ve radyonüklidlerin adsorbsiyonu için kullanılmaktadır. Perlit, ısıyla genleşme 
özelliği olan ve genleştiğinde çok hafif gözenekli bir hale geçen asidik karakterde camsı 
volkanik bir kayaçtır. Genellikle %70' den daha fazla silika içeriği bulunan çoğu perlit iyi 
bir adsorban özelliği göstermektedir. Genleştirilmiş perlit geniş yüzey alanına, gözenekli 
yapıya, ucuz ve kolay temin edilebilir özelliğe sahiptir. Dünyadaki perlit rezervlerinin 
yarısından fazlası Türkiye' de bulunmaktadır. Nadir toprak elementleri (NTE), cam, 
seramik, elektronik endüstrisinde, uzay gemilerinde, foto-elektronik ve metallurjide, kimya 
mühendisliğinde, nükleer enerji ve uygulamalarında, optik alanında, yüksek etkiye sahip 
kalıcı mıknatıs ürünlerinde kullanımı ile endüstriyel açıdan oldukça önemlidir. Nadir 
toprak elementlerinden olan lantanyum, başlıca monazit [(Ce, La, Nd, Th)PC>4] ve 
bastnazit [(Ce, La)CC>3]F gibi nadir mineraller içinde bulunur. Ülkemizde NTE' leri ile 
birlikte olan en önemli Th depozitleri (bastnazit), Eskişehir-Beylikahır bölgesinde 
bulunmaktadır. Bu bölge Th rezervlerinin, %3-4 tenörle NTE' leri, %35 tenörle florit, %20 
tenörle barit ve %0.2 tenörle Th içerdiği belirtilmektedir. Çalışmamızda, lantanyumun 
doğal bir adsorban olan genleştirilmiş perlit üzerine adsorpsiyonu araştırıldı. Perlit, Eti 
Maden İşletmesi Perlit Müdürlüğü(İZMİR)' den sağlandı. Kesikli yöntemle yapılan 
adsorbsiyon denemelerinde adsorban tane boyutu, çözelti pH' ı, çalkalama süresi, 
başlangıç lantanyum konsantrasyonu parametreleri incelendi. Mevcut deneysel sonuçlar 
ışığında kinetik ve izoterm çalışmaları yapılarak lantanyumun adsorpsiyon mekanizması 
tartışıldı. 

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Lantanyum, Perlit 

* umran.hicsonmez@bayar.edu.tr 
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RADYOAKTİF ATIKLARIN İMMOBİLİZASYONUNDA 
CAMLAŞTIRMA TEKNİĞİNİN UYGULANMASI 

Cem Erdoğan*, Sema Akyıl, Murat Bengisu 

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü 
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım 

Nükleer atık, belli bir limitin üzerinde radyoaktivite içeren gaz, sıvı ya da katı atık 
materyallerdir. Radyoaktif atıklar, genellikle nükleer yakıt döngüsündeki enerji üretimi 
için gerekli tüm aşamalar ve yakıt döngüsündeki aktiviteler sonucu açığa çıkar. Eğer 
radyoaktif atıklardan radyonüklitlerin geri kazanımı amaçlanmadıysa, atıkların yüksek 
radyoaktiviteye sahip uzun yarı ömürlü izotopları içermesinden dolayı, uzun seneler 
boyunca kontrollü olarak çevreye ve bu çevrede yaşayan insanlara zarar vermeyecek 
şekilde bertaraf edilmesi ve depolanması gerekmektedir. Atıkların uzun süre 
saklanabilmesi için katılaştınlarak immobilize edilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla 
kullanılan metotlar; çimentolaştırma, polimerizasyon ve camlaştırmadır. Camlaştırma 
tekniği, nükleer teknolojide açığa çıkan atıkların nihai saklanmasında kullanılan ve termal 
bir işlem sırasında cam ya da camsı maddelere dönüştürülebilen materyallerin prosesidir. 
Bu çalışmada, radyoaktif atıkların camlaştırılması için kimyasal dayanımı yüksek ve 
ergime sıcaklığı mevcut kullanımdaki camlara göre daha düşük olan bor tabanlı cam 
bileşimleri geliştirilmiştir. Alkali oksit, toprak alkali oksit, P2O5, PbO gibi katkıların 
belirlenen oranlarda eklenmesiyle elde edilen bor camlarının; homojenlik, kimyasal ve 
fiziksel dayanım, mekanik dayanım, cam dönüşüm sıcaklığı, ergime sıcaklığı gibi çeşitli 
özellikleri incelenmiştir. Uygun özelliklere sahip camlar belirlendikten sonra bunlara katı 
atıklar ilave edilerek fiziksel ve kimyasal dayanımları incelenmiş uzun süreli saklama için 
uygunlukları test edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Radyoaktif Atiklar, Camlaştırma, Fiziksel Dayanım, Kimyasal 
Dayanım 

Bu çalışma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (Proje No: 09NBE003) olarak 
finansal açıdan desteklenmektedir. 
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METAKRİLİK ASİTLİ KOPOLİMER İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN 
Cs(I) İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASININ ICP-MS 

ÖLÇÜMLERİ İLE İNCELENMESİ 

Gönül Keçeli*, Emine Doğan, Cemal Özeroğlu 

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü, 34320 Avcılar-İSTANBUL 

Doğal enerji kaynaklarından verimli bir şekilde yararlanmak için gerekli teknoloji henüz 
geliştirilemediğinden tüm dikkatler nükleer santraller üzerinde yoğunlaşmıştır. Nükleer 
alanda yapılan bilimsel ve teknolojik araştırmalar, radyoizotoplarla ilgili endüstriler, 
radyoaktif element cevherinin yeraltından çıkarılması işlenmesi, nükleer yakıt çevrimi 
(uranyum madenciliği, uranyum cevheri zenginleştirilmesi, nükleer yakıt üretimi, reaktör 
işletmesi ve kullanılmış yakıtların yeniden işlenmesi), nükleer silah denemeleri ve 
kullanılması, kötü projelendirilen veya işletilen nükleer santraller çevreyi kirletmektedir. 
Çevre kirlenmesi açısından nükleer santrallerden çıkan en önemli sıvı atıklardan biride 
Sezyum(yarılanma ömrü t]/2 30 yıl) dur. Nükleer santrallerden çıkan ve üzerinde en çok 
tartışılan, atıklarının hacminin ve tehlikesinin azaltılarak, depolanmasının kolaylaştırılması 
için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Günümüz teknolojinin gelişmesiyle birlikte sahip 
oldukları üstün özelliklerinden dolayı polimerlerin akıllı malzeme olarak kullanılması 
üzerinde çok yoğun çalışmalar yapılmaktadır, çeşitli dış uyarılarla, örneğin sıcaklık, pH, 
solvent kalitesi, nem, elektriksel veya manyetik alan, toksinlerin varlığı, vb gibi etkilerle 
boyutları değişebilmektedir. Polimer zincirlerinin diğer bir özellikleri ise dış etkendeki çok 
az bir değişiklik ile, örneğin ortam sıcaklığının çok az bir değişmesi ile aniden çok büyük 
boyut değişikliği göstermeleridir.). İçerdiği fonksiyonel grubun miktarına ve cinsine bağlı 
olarak fiziksel ve kimyasal adsorplama yada absorplama kapasiteleri kontrol edilebilen bu 
tip polimerler, inorganik adsorbanlara kıyasla hem geniş pH aralığında kullanılması 
açısından hem de içerdiği fonksiyonel grupların miktarına ve türüne bağlı olarak seçicilik 
göstermesi açısından avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışmada dibenzoil peroksit (BPO)-
N,N' - dimetilanilin (DMA) başlatıcı sistemi kullanılarak ağırlıkça %10, %25 ve %50 
metakrilik asit içeren etilen glikol dimetakrilat (EGDM)- metakrilik asit (MA) 
kopolimerleri sentezlenerek, ağırlıkça %25 MA içeren EGDM - MA kopolimeri 
kullanılarak sulu çözeltiden sezyum gibi toksit radyonüklidlerin sıvı atıklardan 
uzaklaştırılmasında adsorpsiyon deneyleri yapıldı. Çok çeşitli adsorban/iyon değiştiriciler 
radyoaktif sıvı atıkların değerlendirilmesinde uygulama alanı bulmuştur. Çalışmamızda 
sıvı nükleer atıklarda yer alan sezyumu, seçici olarak adsorplayan, batch yöntemi 
kullanılmıştır. Sulu çözeltilerden sezyum uzaklaştırılmasında sıcaklık, pH, adsorpsiyon 
süresi, Cs(I) konsantrasyonu ve adsorban miktarı gibi fızikokimyasal parametrelerin etkisi 
araştırıldı. 0.08 gram adsorban kullanıldığında, lxl0"3 M Cs(I) iyonları içeren çözeltiden 
%93 oranında sezyum iyonlarının uzaklaştırıldığı gözlendi. Elde edilen veriler 
Adsorpsiyon izotermlerine uygulanarak adsorpsiyon parametreleri hesaplandı. 

Anahtar Kelimeler: Radioaktivite,Adsorption,Co-Polimer,İzotermler 

* keceli@istanbul.edu.tr 

231 

mailto:keceli@istanbul.edu.tr


X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,214-228 jp^ ̂  00065 0 0kt ar 

GAMMA RADYASYONU İLE POLİMERLEŞTİRİLEN POLİVİNİL 
PROLİDON-CALİX(4-6)AREN KOMPOZİTLERİ İLE URANYUM 

TUZLARININ TUTULMASI 

Vinil prolidon gamma radyasyonu ile kolaylıkla polimerleşebilmekte ve çapraz bağlı 
polivinil prolidon polimeri elde edilebilmektedir. Calix(4-6)aren molekülleri halkalı 
moleküller olup host-guest kavramı ile açıklanan bir mekanizma ile kendi yapısında 
bulunan boşluğa, uygun fiziksel büyüklüğe sahip atom, iyon yada molekülleri 
alabilmektedir. Calixaren moleküllerinde istenilen boşluk, türevlendirme reaksiyonları 
yapılarak sağlanabilmektedir. Laboratuavarda hazırladığımız p-tert-büt-calix(4)aren diamin 
molekülü, vinil prolidon monomerinde çözülmüş ve gamma radyasyonu ile 20 kGy doz da 
ışınlanmış ve çapraz bağlı PVP-Calix(4)aren kompozitleri elde edilmiştir. Elde edilen 
jeller, uygun derişimlerde hazırlanan uranyum çözeltilerinde, ikişer saat aralıklarla 
özütleme yapmak amacıyla sabit sıcaklıkta bekletilmiş ve daha sonra spektroskopik ve 
termal olarak incelenmiştir. Hazırlanan kompozit jeller suda çok kolay şişebilmekte ve 
şişme davranışları pH ya çok güçlü tepki vermektedir. 

Anahtar kelimeler: Gamma Radyasyonu, Polivinil Prolidon, Calixarenes, Uranyum Nitrat 
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POLIAKRILAMIT-DOĞAL/Y-ZEOLIT KOMPOZITLER VE FİTİK 
ASİT MODİFİYE YAPILARINA Th4+ ADSORPSIYONU 

Demet Baybaş*, Ulvi Ulusoy 

Cumhuriyet Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 58140-SİVAS 

Doğal ve sentetik Y-tip zeolit (Z ve YZ) ile poliakrilamitin (PAA) oluşturduğu faz farklı 
mikro kompozitler, Z ve YZ'nin sudaki süspansiyonunda akrilamit (AA) monomerinin 
doğrudan polimerleştirilmesi ile elde edilmiştir. Bunların fıtik asit (FA) modifiye yapıları 
ilgili kompozitleri FA adsorpsiyonu ile oluşturulmuştur (PAA-YZ-FA ve PAA-Z-FA). 
Elde edilen materyaller FT-IR, XRD ve SEM analizleri ile karakterize edilmiş, yapıların 
adsorban özellikleri ise Th4+ adsorpsiyonunun derişim ve pH ile değişimi, kinetik, 
termodinamik ve tekrar kullanılabilirlik araştırmaları ile değerlendirilmiştir. FT-IR, XRD 
ve SEM analizleri kompozit oluşumu ve yüzey modifikasyonunun gerçekleştiğini 
kanıtlamıştır. Adsorpsiyon izotermlerinden türetilen parametreler, adsorbanlann tümünün 
Th4+ iyonuna yüksek ilgisini olduğunu göstermiş, FA modifikasyonunun adsorpsiyon 
kapasitesini arttırdığı saptanmıştır. Adsorpsiyonun artan pH ile arttığı, tüm 
adsorpsiyonlann ısıalan, entropi artışlı, kendiliğinden olduğu ve ikinci derece kinetik 
özellik gösterdiği bulunmuştur. Kompozitlerin tekrar kullanılabilirliği, 5 ardıl kullanım 
sonuçlarıyla kanıtlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Toryum, Kompozit, Zeolit, Y-Zeolit, Polimer, Kinetik, 
Termodinamik 

ADSORPTION OF Th4+ ON TO POLYACRYLAMIDE-NATURAL/Y-
ZEOLITE COMPOSITES AND THEIR PHYTIC ACID 

MODIFICATIONS 

Phase separated micro-composites of polyacrylamide (PAA) with natural and Y-type 
synthetic zeolite (Z and YZ), PAA-Z and PAA-YZ were prepared by direct polymerization 
of acrylamide (AA) in suspensions of the related zeolite in aquatic medium. Phytic acid 
(Phy) modified forms were obtained by adsorption of Phy on to the composites (PAA-Z-
Phy and PAA-YZ-Phy). The composites were characterized by means of FT-IR, XRD and 
SEM analysis, whilst the adsorptive features were evaluated for Th4+ in view of the 
dependency of the ion concentration, pH, temperature, time and reusability. The analysis 
by FT-IR, XRD and SEM confirmed the formation of composites and their modifications. 
The parameters obtained from the adsorption isotherms indicated that the adsorbents used 
had high affinity to Th4+ ions. The Phy modifications increased the adsorption capacities of 
the composites. The results associated with the adsorptive features showed that the 
sorption increased with increasing pH, all adsorptions were endothermic, with positive 
entropy changed and spontaneous, and the kinetics of adsorptions were compatible to the 
second order model. The reusability of the composites was confirmed for 5 sequential 
reuses. 

Keywords: Adsorption, Thorium, Composite, Zeolite, Y-Zeolite, Polymer, Kinetic, 
Termodynamic 
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1. GİRİş 

Doğal ya da endüstriyel kaynaklar tarafından doğaya aktarılan, radyoaktif olan ya da 
olmayan metal iyonları, biyolojik sistemlere radyoaktif ve toksik zararlar verirler. Bu 
nedenle bu iyonların varlığı çevresel bir sorundur ve özellikle atık sulardan giderilmeleri 
gerekir. Ayrıca bu metallerin geri kazanımı ekonomik açıdan da çok önemlidir. Giderim ve 
geri kazanırnda kullanılan yöntemlerden bazıları, yüzdürme (flotasyon), pıhtılaştırma 
(kogulasyon), çöktürme, özütleme (ekstraksiyon), iyon değişimi, ters osmoz ve elektrolitik 
süreçlerdir. Ancak, uzun süre gerektirmeleri, pahalı olmaları ve atık sorunları nedeniyle bu 
tekniklerin kullanım alanları kısıtlıdır. Fizikokimyasal bir yöntem olan adsorpsiyon, metal 
için seçiciliği yüksek, kolayelde edilebilirlik, tekrar kullanılabilirlik ve çevre için güvenli 
olma koşullarını sağlayan adsorbanların kullanılması durumunda yukarıdaki yöntemlere 
önemli bir alternatif oluşturur. 

Toryum madenIerinden çıkan maden atık sularındaki ve reaktör atıklarındaki toryum ve 
bunların bozunma ürünlerinin giderilmesi radyoaktivite ve toksisite açısından önemli bir 
çevre sorunudur. 

Bu çalışmada doğal zeoIit (klinoptilolit) ve yapay zeolitin (Na-Y zeoIit) poliakrilamit ile 
kompozit yapıları oluşturulmuş, bu kompozitlerin fitik asit modifiye yapıları ,,
hazırlanmıştır. Adsorbanların yapısal karakterizasyonları FTIR, XRD ve SEM analizleriyle 
incelenmiştir. Kompozitlerin adsorban özellikleri ise Th4

+ adsorpsiyonunun derişim ve pH 
ile değişimi, kinetik, termodinamik ve tekrar kullanılabilirlik araştırmaları ile 
değerlendirilmiştir. 

2. DENEYSEL 

2.1. Kullanılan Kimyasallar 

Bu çalışmada Na-Y Zeolit (Sigma, Germany) ve doğal bir zeolit (Si02: %71.89, A1ı03: 
%15.16, CaO: %6.51, Fe203: %1.80, MgO: %1.06 bileşiminde olup TRETK007 GmbH 
tarafından sertifikalanmıştır, Rota MadencilikfI'ürkiye) minerali (klinoptilolit) kompozit 
bileşeni olarak, herhangi bir kimyasal işlem yapılmaksızın doğrudan kullanılmıştır. P AA-Z 
ve P AA-YZ kompozit yapılarının kullanılmasında akrilamit monomeri (Merck, Germany), 
polimer başlatıcısı olarak amonyum peroksidisülfat, H8N208S2 (Merck, Germany), çapraz 
bağlayıcısı olarak N, N'-metilenbisakrilamit (Sigma, U.S.A.) ve hızlandırıcısİ olarak 
TEMED (Sigma, U.S.A.) kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan tüm madde, asit ve 
bazların analitik saflıkta olmasına özen gösterilmiştir. 

2.2. PAA-Z, PAA-YZ kompozitleri ve Modifiye Yapıların Hazırlanması 

Bir magnetik karıştırıcı üzerindeki behere kompozit bileşenlerinin (Zeolit veya Y-ZeoHt) 
sudaki süspansiyonları üzerine sırasıyla suda çözünmüş akrilamit monomeri, çapraz 
bağlayıcı (N, N'-metilenbisakrilamit) eklenmiş, yüksek hızda karıştırılarak homojen bir 
süspansiyon elde edildikten sonra amonyum persülfat ve hızlandırıcı (TEMED) eklenerek 
polimerleşme sağlanmıştır. Oluşan kompozit ortamındaki olası safsızlıklar, yıkama suyu 
iletkenliğinin damıtık su iletkenliğine ulaştığı yıkamaya kadar sürdürülen ardıl yıkamalarla 
uzaklaştırılmıştır. Saflaştırılan kompozitler kurutulup öğütüldükten sonra tanecik boyutu -
100 Jlm olacak şekilde elenerek kapalı kaplarda saklanmıştır. 
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FA modifiye yapıların eldesi için kompozit örneklerinin üzerine belirli derişimde FA 
çözeltisi eklenmiş ve 25 °C'de aralıklarla karıştırılarak 24 saat bekletilmiştir. Denge 
çözeltileri santrifüjienerek ayrılmış ve denge çözeltilerindeki FA derişimleri PAR'ın 
kompleksleştirici olarak kullanıldığı spektrofotometrik yöntemle saptanmıştır. [1, 2]. 
Adsorbanların yapısal karakterizasyonlan FT1R, XRD ve SEM analizleriyle incelenmiştir. 

2.3. Sulu Çözeltiden Th4+ Adsorpsiyonu 

YZ, Z, PAA-YZ, PAA-Z, PAA-YZ-FA ve PAA-Z-FA adsorbanlarına Th4+ adsorpsiyonu 
incelenmiş, adsorpsiyon parametreleri türetilmiştir. Adsorpsiyonun sıcaklıkla değişimi 
dışındaki tüm araştırmalar 298 K sabit sıcaklıkta yürütülmüş ve daima ikili (duplicate) 
örneklerle çalışılmıştır. 

1. Adsorpsiyonun pH ile değişiminin incelenmesi: Her bir adsorbanın 0.1'er gramı, HC1 
ve NaOH kullanılarak başlangıç pH'sı doğal zeolit grubu için 1, 2, 3, 3.5 ve 4'e, YZ ve 
kompozitleri için 2.5-4 aralığına ayarlanmış (YZ'nin pH<2.5 olan çözeltilerde bozunması 
nedeniyle) 10 mL 4.3xl0~3 mo L"1 (1000 ppm) Th4+ çözeltileri ile 24 saat 298 K'de 
etkileştirilmiş ve Th4+ içerikleri saptanmıştır. Elde edilen verilerden yararlanarak pH-
adsorplanan miktar değişimleri incelenmiştir. 

2. Adsorpsiyonun derişimle değişiminin incelenmesi: 0.1 g adsorban 1.1X10~4-8.6X10 3 

mol L"1 (25-2000 ppm) Th4+ iyon derişimini içeren 10'ar mL çözelti ile 298 K'de 
etkileştirilmiş ve 24 saat sonunda denge çözeltilerindeki iyon derişimi ölçülmüştür. 
Adsorpsiyonun pH ile değişimi araştırması Th4+ çözeltisinin kendi pH'sinde çalışma 
gerekliliğini kanıtlamıştır. Bu nedenle araştırmada adsorpsiyon pH'sı metal iyonunun 
kendi pH'sı olarak seçilmiştir. Adsorpsiyonun derişimle değişimini gösteren deneysel 
izotermler oluşturulmuş ve bunların Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich (DR) 
adsorpsiyon modellerine uyumundan yararlanarak ilgili parametreler türetilmiştir. 

3. Adsorpsiyonun kinetiğinin araştırılması: 0.4 g adsorban örnekleri üzerine 50 mL 
4.3x10"3 mol L"1 (1000 ppm) Th4+ çözeltileri eklenmiş ve denge çözeltilerindeki iyon 
derişimlerinin 298 K'de zamanla değişimi, eklemeyi izleyen 5 saat süre boyunca zaman 
aralıkları ile yapılan 50 jıiL'lik örneklemelerle izlenmiştir. Örneklemeler için başlangıçta 
kısa (1, 3, 5 dk), izleyen süreçte ise geniş zaman aralıkları ile (30, 60, 120, 180, 240 ve 300 
dk) yapılmıştır. 5 saat süreyi izleyen süreçteki adsorpsiyon değişiminin anlamlı olmaması 
nedeniyle daha uzun süreli ölçümlere gerek duyulmamıştır. Adsorpsiyonun zamanla 
değişiminden yaralanarak kinetik parametreler türetilmiştir. 

4. Adsorpsiyonun sıcaklıkla değişiminin araştırılması: 0.1 g adsorbanlar üzerine 10 mL 
8.6x10"3 mol L"1 (2000 ppm) sabit Th4+ derişimli çözeltiler eklenmiş ve adsorpsiyonun 
sıcaklıkla değişimi 278, 288, 298, 313 ve 323 K için araştırılmıştır. Adsorpsiyonun 
sıcaklıkla değişiminden adsorpsiyon termodinamiği ile ilgili parametreler türetilmiştir. 

5. Tekrar kullanılabilirlik araştırması: 0.1 gram kütleli adsorbanlar üzerine 10 mL 
4.3x10"3 mol L"1 (1000 ppm) Th4+ çözeltisi eklenmiş ve denge çözeltileri adsorpsiyonun 
tamamlanması için 298 K'de yeterli süre beklendikten sonra, 10 mL kapasiteli 0.5 cm çaplı 
kolonlardan geçirilerek ayrılmıştır. Kolondaki adsorbanlara adsorplanmış Th'un geri 
kazanımında; PAA-Z için 1 mol L 1 HC1, asidik çözeltilerde PAA-YZ'nin bozunuyor 
olması nedeniyle PAA-YZ için 2 mol L'1 NaN0 3 çözeltisi ve pH~3'e ayarlı asidik çözelti 
tercih edilmiştir [1, 3, 4]. Geri kazanımda, tutunmuş iyonun tamamen alınabilmesi için 
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yeterliliği ön denemelerle belirlenmiş olan PAA-Z için 30 mL HC1, PAA-YZ için ise 50 
mL NaN03 kullanılmış ve kolon akış hızı 0.5 mL dk" olarak seçilmiştir. Adsorbanlara nötr 
pH değerine ulaşılıncaya kadar ardıl damıtık su yıkamaları uygulanmış ve tekrar kullanıma 
hazır hale getirilmiştir. Adsorpsiyon-geri kazanım işlemleri her bir adsorban için 5 kez 
yinelenmiştir. Adsorbanlann her kullanım için % Th4+ adsorpsiyonu hesaplanmıştır. 

Adsorpsiyon araştırmalarının tümünde, Th4+ iyon derişimleri bu iyonun Arsenazo-HI (Az) 
ile oluşturduğu kompleksin spektrofotometrik yöntemle ölçülmesi ile saptanmıştır. 2 mol 
L"1 HC104 çözeltisine içeren %0.04 Az, 50jlL denge çözeltisi eklenmiş ve Th-Az 
kompleksinin Az referansına karşı 660 nm'deki absorbans değerleri kaydedilmiştir [5]. 
Okunan absorbans değerlerinden Th4+ derişimlerine geçişte derişim-absorbans değişiminin 
doğrusallık gösterdiği derişim aralığı için oluşturulan ayar eğrisi kullanılmıştır. 

2.4. Verilerin Değerlendirilmesi 

Adsorpsiyon çalışmalarında ölçülen denge derişimleri kullanılarak, adsorplanan Q 
miktarları (mol kg"1) Q=[(Cj-Cd)xV/m] eşitliği ile hesaplanmıştır. Burada Q; adsorplanan 
türün başlangıç derişimini (mol L"1), Cd; denge derişimini (mol L"1), m; adsorplayıcının 
kütlesini (kg), V ise çözelti hacmini (L) tanımlamaktadır. Akkaya ve Ulusoy'un 
çalışmalarında [6] adsorban kütlesi ile Q değerinin doğru orantılı olarak değiştiği 
gözlendiğinden, adsorbanlar arasında karşılaştırma kolaylığı sağlayabilmek için, ilgili 
bölümler kapsamında verilen kompozit adsorbanlara adsorplanan miktarlar (Q/mol kg"1), 
aksi belirtilmediği sürece içerdiği mineral (Z veya YZ) miktarına göre hesaplanmıştır. 

Deneysel yolla elde edilen izotermler, aşağıda sırasıyla açıklanan Langmuir, Freundlich ve 
Dubinin-Radushkevich modelleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Langmuir eşitliğinde 
[Q=[KLCdXL/(l+KLCd)], K l (L mol"1) dağılım katsayısı olarak da bilinen bir denge ifadesi 
tanımlanırken, XL", aktif merkezlerin dolması anlamına gelen adsorbana özgü şiddet 
özellikte bir büyüklük olan adsorbanın maksimum adsorpsiyon kapasitesini 

göstermektedir. Freundlich modelinde [Q = X adsorpsiyon kapasitesinin bir ölçüsü 
olan XF ve adsorban yüzey heterojenliği olarak tanımlanan ve değeri 0<(3<1 olan (3 ile ilgili 
olup aralarında üstel bir ilişki gösterir. Dubinin-Radushkevich (DR) denkleminde [ 

Q = XDRe~( Kdr£ adsorplanan Q miktarı (mol kg"1), adsorpsiyon kapasitesinin bir 
ölçüsü olan XDR, aktivite katsayısı KDR (mol2 K J"2) ve Polanyi potansiyeli (s) ile ilgilidir. 
s=RTln(l+l/Cd) ile verilen Polanyi denkliğinde görülen KDR ile 1 mol iyonun sonsuz 
uzaklıktan katı yüzeyine getirilebilmesi için gerekli olan enerji olarak tanımlanan ortalama 
adsorpsiyon enerjisi E (J mol"1) arasında ise; E=(-2Kdr)'0' eşitliği ile verilen bir ilişki 
vardır. Kimyasal olarak nitelenen iyon değişim mekanizmasına dayalı adsorpsiyonlar için 
E eneıji aralığı 8-16 kj mol"1 olarak sınırlandırılmaktadır [7], 

Adsorpsiyon kinetiği ile ilgili değerlendirmelerde yalancı ikinci derece kinetik model 
tercih edilmiş ve bu modele uyum kanıtlanmıştır. Yalancı ikinci derece adsorpsiyon 

denklemi olarak da adlandırılan ikinci derece hız ifadesi — = — + — ile verilir. 
Q, küt Qk 

Burada Qt ve Qk (mol kg"1) yukarıda verilen Q'lar ile eş tanımlıdır, 'k' (mol kg dk"1); ikinci 
dereceden hız sabitini gösterir. Bu modelde bulunacak Qk değeri adsorpsiyonun denge 
durumdaki adsorplanan teorik miktarı tanımlamaktadır. Deneysel olarak ulaşılan denge 
durumundaki Qd değerleri ile Qk değerlerinin birbirilerine yakınlığı adsorpsiyonun izlenme 
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süresinin yeterli olup olmadığını gösteren bir ölçüttür. Adsorpsiyonun yalancı ikinci derece 
modeli için başlangıç hızı (H; mol kg"1 dk"1) ve yarılanma süreleri (tı/2) hesaplamalarında 

H-kQl ve (t ) = —— = — denklemleri kullanılmıştır [8]. Adsorban içerisine 
kQk H 

difüzyonla taşınım (intraparticle diffusion), adsorpsiyon sürecinin bir parçasıdır ve Weber-
Morris denkliği olarak bilinen, 'k;' difüzyon hızını göstermek üzere [Qt=kjt05] model 
denklemiyle ifade edilir. 

Termodinamik parametrelerin türetilmesi için, her bir sıcaklık için K^Q/Ca ile tanımlanan 
dağılım katsayıları (IQ) saptanmış, lnKd-l/T grafiği, lnK=-(AH/RT)+(AS/R) ve AG= AH-
TAS vantHoff denklikleri kullanılarak adsorpsiyon entalpisi (AH, j mol"1), entropisi (AS, j 
mol"1 K"1) ve adsorpsiyon serbest entalpisi (AG, j mol"1) değerleri hesaplanmıştır. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

3.1. Yapısal Karakterizasyon: Şekil 1, bir örnek olarak, yapısal karakterizasyon için 
kullanılan yöntemlerden (FTIR, XRD ve SEM) SEM ile ilgili olarak, PAA-YZ kompoziti 
ve bileşenlerine ait karşılaştırmalı görüntüleri içermektedir. 

Şekil 1: Soldan sağa sırayla YZ, PAA ve PAA-YZ'nin SEM görüntüleri 

3.2. Adsorpsiyonun pH ile değişimi: PAA-Z ve PAA-YZ kompozitleri ve bunların FA 
modifiye yapılarına Th4+ adsorpsiyonun pH ile değişimi Çizelge 1 'de sunulmuştur. 

Çizelge 1: PAA-Z ve PAA-YZ kompozitleri ve bunların FA modifiye yapılarına Th4+ 

adsorpsiyonun pH ile değişimi 

PAA-Z PAA-Z-FA PAA-YZ PAA-YZ-FA 

pH, O/mol k g ' EÜI O/mol kg"1 EH, Q/mol kg'1 EHI O/mol k g ' 

1.12 0.07(0.06)* 1.12 0.21 2.53 0 . 3 2 ( 0 . 4 2 ) " 2.05 0.23 
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2.05 0.10 (0.08) 2.05 0.23 3.30 0.56 (0.42) 2.66 0.81 

2.66 0 .13(0 .11) 2.66 0.39 3.55 0.63 (0.42) 3.05 0.88 

3.05 0.18 (0.12) 3.05 0.49 3.96 0.64 (0.43) 3.58 1.03 

3.58 0.23 (0.22) 3.58 0.57 4.09 0.60 (0.43) 4.16 1.16 

*Saf Z ve " S a f Y Z için Q değerleri 

3.3. Adsorpsiyonun derişimle değişimi: Z, PAA-Z, PAA-Z-FA, YZ, PAA-YZ, PAA-YZ-
FA'ya Th4+ adsorpsiyonu için elde edilen deneysel izotermlerin Langmuir, Freundlich ve 
Dubinin-Radushkevich izoterm modeline uyumlarından (Şekil 2) türetilen ilgili 
parametreler Çizelge 2'de sunulmuştur. 

7 1.0 

6 
a o,8 

0,6 

0,0 

• PAA-Z-FA 
• PAA-Z 
o Z 

Langmuir 
Freundlich 

(a) 

/ , " 
o2 1/ _ 

" P " ' " 
.. O • 

6 , 7 S 
Cjjx 10 /mol L~ 

, M • (b) 

f 

• 
• 

O 

PAA-YZ-FA 
PAA-YZ 
YZ 
Langmuir 
Freundlich 

PAA-YZ-FA 
PAA-YZ 
YZ 
Langmuir 
Freundlich 

Şekil 2. Z, PAA-Z ve PAA-Z-FA (b) YZ, PAA-YZ ve PAA-YZ-FA'ya Th4+ 

adsorpsiyonunun derişimle değişimi ve bunların Langmuir ve Freundlich modellerine 
uyumu 

Çizelge 2: Z, PAA-Z, PAA-Z-FA, YZ, PAA-YZ ve PAA-YZ-FA'ya Th4+ 

adsorpsiyonunun Langmuir, Freundlich ve DR modellerine uyumundan türetilen 
parametreler 

Materval 

Z 

Langmuir Freundlich Dubinin-Radushkevich 
Materval 

Z 
1XL 
0.07 

2KrXİ0"3 

7.6 
BZ 
0.916 

XF 
0.26 

fi 
0.25 

R î 
0.949 

XDR 
0.11 

ZSDRXIO9 

2.82 
R î 
0.961 

PAA-Z 0.21 23.4 0.929 0.54 0.18 0.863 0.39 2.64 0.926 

PAA-Z-FA 
Y Z 

0.60 
0.74 

3.2 
6.2 

0.972 
0.860 

3.12 
7.25 

0.31 
0.37 

0.940 
0.723 

1.22 
1.47 

3.89 
3.06 

0.964 
0.914 

PAA-YZ 0.89 2.5 0.977 6.01 0.36 0.951 1.83 4.12 0.975 

PAA-YZ-FA 1.18 6.3 0.998 5.75 0.28 0.915 4.25 4.42 0.968 

molkg , Lmol" , ^İstatistiksel olarak anlamlı korelasyon (p<0.05) 

3.4. Adsorpsiyon kinetiği: Z, PAA-Z, PAA-Z-FA, YZ, PAA-YZ, PAA-YZ-FA'e Th4+ 

adsorpsiyonunun zamanla değişiminin incelenmesi sonuçlarının yalancı ikinci derece 
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(Şekil 3) ve parçacık içine difüzyon modellerine uyumundan türetilen parametreler Çizelge 
3'de görülmektedir. 

a PAA-Z-FA 
• PAA-Z 
o Z 0,5 

* 0,4 § 

® PAA-Y7.-FA 
• PAA-YZ 
o YZ 

(b) 

Şekil 3: (a) Z, PAA-Z ve PAA-Z-FA (b) YZ, PAA-YZ ve PAA-YZ-FA'ya Th 
adsorpsiyonunun yalancı ikinci derece kinetik ifadesine uyumu 

4+ 

Çizelge 3: Z, PAA-Z, PAA-Z-FA, YZ, PAA-YZ, PAA-YZ-FA'e Th4+ adsorpsiyonunun ve 
yalancı ikinci derece kinetik, ve parçacık içerisine difüzyon (Weber-Morris) hız 

modellerine uyumundan türetilen parametreler 

Yalancı İkinci Derece Parcacık İçerisine Difüzvon 

Adsorbanlar 'k 2QK 2QD 4 Hxl0 2 3TL£ R ! 5kjXİ03 
R ! 

Z 2.52 0.10 0.10 2.5 4 0.997 0.6 0.344* 

PAA-Z 4.52 0.26 0.25 29.7 1 0.994 2.4 0.308* 

PAA-Z-FA 0.16 0.41 ' 0.38 2.7 15 0.990 2.2 0.614 

YZ 1.18 0.64 0.64 49.1 . 1 0.996 9.6 0.978 

PAA-YZ 0.14 0.71 0.66 7.2 10 0.994 10.0 0.757 

PAA-YZ-FA 0.11 0.85 0.82 8.1 10 0.990 9.3 0.693 

1 moT' kg dk"1, 2 mol k g ' 1 , 3 d k , 4 mol k g 1 d k 1 , 5 mol k g 1 dk0 '5, 

* İstatistiksel olarak anlamsız regresyon, p>0.05. 

3.5. Adsorpsiyonun sıcaklıkla değişimi: Z, PAA-Z, PAA-Z-FA, YZ, PAA-YZ, PAA-YZ-
FA'ya Th4+ adsorpsiyonunun sıcaklıkla değişimi araştırmasından bulunan verilerin 
vantHoff denkliklerine uyumundan (Şekil 4) hesaplanan AH, AS ve AG değerleri Çizelge 
4'de sunulmuştur. Adsorpsiyon enerjisi ile ilgili bir parametre olan ve DR modelinden 
türetilen EDR değerleri de tartışmaya uygunluğu açısından aynı çizelgede yer almıştır. 
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10.0 

8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

O 

• PAA-Z-FA 
• PAA-Z 
O Z (a) 

3,2 3.4 

10,0 

6,0 

(1/T)X103 /K_ 1 

0,0 

3.8 3-0 

• PAA-YZ-FA 
• PAA-YZ 
O Z 

(b) 

3.2 3,4 3.6 

(l̂ xlO3®"1 

Şekil 4: (a) Z, PAA-Z ve PAA-Z-FA, (b) YZ, PAA-YZ ve PAA-YZ-FA'e Th4+ 

adsorpsiyonunun sıcaklıkla değişimi ve doğrusallığa uyumu 

Çizelge 4: Z, PAA-Z, PAA-Z-FA, YZ, PAA-YZ, PAA-YZ-FA'e Th4+ adsorpsiyonu ile 
ilgili VantHoff ve DR denkliklerinden türetilen termodinamik parametreler 

VantHoff DR 

Adsorban 'AH 2AŞ 'AG 'E R! 

Z 20.4 92 7.1 0.995 13.3 0.961 

PAA-Z 15.7 85 9.5 0.996 13.8- 0.926 

PAA-Z-FA 11.2 82 13.1 0.999 11.3 0.964 

Y Z 83.8 310 8.6 0.964 18.1 . 0.914 

P A A - Y Z 25.1 118 10.2 0.995 11.0 0.975 

PAA-YZ-FA 37.4 185 17.6 0.992 10.6 0.968 

kj mol"1 ,2 j m o r ' K lir-l 

3.6. Tekrar kullanılabilirlik: Th4+ çözeltisinden adsorplanan Th'un PAA-Z ve 
PAA-Z-FA için 1 mol L"1 HC1, PAA-YZ ve PAA-YZ-FA için ise pH=3 ve 2 mol L"1 

NaNC>3 çözeltileri ile geri kazanıldığı tekrar kullanılabilirlik özellikleri ile ilgili sonuçlar 
Çizelge 4'de sunulmuştur. 
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Çizelge 5: 4.3xlO~3 mol L"1 Th4+ çözeltisinden adsorplanan Th'un PAA-Z ve PAA-Z-FA 
için 1 mol L"1 HC1, PAA-YZ ve PAA-YZ-FA için ise pH=3 ve 2 mol L"1 NaN03 çözeltileri 

ile geri kazanıldığı tekrar kullanılabilirlik özellikleri ile ilgili sonuçlar 

Kullanım No PAA-Z 

Eluent 1 mol L 1 HC1 
P H = 3 

PAA-Z-FA PAA-YZ 

2 mol L NaNO^ pH=3 

PAA-YZ-FA 

2 mol L'1 NaNO, 

1 

(100) 

2 
( 4 4 ) 

3 

( 3 7 ) 

4 

( 3 3 ) 

5 

( 2 7 ) 

Ort±SH 

26 (100) 

2 2 ( 8 5 ) 

1 9 ( 7 3 ) 

2 4 ( 9 2 ) 

2 2 ( 8 5 ) 

4 0 ( 1 0 Ö ) 

3 0 ( 7 5 ) 

2 9 ( 7 2 ) 

2 6 ( 6 5 ) 

2 5 ( 6 2 ) 

3 8 ( 1 0 0 ) 

3 3 ( 8 7 ) 

2 9 ( 7 6 ) 

26 (68) 

2 3 ( 6 0 ) 

3 6 ( 1 0 0 ) 

2 4 ( 6 7 ) 

22 (61) 

1 9 ( 5 3 ) 

16(44) 

23±3 (87±10) 20±6 (68±5) 
35±21 (35±7) 

30±6 (73+12) 23±8 (56±10) 

7 7 ( 1 0 0 ) 

4 3 ( 5 6 ) 

3 7 ( 4 8 ) 

3 7 ( 4 8 ) 

3 5 ( 4 6 ) 

46+18 

7 3 

3 2 

2 7 

2 4 

20 

. (50±4) 

* İlk kullanımdaki adsorpsiyonun %100 kabul edildiği duruma göre bağıl miktarlar 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

"4.1. Adsorbanların yapısal karakterizasyonu: FTIR ve XRD sonuçlan, ilgilenilen 
kompozit yapılarda polimerleşme (PAA) sürecinde PAA ile mineraller arasında kimyasal 
bağlanma olmadığını göstermiş, kompozit bileşimlerinin mineral ve PAA'nin kendi 
özelliklerini koruduğu katı-katı karışımları olduğunu kanıtlanmıştır. Yapılara ait SEM 
görüntüleri (Şekil 1) amorf yapıdaki PAA'nm yapıya girmesi ile, kompozit bileşeni 
mineralin polimer kaplı mineral haline geldiğini göstermiştir. Sonuç olarak, elde edilen 
kompozitler faz farklı mikro kompozit olarak değerlendirilmiştir [9]. 

4.2. Adsorpsiyonun pH ile değişimi: Farklı başlangıç pHj'ye sahip, sabit derişimde Th4+ 

(4.3xl0~3 mol L"1) içeren çözeltilerden adsorplanan miktarların pHj ile değişimi incelenmiş, 
tüm adsorbanlar için adsorplanan miktarın artan pH ile arttığı görülmüştür. Kompozit 
yapılannın FA ile modifikasyonu ise bu artışı daha da yükseltmektedir. 

4.3. Adsorpsiyonun derişimle değişimi: Çizelge 2'den de görüldüğü gibi, adsorbanların 
tümünün Th4+ iyonlarına yüksek ilgisinin olduğunu göstermektedir. Deneysel izotermlerin 
ilgilenilen adsorpsiyon modellerine uyumundan bulunan regresyon katsayılanna uygulanan 
t-testi, izotermlerin her üç modelle de uyumlu olduğunu göstermiştir (p<0.05). Z ve YZ ile 
ilgili bileşimler için bulunan Langmuir tek tabaka adsorpsiyon kapasite değerlerinin 
kıyaslanması, bu minerallerin PAA ile kompozit olarak kullanıldıklarında adsorpsiyon 
kapasitelerinin anlamlı bir şekilde arttığını göstermiştir. Bu artışın, kompozitlerin FA ile 
modifıye şekilde kullanılmaları durumunda daha da anlamlı olduğunu kanıtlamıştır. 
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4.4. Adsorpsiyon kinetiği: Çizelge 3'de verilen regresyon katsayıları (R2) incelediğinde, 
adsorpsiyon kinetiğinin tüm adsorbalar için yalancı ikinci derece modele uyduğu görülür 
(p<0.05). Bu uyum deneysel olarak ulaşılan Qd ile modelden hesaplanan Qk değerlerinin 
yaklaşık aynı değeri veriyor olması ile de sabittir. Yalancı ikinci derece kinetik modelden 
türetilen adsorpsiyon başlangıç hızları (H) ve bunlardan hesaplanan yarılanma süreleri 
(tı/2), adsorpsiyonun tüm adsorbanlar için hızlı bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. 
PAA-Z için bulunan tj/2 değerinin saf YZ için bulunanla aynı değerde olması çarpıcı bir 
sonuçtur. Bu sonuç, doğal zeolitin kompozit bileşeni olarak kullanımının ekonomik 
önemini vurgulamaktadır. İkinci derece hız denklemine uyum ve Weber-Morris 
modelinden bulunan parçacık içine difüzyon hız sabitlerinin oldukça küçük olması; 
adsorpsiyonun derişime bağlı, kimyasal olduğunu ve hız belirleyen basamağın iyon 
değişimi/kompleks oluşumu olduğunu kanıtlamıştır. 

4.5. Adsorpsiyonun sıcaklıkla değişimi: Çizelge 4'ten de görüldüğü gibi, adsorpsiyon 
entalpi değişim değerleri, araştırması yapılan tüm adsorbanlar için Th adsorpsiyonunun ısı 
alan, AH>0 (endotermik) olduğunu kanıtlamış, kompozit ve modifiye yapılara Th4+ 

adsorpsiyonu için gerekli ısı, saf minerallerden daha düşük bulunmuştur. Bu durum 
kompozit yapısındaki PAA'nın adsorpsiyon sürecine katalizör etkisi olarak 
değerlendirilmiştir. Adsorpsiyon sürecinin beklenildiği gibi kendiliğinden olduğunu 
gösteren serbest entalpi (AG) değerlerindeki değişim de adsorpsiyonun kompozit yapılara 
daha istemli bir şekilde gerçekleştiğini kanıtlamıştır. Entropi değişim değerleri sürecin 
entropi artışlı, AS>0 olduğunu göstermiştir. DR modelinden türetilen serbest enerji (EDR) 
değerlerinin 8 kJ mol"1 değerinden büyük bulunması adsorpsiyonunun serbest eneıji 
açısından da tüm adsorbanlar için kimyasal olduğunu göstermiştir. 

4.6 Tekrar kullanılabilirlik Kompozitlerin yeniden kullanılabilirlikleri ilgili sonuçlar 
(Çizelge 5); PAA-B ve PAA-Z'nin rejenere edilerek tekrar kullanılabilir olduğunu, FA 
modifiye yapılar ve YZ içeren kompozitin ise kimyasal kararsızlık nedenli olarak etkin 
kullanılamayacaklarını göstermiştir. 
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TR1100067 

BENTONİT-POLİAKRİLOAMİDOKSİM KOMPOZİTİNE Pb2+ve 
U02

2+ ADSORPSİYONU 

Poliakrilonitril (PAN) ve Bentonit(B)-PAN yapıları, akrilonitril ve akrilonitril ile 
doyurulmuş bentonit çözeltisinin direk polimerizasyonu ile sentezlenmiştir. PAN ve B-
PAN kompozitine amidoksimleştirme işlemi uygulanarak poliakriloamidoksim (PAO) ve 
B-PAO yapıları oluşturulmuştur. Tüm materyallerin yapısal analizleri, FT-IR, XRD ve 
SEM analiz yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Yapıların adsorpsiyon özellikleri ve 
adsorpsiyonu etkileyen, iyon derişimi, sıcaklık ve adsorpsiyon süresi gibi faktörler Pb2+ ve 
U02

2 + iyonları için araştırılmıştır. Adsorpsiyon izotermlerinin Giles sınıflandırmasında L 
ve H tipi olduğu bulunmuştur. Adsorpsiyon kapasitesinin PAO içerikleri göz önüne 
alındığında B-PAO kompozitinde saf PAO'ya göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
B'nin PAO yapısına girmesiyle Langmuire Denge sabitinin (L mol"1) PAO'da Pb2+ için 
353, U02

2 + için 1980, B-PAO da ise Pb2+ için 2180, U02
2+ için 25900 sıralamasında ve 

anlamlı bir artışa neden olduğu görülmüştür. Adsorpsiyonun entalpi kontrollü olduğu 
bulunmuştur.Araştırma sonucunda kopozitin yeni bir adsorban olarak iki ve üç değerli 
katyonların ayrılmasında ve uzaklaştırılmasında pratik ve etkili bir şekilde kullanılacağı 
bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Poliakrilonitril, Bentonit, Kompozit, Adsorpsiyon, Uranyum, Kurşun 

Polyacrylonitryl (PAN) and bentonite (B)-PAN composites were prepared by direct 
polimerization of pure AN and AN saturated suspensions of B. PAN and the composite 
were subjected to amidoximation procedure to obtain PAO and B-PAO. FT-IR, XRD and 
SEM were employed to characterize their structures. The sorption dependency of the 
materials on ion concentration, temperature and kinetics were then investigated for Pb2+ 

and U02
2+. All isotherms were L and H type of the Giles classification. For both ions, the 

adsorption capacities of B-PAO composite were higher than that of pure PAO, when the 
PAO contents of composites were normalized to pure PAO. The introduction of B in to 
PAO significantly increased the Langmuir equilibrium constants (L mol"1), so as 353 and 
2180 for Pb2+ 1980 and 25900 for U02

2+ adsorption onto PAO and B-PAO respectively. 
The adsorption was enthalpy controlled. The studied features of the composites suggest 
that these materials should be considered amongst the new adsorbents. It is envisaged that 
the use of B-PAO composite will provide practicality and effectiveness for separation and 
removal procedures involving di/trivalent cations. 

Keywords: Polyacrylonitrile, Bentonite, Composite, Adsorption, Uranium, Lead 
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1. GİRİŞ 

Endüstri devrimiyle başlayan ve günümüzde de devam eden üretim sürecinde çevre 
kirliliği ciddi sorun yaratmaktadır. Bu nedenle, atık içindeki metal kirleticiler arasında 
endüstriyel üretimde yaygın olarak kullanılan ve canlı üzerinde toksik etkili Pb, Co, Fe gibi 
ağır metaller yanı sıra U ve Th gibi nükleer enerjinin hammaddesi olarak kullanılan nadir 
metallerin geri kazanımları ayrı bir önem taşımaktadır. Metallerin geri kazanmaları veya 
uzaklaştırılmasında en yaygın olarak kullanılan yöntemler kimyasal çöktürme, zardan 
süzme (membran fıltrasyonu), çözücü özütlemesi (solvent extraction), iyon değişimi ve 
adsorpsiyondur (katı faza ekstraksiyon). Bu yöntemler arasında adsorpsiyon, kullanım 
kolaylığı ve maliyet avantajı nedeniyle en tercih edilen yöntemlerden biri olmuştur [1,2]. 
Uygun bir adsorban yüksek adsorpsiyon kapasitesi, yüksek adsorpsiyon hızı, ekonomiklik 
ve tekrar kullanılabilirlik özelliklerine sahip olmalıdır. Aktif karbon, kil, zeolit ve bazı 
pölimerler yaygın olarak kullanılan adsorbanlar arasında anılmaktadır. Bunlardan, smektit 
grubu killerden olan montmorilonit/bentonit yüksek su tutma kapasitesi ve ekonomik 
adsorban özellikleriyle metal adsorpsiyonu çalışmalarında kullanılırlar ancak adsorpsiyon 
ve kolon uygulamalarında sulu ortamlardaki agregasyon ve/veya koagülasyonlan sonucu 
istenmeyen türde hidrodinamik özellikler oluşturmaları, bunların kullanımını sınırlayan 
özelliklerdir. Bir adsorban adayının yüzey modifikasyonu veya birden fazla adayın 
bileşimi ile oluşturulan melez (hibrit) adsorbanların kullanılması, istenmeyen adsorban 
özelliklerin giderilmesi için bir seçenektir. 

Bu çalışmanın amacı, Bentonit (B)'in bir sentetik polimer olan poliakrilonitril (PAN) ile 
bentonit-poliakrilonitril (B-PAN) kompozitinin hazırlanması, PAN'ın yüzeylerinin 
amidoksim modifıkasyonuyla poliakriloamidoksim (PAO) ve bentonit-
poliakriloamidoksim (B-PAO) yapılarına dönüştürülmesi, bu yapıların adsorban özelliklerinin 
Pb2+ ve U02

2+ için araştırılmasıdır. 

2. DENEYSEL YÖNTEM 

2.1 Verilerin Değerlendirilmesi 

2.1.1 Adsorpsiyon İzotermlerinin Değerlendirilmesi 

Adsorpsiyon çalışmalarında ölçülen denge derişimleri kullanılarak, adsorplanan Q 
miktarları (mol kg"1), 

Q = 
c - C 

g xV 

Denkliği ile hesaplanmıştır. Burada Q; adsorplananın başlangıç derişimini (mol L"1), Cd; 
denge derişimini 
tanımlamaktadır. 
denge derişimini (molL1), g; adsorplayıcının kütlesini (kg), V ise çözelti hacmini (L) 
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Araştırmada, deneysel yolla elde edilen Q-CD izotermlerinin değerlendirilmesinde sulu 
çözeltilerden adsorpsiyonların karakterizasyonunda genellikle tercih edilen Langmuir, ve 
Freundlich modelleri kullanılmıştır. 

Bunlardan Langmuir modelinde adsorpsiyonun gerçekleştiği aktif merkezler adsorban 
yüzeyinde homojen dağılmış olup, adsorbanın maksimum adsorpsiyon kapasitesi bu 
merkezlerin dolması anlamına gelen adsorbana özgü şiddet özellikli bir büyüklüktür. 
Denklik 

Q
=

 K

L
C

d
X

L 

l + KLCd 

ile verilir. Burada Q (mol kg"1) her bir denge derişimine (Ca; mol L"1) karşı gelen miktarı, 
XL, maksimum adsorpsiyon kapasitesini (mol Kg"1) ve K L (L mol"1) ise adsorpsiyon 
eneıjisi ile ilgili bir denge ifade eden parametredir. 

Freundlich modelinde adsorpsiyon, adsorban yüzeyinin heterojen özelliği ile değişir ve 
denklem 

Q = XfC/ 

ile verilir. Burada adsorplanan madde miktarı (Q/mol kg"1), adsorpsiyon kapasitesi (XF) ve 
yüzey heterojenliği ((3, 0<p<l) olarak tanımlanan Freundlich sabitleri ile orantılıdır. 

Oluşturulan Q-CD izotermlerinin Langmuir ve Freundlich modellerine uyumu SigmaPlot 
grafik ve istatistik programı kullanılarak bulunan uyumluluk (regresyon) katsayısı 'r' ile 
denetlenmiştir. Bulunan 'r' değerlerine aşağıdaki t-regresyon testi uygulanmış [3] ve 
anlamlılık için p<0.01 eşiği seçilmiştir. 

|r|7fn-2) 

2.1.2 Adsorpsiyonun Sıcaklıkla Değişiminin (Termodinamik) Değerlendirilmesi 

Adsorpsiyon sırasında entalpi değişimi, entropi değişimi, serbest entalpi değişimi ve denge 
sabiti belirlenerek adsorpsiyon olayı termodinamik olarak incelenebilir. 

Sabit sıcaklık ve sabit basınçta kurulan adsorpsiyon dengesi sırasında adsorplanmış 
fazın kimyasal potansiyeli '|x', gazın p=(x°+RTln(p/p°) kimyasal potansiyeline eşit 
olacağından 

ln(p/p°)= (\ı- ]i°)/RT=AG/RT 

AG = RT İn (p/p°)= -RT İn K 

eşitliği yazılabilir. Buna göre adsorpsiyon denge sabiti ile adsorpsiyon denge basıncı 
arasında, K= l/(p/p°) ilişkisi vardır. Burada AG adsorpsiyon serbest entalpisini 
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göstermektedir. Yukarıdaki bağıntılar kullanılarak ve seyreltik çözeltiler için basınç yerine 
derişim (C) alınarak Gibbs-Helmholtz denklemi ile van't Hoff eşitliği bulunur. 

r 3lnK 

I 9T Jn 

9lnp^| plnC^j = AH = q, 
v 9T Jn ~ d7 J ~ RT2 RT2 

Buradaki AH adsorpsiyon sırasındaki ısı alışverişine eşit olan ve izosterik adsorpsiyon ısısı 
(qı) adı verilen adsorpsiyon entalpisini göstermektedir. Adsorpsiyon serbest entalpisi (AG), 
adsorpsiyon entalpisi (AH) ve adsorpsiyon entropisi (AS) arasındaki 

AG= AH - T AS 

ilişkisinin van't Hoff eşitliği ile birleştirilerek düzenlenmesinden ise, 

AH 1 AS 
İn K = - +— 

R T R 

denkliği elde edilir. Bu araştırmada, ilgilenilen adsorbana sabit bir derişimden 3 farklı 
sıcaklıktaki adsorpsiyon çalışmasından adsorplanan miktar (mol kg"1) ile denge derişimi 
(mol L"1) arasındaki orandan K değerleri (dağılım katsayısı, L kg"1) hesaplanmış ve 
bunların İn K - l/T doğrusal ilişkisinden yararlanılarak; doğrunun eğim ve kesiminden AH 
ve AS hesaplanmıştır. AG= AH-TAS ilişkisinden de T=298 K için AG hesaplanmıştır. 

2.1.3 Adsorpsiyonun Zamanla Değişiminin (Kinetik) Değerlendirilmesi 

Adsorpsiyon kinetiğini açıklamaya yönelik araştırmalar bir sulu fazdan katı faza 
adsorpsiyonun ikinci dereceden bir kinetik ifade ile açıklanabileceğini kanıtlamıştır [4,5]. 
İkinci derece ifadesi yalancı ikinci derece adsorpsiyon denklemi olarak da bilinen 

t _ İ t 

eşitliğidir. Burada Qd (mol kg"1) herhangi bir t süre (dk) sonunda deneysel hesaplanmış 
adsorplanan miktarı, k (mol"1 kg dk"1) ikinci dereceden adsorpsiyon hız sabitini ve Qk (mol 
kg"1) ise deneylerden bulunan verilerden elde edilen (t/Qd - t) grafiğinin yalancı ikinci 
derece denkleme uyumundan bulunan adsorpsiyonun sona erdiği durumdaki adsorplanan 
miktarın kuramsal değerini tanımlamaktadır. Adsorpsiyonun başlangıç hızının 'H' (mol kg" 
1 dk"1) hesaplanmasında ise 

H=kQ2
k 

denklemi kullanılır. 

Weber ve Morris'e [6] (1963) göre hız belirleyen basamağın adsorban parçacıkları içindeki 
taşımm (intraparticle diffusion) olması durumunda, 'ki' parçacık içindeki taşımm hız sabiti 
olmak üzere 

Qd = kit0'5 
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denkliğine göre çizilen (Qd - t 0 ' 5 ) grafiğinin orijinden geçen bir doğru vermesi gerekir, aksi 
taktirde elde edilen grafik iki doğrusal bileşenden oluşur. 

2.2. B-PAO Kompozitinin Hazırlanması 

B-PAN hazırlamak için bentonit üzerine akrilonitril monomeri eklenmiş, karışım 
magnetik karıştırıcıda 15 dk karıştırıldıktan sonra akrilonitril fazlası dekentasyon ile 
alınmıştır. Kalan karışımda bentonit üzerindeki akrilonitril monomeri polimerleştirilerek 
PAN oluşumu sağlanmıştır. PAN ve B-PAN yapılarındaki siyano grubu içerikleri 
hesaplanarak amidoksimleştirme işlemi uygulanmıştır. Amidoksim modifikasyonu ile elde 
edilen poliakriloamidoksim (PAO) ve bentonit-poliakriloamidoksim (B-PAO) yapıları su 
ile yıkanarak kurutulduktan sonra, tanecik boyutu -100 |xm olacak şekilde öğütülüp 
kullanılmak üzere kapalı kaplarda saklanmıştır. 

2.3.Pb2+ ve U02
2 + Adsorpsiyonu 

Tüm adsorpsiyon çalışmalarında 0.1 g adsorban 10 mL ilgilenilen iyon derişimini içeren 
çözelti ile etkileştirilmiş ve 24 saat bekletildikten sonra denge çözeltisindeki iyon derişimi 
ölçülmüştür. Bu araştırmalarda başlangıç adsorpsiyon pH'ı çalışılan metal iyonunun kendi 
ortam pH'ı olarak seçilmiştir. .. 

Pb + ve UO2 iyon derişimlerinin saptanması işleminde önce Pb için 
mol L"1 (25-1000 ppm) ve U02

2+ için 9.3xl0"5-3.7xl0"3 mol L"1 (25-1000 ppm) derişim 
aralığındaki çözeltilerden 50 |iL alınarak 3 mL 6.9x10 5 molL"1 PAR (pH=8.5 Tris-HCl 
tamponu) ile karıştırılmış, oluşan renkli kompleksin soğurum değerleri spektrofotometrik 
yöntemle (UV-VIS spektrofotometre, SHIMADZU, 160 A model, Japonya) Pb2+ için 520 
nm'de U022+ için ise 528 nm'de okunmuştur [7] . Ölçülen soğurum değerlerinden ayar 
eğrileri çizilmiş ve bu ayar eğrilerinden yararlanarak adsorpsiyon sonrası denge derişimleri 
saptanmıştır. Yöntemin doğruluğu Pb2+ için Arsenazo(III) kompleks oluşumunun UV-Vis 
spektrofotometrik, U02

2 + için ise y-spektrometrik [Nal(Tl) dedektör ile kombine maestro 
yazılım programı içeren] yöntemler ile denetlenmiştir. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

3.1 Yapısal Karakterizasyon 
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3&>C yi» ıcoo 

Şekil 1. PAN (a), PAO (b) ve B-PAO (c) yapılarının FT-IR spektrumlan 

Şekil 2. B (a), PAN (b) ve B-PAN (c) ile ilgili 15000 kat büyültmenin yapıldığı SEM 
görüntüleri 

Şekil 3. B ve B-PAN'm XRD spektrumlan 

PAN spektrumunda gözlenen C=N ait 2200 cm"1'deki pik şiddetinin PAO ve B-PAO 
kaybolması veya azalması, buna karşın 1650 cm"1 'deki C=N ve 900-920 cm"1 'deki oxim 
grubundaki N - 0 gerilimlerini tanımlayan piklerin PAO ve B-PAO'da gözlenmesi 
amidoksimleşme ile ilgili kanıtlardır. B ve PAN ile B-PAN'a ait SEM görüntüler 
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kıyaslandığında B-PAN yüzey morfolojisi her iki yapıdan da farklıdır, B-PAN yüzeyi 
tomurcuklu görünümlü (makro-gözenekli) bir morfoloji göstermektedir. B yapısına PAN 
katılması İle tabakalar arası uzaklılık 12.4 Â'dan 13.6 Â'e açılmıştır. 

3.2. Adsorpsiyon İzotermleri 

/P 

O Pb2" 
• L-O,2" 

Langmuir 
Freundlich 

CjslO3'! 

m7 
y (..-•• v ' i / 
* / 
I '/ 

(a) (b) 

Şekil 4. Pb + ve UO2 + adsorpsiyonunun derişimle değişimi ve bunların Langmuir ve 
Freundlich modellerine uyumu (a) PAO, (b) B-PAO 

Çizelge 1. PAO ve B-PAO yapılarına Pb2+ ve U022+ iyonu adsorpsiyon için izotermlerden 
türetilen Langmiur-Freundlich parametreleri (XL; maksimum adsorpsiyon kapasitesi) 

Langmuir Freundlich 

XL/ mol kg'1 Ki / L mol"1 V R 

P b 2+ 

PAO 0.74 353 

B-PAO 0.26 (1.04)** 2180 

0.996 

0.769 

18.5 0.57 0.980 

0.83 0.22 0.912 

UO7 2+ 

PAO 0.31 1980 0.951 870 0.81 0.931 

B-PAO 0.14(0.56) 25900 0.963 0.32 0.15 0.791 

Adsorpsiyon parametrelerinin Langmuir ve Freundlich modellerine istatistiksel uyumu p<0.01 eşiğinde 
anlamlıdır 
** Miktarlar B-PAO (1/4) yapısının içerdiği P A O içeriğine göre normalize edilmiştir 
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Elde edilen izoterm görünümlerinin, her iki adsorbanın da Pb2+ ve UC>22+ iyonlarına yüksek 
ilgisi (high affinity) olduğu ve adsorpsiyonun kimyasal nitelik gösterdiği anlamını taşıyan 
Giles sınıflandırmasına göre L ve H tipte olduğu bulunmuştur [8]. Deneysel adsorpsiyon 
izotermlerinin Langmuir ve Freundlich modellerine uyumundan hesaplanan parametreler 
Çizelge l 'de sunulmuştur. Langmuir modelinden bulunan 'tek tabaka adsorpsiyon 
kapasiteleri, XL ' kıyaslandığında sıralamanın Pb2+>UC>22+ olarak PAO>B-PAO özellik 
gösterdiği görülür. Adsorpsiyonun eneıj etik olarak istemliliğinin ölçüsü olan KL değerleri 
kıyaslandığında B-PAO>PAO sıralamasında ve özellikle UC>22+ için olmak üzere B-PAO 
lehine çok büyük bir artış olduğu görülmüştür. Bu durum, PAO'da metal iyonu ile 
kompleks oluşturmaya uygun amidoksim uçlarının her ikisi de güçlü Lewis asidi 
özellikteki Pb2+ ve U02

2 + için çekiciliğinin B yapısında var olan Al-0 ve Si-0 uçlarının 
elektronegativite nedenli katkısı ile daha artması olarak yorumlanmıştır. 

3.3. Adsorpsiyonunun Sıcaklıkla Değişimi 

(a) (b) 

Şekil 5. Pb2+ ve U02
2 + adsorpsiyonunun sıcaklıkla değişimi ve doğrusallığa uyumu (a) 

PAO, (b) B-PAO 

Çizelge 2. PAO ve B-PAO yapılarına Pb2+ and U02
2 + adsorpiyonunu ile ilgili 

termodinamik parametreler 

AH/ kJ mol'1 AS/ J mol 1 K' 1 AG/ kJ mol'1 R2 
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Pb2 + 

PAO 54.9 247 -18.8 0.899 

PAO-B 27.6 137 -13.3 0.999 

U022+ 

PAO 52.4 223 -13.9 0.992 

PAO-B 33.4 154 -12.6 0.998 

Çizelge 2'deki entalpi değişim değerleri bu araştırma için adsorpsiyonu, ısı alan, AH>0 
(Endotermik), süreç olarak tanımlamaktadır. Bu araştırmanın konusu olan iyonların PAO 
ve B-PAO'ya adsorplanan miktarının artan sıcaklıkla artması, sonuç olarak bu 
adsorpsiyonun entalpi kontrollü bir süreç olduğunu göstermiştir [9]. Entropi değişimi de 
entalpide olduğu gibi beklenen dışında pozitif değerli, AS>0 olarak bulunmuştur. İdeal gaz 
adsorpsiyonunda gaz moleküllerinin katı faz yüzeyinde daha düzenli bir yapıya geçişi 
nedenli entropi değişimi negatif (AS<0) değerlidir. Bu araştırma için AS>0 bulgusu; 
iyonların katı fazda daha düzenli bir yapıya geçiyor olmasına rağmen, bir bütün olarak 
adsorpsiyon süreci sonucu katı-çözelti ara yüzeyindeki entropi değişimi olarak 
açıklanmıştır. Adsorpsiyon serbest entalpi değişimi (AG) beklenildiği gibi sürecin 
kendiliğinden olduğunu tanımlayan negatif değerli olarak bulunmuştur. Olayın 
adsorbanlara göre istemlilik derecesi PAO lehine ve Pb2+>U022+ olarak bulunmuştur. 

3.4. Adsorpsiyonunun Kinetik İncelenmesi 

-<r 

IKO 240 lioo „ 360 

2+ 2+ 
Şekil 3.24: Pb ve UO2 adsorpsiyonunun yalancı ikinci derece kinetik ifadesine 

(Doğrusal, t-Qt) ve parçacık içine difüzyon modeline (Hiperbolik, t05-Q) uyumu (a) PAO, 
(b) B-PAO 

Çizelge 3. PAO ve B-PAO yapılarına Pb2+ and U0 2
/ + iyonlarının adsorpsiyonunun yalancı 

ikinci derece kinetik hız parametreleri 

kxlO2 /mol'1 kg min'1 OJ mol kg'1 O AJ mol kg'1 Hxl03/mol kg'min 

2+ 
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Pb2 + 

PAO 5.7 0.24 0.25 3.3 0.988 

B-PAO . 3.2 0.18 0.19 1.0 0.990 

uo? 2 + 

PAO 12 0.34 0.32 14 0.996 

B-PAO 1.4 0.12 0.12 0.2 0.991 

* İstatistiksel olarak anlamlı korelasyon, p<0.01 

Çizelge 4. PAO ve B-PAO yapılarına Pb2+ and U022+ iyonlarının adsorpsiyonunun 
parçacık içerisine difîizyon hız parametreleri 

kiXİ03/mol kg 'min 0 5 

Pb2 + 

PAO 6.7 0.937 

B-PAO 3.3 0.958 

U02_2+ 

PAO 6.2 0.968 

B-PAO 2.6 0.920 

* İstatistiksel olarak anlamlı korelasyon, p<0.01 

Çizelgeden de görüldüğü gibi deneysel veriler hem yalancı ikinci derece [4] hem de 
Weber-Morris (1963) [6] modellerine uyumu istatistiksel olarak oldukça anlamlıdır 
(p<0.01), bu uyum deneysel olarak ulaşılan Qd ile modelden hesaplanan Qk değerlerinin 
yaklaşık aynı değeri veriyor olması ile sabittir. Weber-Morris modelinden hesaplanan 
parçacık içerisine difüzyon hızlan da ikinci derece kinetik parametrelerle paralellik 
göstermektedir. İkinci derece hız denklemine mükemmel uyum ve Weber-Morris 
modelinden iki doğrusal bileşen elde edilmesi (birincisi adsorban yüzeyine hızlı taşınım, 
ikincisi ise parçacık içine taşınılma ilgili) birlikte değerlendirilmesinden; adsorpsiyonun 
derişime bağlı, kimyasal olduğu ve hız belirleyen basamağın iyon değişimi/kompleks 
oluşumu olduğu sonucuna varılmıştır [4, 5], 

Bulunan hız sabiti, başlangıç hızı ve parçacık içerisine taşınım hız değerleri her iki iyon 
için de PAO>B-PAO sıralamasındadır. Burada da PAO'ya olan ilginin diğerlerine göre 
daha yüksek bulunması çarpıcıdır; B-PAO melez yapısına adsorpsiyon hızı PAO'ya göre 
azalmıştır. Bu durum araştırması yapılan melez adsorban aleyhine görünse de, iyon 
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adsorplanmış PAO asidik çözeltilerde hidroliz olarak amidoksim özelliğini kaybetmekte 
iken B-PAO yapılan bu tür çözeltilere direnç göstermekte yapısal özelliği değişmeden 
tekrar kullanılabilmektedir. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

B ve PAN bileşenleri ile oluşturulan B-PAN' in FT-IR, XRD spektrumlan ve SEM 
görüntülerinin yapısal karakterizasyon için kıyaslanmaları sonucu PAN'm B yapısına 
katılarak melez yapılar oluşturduklan B'de tabakalar arası açılma olarak saptanmış, SEM 
görüntülerindeki morfolojik değişim izleri ise bunun kanıtı olarak değerlendirilmiştir. PAN 
bileşenli bu melez yapılardaki -CN uçlannın amidoksime dönüştürüldüğü bunlar ile PAO, 
B-PAO'nun FT-IR spektrumlannın kıyaslaması ile kanıtlanmıştır. B-PAO ve Z-PAO 
yapılanna Pb2+ ve U02

2 + iyonlannın adsorpsiyonuna pH etkisi incelenmiş ve bunun 
sonucu olarak her iki iyon ve yapılar için adsorpsiyonun pH=l-3 aralığında artan pH ile 
arttığı saptanmıştır. Bu da araştırma sürecinde izlenen iyonlann çözeltilerindeki kendi pH 
değerlerinde çalışmanın doğruluğunu göstermiştir. 

PAO ve B-PAO yapılanna Pb2+ ve U02
2 + adsorpsiyon çalışmalan sonucunda oluşturulan 

izotermlerin Langmuir ve Freundlich modellerine uyumu gösterilmiş, her iki modelden de 
maksimum adsorpsiyon kapasitelerinin birbirini doğrular nitelikte olduğu saptanmış, 
kapasiteler PAO temelinde kıyaslandığında ise Pb2+>U02

2+ olmak üzere B-PAO>PAO 
sıralamasında bulunmuştur. İyonlann yapılara olan adsorpsiyon ilgisi PAO 
modifıkasyonuyla birlikte anlamlı bir şekilde artmıştır. PAO ve B-PAO'ya Pb2+ ve U02

2 + 

adsorpsiyonunun sıcaklıkla değişimi araştmlmasmdan, bir bütün olarak adsorpsiyon 
sürecinin endotermik (ısı alan) ve artan entropi özelliklerini taşıdığı ancak negatif değerli 
serbest entalpi değerleri ile kendiliğinden yürüdüğü sonuçlan bulunmuştur. PAO ve B-
PAO'ya Pb + ve U02

2 + adsorpsiyonu kinetiğinin araştınlması sonuçlan adsorpsiyon 
sürecinin hem yalancı ikinci dereceden kinetik modele hem de Weber-Morris modeline 
uyduğunu göstermiştir. Her iki modelden de elde edilen hız sabitleri, her iki iyon için de 
PAO>B-PAO sıralamasında bulunmuştur. Modellerle ilgili sonuçlann kıyaslanmasından 
ise adsorpsiyon hızını belirleyen basamağın kimyasal adsorpsiyon olduğu görülmüştür. 
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KİMYASAL OLARAK MODİFİYE EDİLMİŞ Cystoseria sp.'e 
URANYUM BİYOSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ 

Hasan Sezer*, Şule Aytaş 

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Bornova, İzmir 

Nükleer teknolojide, endüstride, arıtma teknolojilerinde adsorpsiyona ve biyosorpsiyona 
dayalı ayırma ve geri kazanma işlemleri önemli yer tutmaktadır. Atık sulardan ağır 
metallerin ve radyonüklitlerin mikroorganizmalar tarafından biyosorpsiyonu, bu 
metallerin giderimi veya geri kazanımlan için mevcut teknolojilere potansiyel bir alternatif 
oluşturmaktadır.Canlı veya ölü mikroorganizmalar, hücre yüzeyindeki fonksiyonel 
grupların mevcudiyetinde metal iyonlarını bağlarlar ve serbest ya da immobilize 
formlarda, biyosorpsiyon için kullanılabilirler. Deniz algleri, denizlerde bol miktarda 
bulunmaları, işlemin nispeten ucuz olması ve yüksek düzeyde metal biriktirebilmeleri ile 
önem kazanmaktadır. Biyosorbente uygulanan kimyasal modifikasyon işlemleri; önişlemle 
çapraz bağlar oluşturulması ile hücre duvarının yapısının sertleştirilmesi, hücre 
yüzeyindeki negatif yüklerin arttırılması, asit muamelesi ile uygun merkezlerin 
adsorpsiyon için açılması veya iyon değişim gücünün arttırılması için yapılmaktadır. Bu 
çalışmada, makro deniz alglerinin farklı kimyasal bileşiklerle modifiye edilerek 
kullanılması; modifikasyon tekniğinin biyosorpsiyon verimine etkisi ve bu proseste rol 
oynayan deneysel parametrelerin ve mekanizmaların incelenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmada, biyosorbent olarak Cystoseira sp. (kahverengi makro alg) kullanılmış ve çeşitli 
kimyasal reaktiflerle modifikasyonu incelenmiştir. Kimyasal olarak modifiye edilmiş 
Cytoseria sp. ile kesikli sistemde sulu çözeltiden uranyum (VI) iyonlarının adsorpsiyonunu 
etkileyen deneysel parametreler incelenmiş, dağılma katsayıları (Kd) ve adsorpsiyon 
verimleri (%) saptanmıştır. Adsorpsiyon verilerinin adsorpsiyon izotermlerine uygunluğu 
araştırılmış; adsorpsiyon entalpisi, entropisi ve serbest eneıji değişimi gibi termodinamik 
parametreler hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyosorpsiyon, Makro Alg, Uranyum, Kimyasal Modifikasyon 

Bu çalışma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Şube Müdürlüğü 
tarafından 07 NBE 002 Nolu Bilimsel Araştırma Projesi olarak desteklenmektedir. 
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Cicer arietinum L., Phaseolus vulgaris L., Vigna anguiculata L., Phaseolus 
coccineus L. (FABACEAE) TÜRLERİNİN KÖK UCU 

HÜCRELERİNDE URANYUMUN SİTOGENETİK ETKİLERİ 

Canan Özdemir1*, Ferah Serap Ereeş2, Hakan Sepet1, Bahittin Bozdağ1, Uğur Şen1, Sermin 
Çam2 

1 Celal Bayar University, Faculty of Science and Art, Department of Biology, Manisa, Turkey; 
2 Celal Bayar University, Faculty of Science and Art, Department of Physics, Manisa, Turkey 

Bu çalışmada Cicer arietinum L. (nohut), Phaseolus vulgaris L.(fasulye), Vigna 
anguiculata L. (börülce) Phaseolus coccineus L. (barbunya) bitkilerinin kök uçlarının 
meristematik hücrelerinde uranyumun sitogenetik etkileri araştırıldı. Bitkilerin tohumlan 
farklı zaman periyotlarında (0.5, 1,2,5, 24 ve 72 saat ) standart uranyumda bekletildi. 
Uranyumla muamele edilen tohumlar çimlendirildi ve elde edilen kök uçları mikroskobik 
incelemeler için hazırlandı. Zaman periyotlarına bağlı olarak muamele edilen örneklerde 
mikroskobik çalışmalar sonunda bazı kromozom anormallikleri gözlendi. Elde edilen 
sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Anahtar Kelimeler: Kromozom Anormallikleri, Uranyum, Cicer arietinum L., Phaseolus 
vulgaris L., Vigna anguiculata L., Phaseolus coccineus L. 
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NÜKLEER İZ DEDEKTÖRLERİNİN KONUMLARININ RADON 
KONSANTRASYONU ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ§ 

Alaaddin Yılmaz1*, Mehmet Ertan Kürkçüoğlu2'3, Bülent Haner2 

'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Zonguldak 
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar, Zonguldak, 

3Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, İsparta 

İşçi sağlığı açısından yeraltı maden ocaklarındaki radon yoğunluk değerlerinin 
belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla, Batı Karadeniz bölgesi Karbonifer 
penceresinde bulunan TTK'ya bağlı Armutçuk, Amasra, Karadon, Kozlu ve Üzülmez 
yeraltı ocaklarında, pasif nükleer iz dedektörleri (CR-39) kullanılarak radon 
konsantrasyonlarının ölçülebilmesi için dedektörler, adı geçen işletmelerin hava dönüş 
galerilerindeki 66 noktaya yerleştirilmiştir. Her bir ölçüm istasyonundaki biri hava akımına 
dik, diğeri paralel olan dedektör çiftleri, 40 günü aşkın sürelerle, 2008 yılı boyunca her 
mevsim bu galerilerde radon gazına maruz bırakılmıştır. CR-39 dedektörlerinin hava 
akımına dik ya da paralel şekilde konumlanışının dedektörlerde kayıt edilen radon 
konsantrasyonu üzerine etkisi değerlendirilerek her bir işletme için yatay ve düşey 
dedektörlerin ölçümleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuç olarak, genelde, hava 
akımına dik konumda yerleştirilen dedektörlerin yatay konumdakilerden biraz daha fazla 
radon gazı yoğunluğu kayıt ettikleri söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Karbonifer Penceresi, Radon Konsantrasyonu, CR-39. 

THE EFFECT OF THE NUCLEAR TRACK DETECTORS' POSITION 
ON THE RADON CONCENTRATION MEASUREMENTS 

It is important to determine the radon concentration values of the underground mines 
according to workers' health. For this purpose, to be able to measure radon concentrations 
by using passive nuclear etched track detectors, CR-39 detectors were placed into 66 points 
on the way of aeration galleries of Armutçuk, Amasra, Karadon, Kozlu and Üzülmez 
bituminous coal mines which are known as the Carboniferous outcrops of the Western 
Black Sea Area in Turkey. In every measurement point, a pair of detectors, one of them is 
being perpendicular and the other one is parallel to air flow, were exposed to radon gases 
over 40 days for four seasons of the year 2008. The relationship between the readings of 
vertically and horizontally positioned detectors was investigated by evaluating the effect of 
the detectors' positions on the detected radon concentrations. It can be concluded that, the 
vertically positioned detectors, in general, recorded higher radon gases concentration 
values than that of the horizontally positioned ones. 

Keywords: Carboniferous Outcrops, Radon Concentration, CR-39. 
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1. GİRİŞ 

Radon, çekirdek bozunumu sonucu oluşan en önemli doğal radyasyon kaynaklarından 
birisidir. Yerkürede doğal olarak bulunan radon gazının yoğunluğu toprakta bulunan 
uranyum yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Yerkabuğundaki çatlak ve kırıklardan 
sızan radon gazı atmosfere yayılmaktadır. Açık havanın seyreltikleştirmesinden dolayı dış 
ortamda radon seviyesi genellikle düşüktür. Fakat iyi havalandırmaya sahip olmayan 
kapalı mekânlarda biriken radon gazının yüksek yoğunluklara çıkabileceği bilinmektedir. 
Aynı zamanda radon, yeraltı su kaynaklarıyla birlikte yeryüzüne çıkarak içme sularına da 
karışabilir ve yoğunluğu da suyun kaynağına göre artış gösterebilir. Uzun süre yüksek 
yoğunluktaki radon ve radonun bozunması sonucu oluşan ürünlere maruz kalınması 
akciğer kanserine yakalanma riski açısından tehlikeli bir durumdur [1]. 

Radon ve özellikle radon ürünleri solunan havadaki tozlarla ve diğer parçacıklarla taşınır 
ve insan vücuduna sindirim ya da solunum yoluyla girebilir. Solunum yoluyla alınan bu 
radyoaktif parçacıklar akciğer ve üst solunum yolu organlarına yerleşebilir ve iyonlaştırıcı 
radyasyon yayarak kararlı hale gelene dek bozunmaya devam ederler. Bu durum akciğer 
kanserine yol açabilir [2]. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerika Çevre Koruma Ajansı 
(EPA) tarafından A sınıfı kanserojen madde olarak ilan edilen radon gazı [3], dünyadaki 
toplam akciğer kanserlerinin %10'undan doğrudan sorumlu tutulmaktadır. Radon gazı 
nedeniyle akciğer kanserine yakalanma tehlikesi bakımından, özellikle maden işçilerinin 
daha yüksek bir risk altında bulundukları bilinmektedir [4, 5]. Bu nedenle, gerekli 
önlemlerin alınabilmesi için madenlerdeki radon gazı seviyesinin ölçülerek belirlenmesi 
önemlidir. Ülkemizde de nükleer iz dedektörlerinin kullanıldığı radon konsantrasyonu 
ölçümü üzerine madenlerde yapılmış çalışmalar mevcuttur [6-12]. 

Batı Karadeniz Bölgesi Karbonifer Penceresi'nde bulunan taşkömürü ocaklarında 2008 yılı 
boyunca mevsimsel radon konsantrasyonlarının ölçülmesi projesinin bir parçası olan bu 
çalışmada, maden ocaklarının havalandırma galerilerine, hava akımına dik ve paralel 
olacak v şekilde (çiftler halinde) yerleştirilmiş dedektörlerin kayıt ettikleri radon 
konsantrasyonları karşılaştırılmaktadır. Dedektör konumunun radon gazı yoğunluğunun 
belirlenmesinde etkili olup olmayacağının ortaya çıkarılmasını amaçlayan bu çalışmanın 
izleyen bölümünde radon hakkında genel bir tanıtım yapılarak radon gazı için müsaade 
edilen sınır değerleri belirtilmektedir. Daha sonra ölçümlerde kullanılan ve ticari adı CR-
39 olan RSFS tipi pasif nükleer iz dedektörlerinin analiz yöntemi verilmekte, üçüncü 
bölümde ise TTK'ya (Türkiye Taşkömürü Kurumu'na) bağlı 5 işletmeden elde edilen 
bulgular sergilenmektedir. Son bölümde ise hava akımına göre dedektör pozisyonunun 
radon yoğunluğu ölçümleri üzerine etkisi tartışılmaktadır. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Radon ve Sınır Değerleri 

Canlılar hayatlarının her anında dış uzaydan ve güneşten gelen kozmik ışınlar, gama ve 
çekirdek ürünü yüksek enerjili parçacıklara maruz kalmaktadırlar. Bununla birlikte 
radyasyon, yer kabuğunda bulunan radyoizotoplar dolayısıyla toprak ve yapı malzemeleri, 
su ve gıdalar gibi doğal kaynaklardan ve bunlara ek olarak da yapay kaynaklardan sürekli 
yayılmaktadır. Tüm canlılar; yaşam alanlarının jeolojik özelliklerine ve çevre şartlarına 
bağlı olarak değişse de yılda ortalama 2,4 mSv değerindeki bir radyasyona maruz 
kalmaktadır [13]. Radon gazı ve radon bozunma ürünleri, doğal kaynaklardan alman dozun 
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en önemli kısmını teşkil eder. Canlıların bu yolla maruz kaldıkları radyasyon miktarı 
ortalama yıllık doz 1.3 mSv dir [14]. Bu oran ülkelere göre değişim gösterebilmektedir 
(Grafik 1). 

Grafik 1. Doğal radyasyon kaynaklan nedeniyle maruz kalınan yıllık dozlann ülkelere 
göre değişimi ([15]). 

Kimyasal olarak etkisiz olan radon, renksiz, kokusuz, tatsız, 86 atom numarası ile 
periyodik cetvelin soy gazlar sınıfında yer alan, 119Rn-226Rn arasında toplam 28 izotopu 
bulunan bir elementtir. Kaya, toprak ve sudaki doğal uranyumun radyoaktif bozunması 
sonucunda oluşan radonun (222Rn izotopunun) yanlanma ömrü 3,8 gün (91 saat 48 dakika) 
olup kısa ömürlü bir radyoaktif gazdır. Uranyum ve toryumun bozunma serilerinden gelen 
3 doğal radyoizotopa sahiptir [15]. Bu bozunma serilerinde bulunan U-238, Th-232, Ra-
226 ve bu seriler dışında aktivite konsantrasyonu en büyük olan K-40 yerkabuğunda doğal 
olarak bulunmaktadır. Bu radyonüklitlerin yoğunluklan Çizelge l 'de verilmektedir. Bu 
radyonüklitler bütün doğal yapı malzemelerinde bulunabilir. Bu nedenle radon, her türlü 
kaya ve toprak parçalanndan ve yapı malzemelerinden ortama salınmaktadır. 

Çizelge 1. Toprakta bulunan doğal radyonüklitler ([16]). 

Toprakta Bulunan Doğal Radyonüklit Konsantrasyonları ( Bq /kg) 

K-40 U-238 Ra -226 Th -232 

Değişim Aralığı 140-850 16 -110 17 -60 11-64 

Ortalama 4 0 0 35 35 4 5 

Yeryüzü kaynaklı radon gazı solunumu, binalarda, maden ocaklannda ve derin 
mağaralarda kapalı ortam olması nedeniyle ciddi oranda artış gösterebilir. Bu gibi 
ortamlarda iyi havalandırma sağlanmaz ise canlılar için ciddi sağlık sorunlan ortaya 
çıkabilir. Bu sağlık sorunlannm başında iyi havalandınlmamış ortamlarda çalışan 
insanlarda görülen akciğer kanseri vakalan gelir. Bu yüzden ülkeler ve uluslar arası 
kuruluşlar radon gazı seviyesi için limit değerlerini belirlemişlerdir. Uluslararası 
Radyasyondan Korunma Komitesi (ICRP) tarafından işyerleri için belirlenen yıllık 
radyasyon dozu 3-10 mSv arasında olup bu doz değerlerine karşılık gelen radon 
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konsantrasyonu 500-1500 Bq/m3 tür [17]. TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) 
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'ne göre ise, solunum yoluyla alınmasına izin verilen 
radon yoğunluk değerinin yılda ortalama olarak 1000 Bq/m3 değerini aşmaması gerektiği 
bildirilmektedir [18]. 

2.2. Analiz Yöntemi 

Bu çalışmada, radon ölçümlerinde nükleer iz dedektörü olan alfa parçacıklarına duyarlı 
RSFS tipi pasif nükleer iz dedektörü CR-39 (Alil diglikol karbonat) plastik dedektörleri 
kullanılmıştır. Plastik dedektörlerin kullanımı radon ölçümleri için geliştirilmiş bir pasif 
ölçüm yöntemidir [19]. Dedektörler 20.0x20.0x0.25 mm boyutlarında kesilerek, yüksekliği 
4 cm olan plastik kaplar içine yerleştirilmiş ve kaplar plastik kapaklarla kapatılmıştır (Şekil 
1). Pasif radon dozimetreleri adını alan bu kaplar, radon yoğunluğu belirlenecek ortamda 
belirli bir zaman aralığı bekletildikten sonra toplanarak, dedektörler üzerinde oluşan alfa 
izleri nükleer iz kazıma tekniği ile mikroskopta görünür hale getirilerek sayılmakta ve 
atmosferik radon yoğunluğu hesaplanmaktadır. 

C R - 3 9 " ™ 

Şekil 1. RSFS tipi pasif nükleer iz dedektörünü içeren difîizyon kabı. j 

Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı Armutçuk, Amasra, Karadon, Kozlu ve Üzülmez 
yeraltı ocaklarındaki radon seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada CR-
39 plastik iz dedektörlerinin bulunduğu difuzyon kaplan çiftler halinde, biri galerilerdeki 
hava akımına dik ve diğeri paralel olacak biçimde konumlandınlmıştır (Şekil 2). İz 
dedektörlerinin bu şekilde konumlandınlmasmdaki amaç, dikey konumlu dedektördeki 
difuzyon ile yatay konumdaki dedektörde oluşacak radon difüzyonunun ölçülmesi ve 
böylelikle, radon gazı miktannı belirlemede dedektörün konumlandınlmasımn önemli olup 
olmadığıyla ilgilidir. 

Şekil 2. Ölçüm yapılan istasyonlara dikey ve yatay olarak yerleştirilen dedektörlerin 
konumlandmlmasına bir örnek. 
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3. BULGULAR 

Beş bölgede dört mevsim üzerinden 42-43 gün süreyle radon gazına maruz bırakılan 
dedektörlerin analizleri sonucunda, Çizelge 2'den de görüleceği üzere mevsimlere bağlı 
olarak radon gazı yoğunluklarında farklılıklar gözlenmiştir. Bu mevsimsel farklılıkların 
yanında aynı zamanda dikey ve yatay konumlandırılmış olan dedektörlerin de farklı 
yoğunluk değerleri aldığı gözlenmiştir. Yalnız, bu oranın bazı istasyonlarda tamamıyla 
tersine döndüğünü, yani yatay dedektörlerde kayıt edilen radon yoğunluğunun dikey 
dedektörlerdeki okumalardan daha yüksek çıktığı durumlar da gözlenmiştir. 

Çizelge 2. İstasyonlara göre mevsimlik yatay (Y) ve dikey(D) radon yoğunluğundaki 
toplam ortalama değerler. 

İSTASYON KIŞ 
Rn(Bq/m3) 

BAHAR 
Rn(Bq/m3) 

YAZ 
Rn(Bq/m3) 

GUZ 
Rn(Bq/m3) 

YILLIK 
ORTALAMA 

AMASRA 
104.8 (Y) 69.0(Y) 208.7(Y) 6.3(Y) 97.2 

AMASRA 109.0 (D) 287.0(D) 14.3(D) 7.5(D) 104.4 

ARMUTÇUK 138.0(Y) 76.3(Y) 51.7(Y) 24.9(Y) 72.7 
ARMUTÇUK 133.2(D) 84.9(D) 57.5(D) 55.4(D) 82.8 

KARADON 110.3(Y) 79.6(Y) 57.9(Y) 61.1(Y) 77.2 
KARADON 147.8(D) 134.6(D) 66.4(D) 26.0(D) 93.7 

KOZLU 
109.1(Y) 71.9(Y) 34.8(Y) 28.0(Y) 61.0 

KOZLU 85.4(D) 57.2(D) 120.6(D) 40.1(D) 75.8 

ÜZÜLMEZ 
203.6(Y) 51.4(Y) 51.6(Y) 49.3 (Y) 89.0 

ÜZÜLMEZ 119.0(D) 190.6(D) 71.3(D) 15.2(D) 99.0 

Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu ve Üzülmez istasyonlarına ait havalandırma 
galerilerindeki yıllık radon konsantrasyonu ölçümlerinin ortalamaları ise Grafik 2' de 
verilmektedir. 

Grafik 2. Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu ve Üzülmez istasyonlarındaki havalandırma 
galerilerinde dik ve paralel konumlandırılmış olan CR-39 dedektörlerinin yıllık radon 

yoğunluk ölçüm ortalamalarının karşılaştırılması. 
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Bu sonuçlara göre, havalandırma galerilerinde yatay olarak konumlandırılan detektörlerin, 
istasyona ve mevsime göre, dik dedektörlere oranla farklı ölçümler yaptığı, yıllık 
ortalamalar üzerinden değerlendirildiğinde ise dikey konumlandırılmış dedektörlerin yatay 
olanlardan yaklaşık %15 daha fazla radon gazı dedekte ettiği söylenebilir. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Batı Karadeniz Bölgesi Karbonifer Penceresi'nde bulunan Armutçuk, Amasra, Karadon, 
Kozlu ve Üzülmez T.Î.M. yeraltı ocaklarının havalandırma galerilerinde, pasif nükleer iz 
dedektörleri kullanılarak yapılan ilk yıllık radon ölçümlerinin gerçekleştirildiği bu çalışma 
sonucunda, daha fazla radon difüzyonunun genel olarak, hava akımına dik 
konumlandırılmış detektörlerde gözlemlendiği ortaya çıkarılmıştır. Bu beklenen bir 
sonuçtur. Çünkü havalandırma galerilerinde yüksek bir hava akış hızı olduğundan radonun 
sürükleneceği ve hava akımına dik pozisyondaki difüzyon kabının daha büyük yüzey alanı 
ile daha çok sürüklenmiş radon radyoizotopunu yakalayabileceği göz önüne alındığında 
hava akımına dik konumlandırılmış dedektörlerde daha yüksek yoğunlukların ölçülmesi 
normaldir. Bununla birlikte, Amasra İşletmesi yaz dönemi ve Üzülmez İşletmesi kış 
döneminde olduğu gibi, mevsime ve işletmeye göre bu sonuçla uyuşmayan bulgulara da 
rastlanmıştır. Dikey konumlu dedektörlerin yatay konumda olanlardan daha az yoğunluğa 
sahip çıkması, söz konusu dedektörlerin aşırı neme veya aşırı toza maruz kalmasından 
dolayı izlerin sağlıklı olarak analiz edilememesinden kaynaklanmış olabilir. 

Sonuç olarak, TTK işletmelerinin havalandırma galerilerindeki detektörlerden elde edilen 
yıllık ortalama bulgulardan hareketle, radon gazı yoğunluğunun ölçülmesinde dedektör 
konumunun etkili olduğu ve konumlandırılmanın %15 gibi bir farklılık meydana getirdiği 
söylenebilir. Ayrıca, mevsimlik ortalama değerlerden de görüleceği üzere, bu beş 
işletmede saptanan radon düzeyleri, iş yerlerinde ICRP'nin 65 Nolu raporuna [17] göre 
500-1500 Bq/m3 ve TAEK Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'nde radona maruz kalma 
limiti olarak belirlenmiş olan 1000 Bq/m3 [18] değerinden daha düşüktür. 

v 
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RADON DİFÜZYON HIZININ BÜYÜK TOPRAK GRUPLARINA 
GÖRE DEĞİŞİMİ 

Mutlu îçhedef1*, Murat M. Saç1, M. Bolca2, Berkay Camgöz1 

'Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 
2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 

222 
Uranyum bozunum serisinin bir ürünü olan radon ( Rn) yer kabuğundaki yank ve 
çatlaklardan kaçarak atmosfere ulaşan bir soygazdır. Yerkabuğundaki radon difüzyonu bir 
çok parametreye bağlıdır. Toprağın kimyasal ve fiziksel özellikleri radonun toprak içinde 
hareketini etkilemektedir. Yer kabuğu hareketleri ile radon anomolileri arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi için toprak yapısına göre radon difüzyonunun belirlenmesi gerekir. Bu 
çalışma kapsamında Seferihisar ve çevresinde büyük toprak gruplarında LR 115 nükleer iz 
dedektörleri ve Lucas hücreleri ile radon ölçümleri yapılmıştır. Radon ölçümlerinde 
kullanılan film detektörler toprak içine farklı derinliklerde yerleştirilmiş ve derinliğe bağlı 
radonun difüzyonu incelenmiştir. Ayrıca çalışma alanlarında Lucas hücreleri ile farklı 
derinliklerinden yerinde ölçümler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Radon Difüzyonu, Deprem, Büyük Toprak Gruplar 

* mutlu.ichedef@ege.edu.tr 
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TOZ FORMUNDAKİ SEYDİŞEHİR ALÜMİNASI İLE RADYASYON 
DOZ TAYİNİ 

Erdem Uzun1*, Yasemin Yıldız Yarar2, A. N. Yazıcı3, Doğan Yaşar1, Ahmet Tartar1, 
Ata Türer1 

1 Ç N A E M Metroloji Birimi SSDL, İstanbul Türkiye 
2Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Davutpaşa İstanbul Türkiye 

3Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü, Gaziantep, Türkiye 

Termolüminesans dozimetri (TLD) radyasyon dozlarının ölçülmesinde, denetim, kalite 
kontrol ve kalibrasyon amacıyla kullanılan pasif bir doz ölçme yöntemidir. Günümüzde 
alümina içeren TLD'ler radyasyona karşı hassasiyetinin yüksek olması, fiziksel ve 
kimyasal kararlılığı, yeniden kullanılabilir olması gibi avantajlanndan dolayı yaygın olarak 
kullanılmakta ve araştırılmaktadır. Bu çalışma kapsamında toz formundaki Seydişehir 
alüminası TLD malzemesi olarak kullanılmış ve radyasyon doz tayini yapılmıştır, 

Anahtar Kelimeler: Termolüminesans, Alümina, TLD 

RADIATION DOSE DETERMINATION BY USING POWDER 
SEYDİŞEHİR ALUMINA 

Thermoluminescence dosimeters (TLDs) is a passive dose measurement method used for 
the supervision, quality control and calibration during radiation dose measurements. 
Nowadays TLDs, including alumina, are largely used and investigated due to high 
sensitivity, physical and chemical stability, and re-usefulness. In this work, powder form of 
Seydişehir alumina is used as a termoluminescence material and y and p radiation doses 
were measured. 

Keywords: Thermoluminescence, Alumina, TLD 

* uzunerdem@gmail .com 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde yaygın kullanım alanına sahip olan nükleer teknolojilerin ve uygulamalarının 
en önemli noktası, hedefe uygulanan ve çevreye yayılan radyasyonun sürekli olarak 
kontrol altında tutulmasıdır. Radyasyona maruz kalan, tüm çevrenin radyasyon güvenliğini 
sağlamak amacıyla gerekli ölçümlerin yapılması ve radyasyonun denetimli bir biçimde 
kullanılması çok büyük önem taşımaktadır. Termolüminesans dozimetri (TLD) radyasyon 
dozlarının ölçülmesinde yaygın olarak kullanılan bir doz ölçme yöntemidir. Bu yöntem ile 
günümüzde özellikle radyasyon işçilerinin, güvenli radyasyon şartlarında çalışmalarının 
temini için, maruz kaldıkları radyasyon dozlarının ölçümü yapılabilmektedir. Bununla 
birlikte hastanelerde teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan radyasyon kaynaklarının, nükleer 
ilaç üreten firmaların ve diğer nükleer uygulama yapan kuruluşların denetim, kalite kontrol 
ve kalibrasyon işlemleri yine TLD'ler kullanılarak yapılmaktadır. 

Uygulama alanı bu kadar geniş olan TLD konusunda bugüne kadar birçok çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışmalardan bir kısmı yeni TLD malzemelerinin araştırılması üzerine 
yoğunlaşırken diğer kısmı, var olan TLD malzemelerinin özelliklerini geliştirmeye 
yöneliktir (Chen ve Lockwood, 2002). Termolüminesans malzemenin en önemli 
özellikleri, radyasyona karşı hassasiyetinin yüksek olması, doğrusal doz cevabına sahip 
olması ve taşıdığı doz bilgisini TL okuma işlemine kadar saklayabilmesidir. ? 

Alümina doğada değişik kristal yapılarda bulunabilmesine rağmen, üstün mekanik ve 
elektriksel özelliklerinden dolayı ticari kullanım alanına sahip olanı a - A^CVdır. Alümina 
(AI2O3) yer kabuğunun yaklaşık % 25'ini oluşturmasına rağmen serbest halde bulunmaz ve 
genellikle boksit cevherinin Bayer Prosesi ile işlenmesi sonucunda elde edilir. 

Bu çalışma kapsamında, ülkemizde bol miktarda bulunan ve üretilen Seydişehir alüminası, 
TLD malzemesi olarak kullanılmış ve radyasyon dozlarının ölçümü yapılmıştır. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada Seydişehir Alüminyum tesislerinde üretilen, toz boyutu 45 jım < rj < 63 (im 
aralığında olan kalsine edilmiş toz formundaki Seydişehir alüminası kullanılmıştır. 
Malzemenin kimyasal kompozisyonu Çizelge l 'de sunulmuştur. 

Tüm ışınlama işlemleri oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Toz formundaki numuneler 
tavlama işleminin ardından karanlık bir odaya alınmış ve oda sıcaklığına kadar soğuyan 
örnekler ışınlama işlemine tabi tutulmuştur, y ve p - radyasyonu için ışınlama işlemleri 
sırasıyla 60Co ve °Sr - 90Y radyasyon kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Çizelge 1 Seydişehir alüminasının kimyasal kompozisyonu 

Kimyasal Bileşen Miktar % 
Al 52,200 
0 . 47,340 
Si 0,200 
Na 0,150 
Fe 0,040 
Ti 0,060 
V 0,003 
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Her bir p ve y doz değeri için elde edilen ışıma eğrileri sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2'de 
sunulmuştur. 

T 1 , 1 [ , , , , - T j 

T ( " C ) 

Şekil 1. Farklı dozlarda p - radyasyonu ile ışınlanmış örneklerin ışıma eğrileri 

t 1 1 1 ' r 

Ti'C 

Şekil 2. Farklı dozlarda y - radyasyonu ile ışınlanmış örneklerin ışıma eğrileri 

Seydişehir alüminasımn doz cevabını belirleyebilmek için örnekler farklı radyasyon 
dozlarında ışınlanmış, ışıma eğrileri elde edilmiş ve bu eğrilerinin CGCD yöntemi ile 
analizi sonucu doz cevap özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra bu piklerin maksimum pik 
yoğunlukları (IM) ile radyasyon dozu ve pik altında kalan alan ile radyasyon dozu 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Son olarak dozimetrik pikin ışıma eğrisi altında kalan 
toplam alan ile radyasyon dozu arasındaki ilişki incelenmiştir. 
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3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Şekil 3, 4, 5 ve 6'da sırasıyla p-radyasyonu ile ışınlanmış Seydişehir alüminasmın 1., 2., 
3. ve 4. ışıma piklerinin doz cevapları görülmektedir. 

Işınlama Süresi ( s ) 
10 100 lOULt KKK*» IOCKKK» 

Doz (Gy ) 

Şekil 3. (3 - radyasyonu ile ışınlanmış Seydişehir alüminasmın 1. ışıma pikinin doz cevabı 

Şekil 4'de 2. ışıma pikinin doz cevabı görülmektedir. 

Işınlama Süresi (s) 
10 10(1 11)00 i 0000 

Do?. (Oy) 

Şekil 4. p - radyasyonu ile ışınlanmış Seydişehir alüminasmın 2. ışıma pikinin doz cevabı 
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Işınlama Slirtrsi (s) 
II) 11 Kİ 101)11 I0IKJD 

Doz (Gy) 

Şekil 5. P - radyasyonu ile ışınlanmış Seydişehir alüminasınm 3. ışıma pikinin doz cevabı 

Işınlama Süresi (s) 
100 UHK) | fMRIO 

Doz (Gy) 

Şekil 6. P - radyasyonu ile ışınlanmış Seydişehir alüminasınm 4. ışıma pikinin doz cevabı 
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10 

3 10" r 

s 10'"-
-o G 

İşınlama Sıırcsi (s) 
10 IIXJ İIM'JO UXJOtl 

I I H I ] 1 * — r T T T T T ] f 1—1 S I « I 11 1 1 1 I P 11 j 

'C •ID Ii> 10" 

C Eğri Altında Kalan Alan, (Nornılize tdilıııiş) 
Pik Yüksekliği. 1 (Normalize Edilmiş) 

100 KKK) 

Şekil 7. p - radyasyonu ile ışınlanmış Seydişehir alüminasının dozimetrik pikinin doz 
cevabı 

1 T 

0.1 

Û 
-3 

0.01 

• . J * . 

1E-5- ' 

1E-4 

• 1. EJLk_ lilıi AiıvhUii Kulun Alan INIHUILLIA:| 
* 2. I'LL Itfıi AlivhJıı Kukıı Alını ırvunsüİA'i 
® - V PLk. Aksin] u Kulun Aluıı ıNı>m*üı̂ .'| 

10 

[W lGv| 
1X 

Şekil 8. y - radyasyonu ile ışınlanmış Seydişehir alüminasının 1., 2. ve3. ışıma piklerinin 
doz cevabı 
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•3,1 

"I 0.01 

1E-3 

* Pik ]• Pik 2. liVi ALL'İKJJ KaLıaı Alıoı ıHIH-ııulUi'l 

13 

l£ .v| 
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Şekil 9. y - radyasyonu ile ışınlanmış Seydişehir alüminasmın ana ışıma pikinin doz cevabı 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Seydişehir alüminasmın P ve y radyasyonuna karşı doz - cevap özellikleri araştırılmıştır. 
P - radyasyonuna karşı 0,07 Gy - 160,34 Gy doz aralığında doğrusal doz cevabına sahip 
olduğu görülmüş, incelenen maksimum doz seviyesine (1282,79 Gy) kadar radyasyon doz 
cevabının doyuma ulaşmadığı gözlemlenmiştir. Diğer taraftan 1 Gy - 1 0 0 Gy doz 
aralığında y-radyasyonuna karşı doğrusal doz cevabına sahip olduğu ve incelenen doz 
aralığında radyasyon doz cevabının doyuma ulaşmadığı gözlemlenmiştir Bu sonuç 
Seydişehir alüminasmın yüksek dozların ölçümünde dozimetri malzemesi olarak 
kullanılabileceğini göstermektedir. 

Toz formundaki malzemelerin radyasyon doz cevabının genellikle düşük olduğu 
bilinmektedir (Akselrod vd., 1993, 1996; Papin vd., 1996). Bu nedenle toz formundaki 
alümina ile düşük radyasyon dozlarının (15 m G y - 4 5 mGy) ölçümü 
gerçekleştirilememiştir. Bu konuda yapılmış olan önceki çalışmalarda, üretim yönteminden 
kaynaklanan çeşitli nedenlerden dolayı, Seydişehir alüminasmın sinterlenmesi ve tek 
kristal olarak büyütülmesi sırasında önemli problemler ile karşılaşılmıştır (Uzun, 2008). 
Bundan dolayı gelecekte yapılacak çalışmalarda bu problemlerin giderilmesi ve 
malzemenin tek kristal hale getirilmesi ile düşük radyasyon doz seviyelerinin 
ölçülebileceği öngörülmektedir. 
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ÜNİVERSİTELERDE NÜKLEER TEKNOLOJİ FİZİK LİSANS 
PROGRAMI 

Esen Faruk Özsan* 

ODTÜ, Fizik Bölümü, Ankara 

1.DÜNYADA TEKNOLOJİ YARIŞI 

Günümüzde sınırlan uzaya sıçrayan bir teknoloji (fen) savaşı hüküm sürmektedir. Bu 
mücadelenin neferleri mucit ve kâşifler, silahlan ise icat ve keşifler, "patent, know-how, 
lisans" seviyesindeki ileri teknolojilerdir. Dünyanın en zor işi ise, bu beyin gücünü 
yetiştirmek ve bu kadrolardan en verimli olarak yararlanmaktır; ancak bu şekilde teknoloji 
kervanında ön sıralara tırmanmak mümkün olmaktadır. 

Bu hayati yarışın kendine has ve titizlikle uygulanan keskin kuralları vardır: 

1) Önce milli teknoloji üretme politikaları, plan ve programları tespit edilmektedir. 
2) Bu pahalı araştırma ve geliştirme (AR-GE) yatırımlan için gerek duyulan bütçe ve 
kaynaklar yaratılmaktadır. 
3) Üniversitelerin fen ve mühendislik bölümlerinde teknolojik lisans ve lisansüstü 
programlar geliştirilmektedir. Bu programlar uygulama-ağırlıklı olduğu için atölye ve 
laboratuar sayıları artırılmakta, buralara nitelikli öğretim üyeleri ve teknisyenler 
atanmaktadır. Karatahtalarda nazari ders anlatma alışkanlıktan en aza indirilmektedir. 
4) Bu eğitim programlarındaki dersler ve müfredatları, sanayi ve istihdam ihtiyaçlan 
göz önüne alınarak tasarlanmakta, teknolojik gelişmelere göre değiştirilmektedir. 
5) Öğrencilerin bu dersler ve laboratuarlarında kullanacaktan eğitim araç ve gereçleri 
(kitap, CD, vs) geliştirilmektedir. 
6) Öğrencilerin sömestir içi ve sömestir dışı staj imkânlan ve süreleri artırılmaktadır. 
7) Sanayi destekli ve irtibatlı eğitim programlan geliştirilmektedir. Öğretim üyelerinin 
ilgili sanayilerde çalışmalarına teşvikler getirilmektedir. Danışmanlarıyla birlikte tez 
öğrencilerinin üniversite dışında, askeri ve sivil sanayide çalışmaları sağlanmaktadır. 
8) Sanayide çalışan nitelikli uzman kişilerin (fenci, mühendis, teknisyen) üniversite 
eğitim programlarında görev almalan sağlanmaktadır. 
9) AR-GE faaliyetlerinde ferdi ve nazari yerine daha verimli, üretken ve hızla sonuça 
giden güdümlü takım çalışmalan'na yönelinmektedir. Bu AR-GE takımlardaki âlimlerin 
takriben %90'ı uygulamacı ve mühendis, %10'u ise nazariyatçı olmaktadır. Çağımızın 
icatları ve "Nobel" ödülleri arkasında ferdi kişiler yerine, bu yapıda takımlann adları 
vardır. 
10) İleri teknolojilerin üretimine daha fazla maddi destek sağlanmaktadır. 
11) Beyin israfına müsaade edilmemektedir. Mesela, Japonlann MİTİ bakanlığı, dış 
ticareti ve ihracatı artırmayan hiçbir AR-GE çalışmasına, proje ve tez konusuna izin 
vermemektedir. 

2.TEKNOLOJİ VE FİZİK İLİŞKİSİ 

Beyin gücü kadrolannın yetiştirildiği ve yeni teknolojilerin üretildiği evrensel merkezler 
üniversitelerin fen bölümleri'dir. Hayatı, mühendisliği ve ileri teknolojileri en fazla 

* ozsane@metu.edu.tr 
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destekleyen fen dalının ise fizik olduğu burada unutulmamalıdır. Mekanik, elektrik, 
manyetizma, elektronik, ısı, dalgalar, ışık, optik, ses, malzeme, enerji, nükleer ve uzay gibi 
konularda dünyada en yoğun eğitim ve AR-GE faaliyetleri Uygulamalı Fizik, Fizik 
Mühendisliği, Fiziksel Elektronik ve Nükleer Mühendislik gibi fizik bölümlerinde 
yürütülmektedir. Dünyadaki FERMI, CERN ve RHEL gibi nükleer teknoloji 
merkezlerinde çalışan ÂR-GE takınılan bu tür bölümlerin elemanlandır. Çağın teknoloji 
savaşına ayak uydurabilmek ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bu tür fizik 
bölümlerindeki lisans ve lisansüstü eğitim programlan sık sık değiştirilip geliştirilmektedir. 
Bu programlardaki derslerin takriben %20'si nazari ve %80'i ise tatbiki olmaktadır; 
öğrencileri yaz aylannda sanayide staj yapmakta, sanayi-destekli proje ve tez çalışmalarına 
ağırlık verilmektedir. 

3.Türkiye'de Durum 

Bir zamanlar fende kuvvetli olan ecdatlarımız, dünyanın ilk üç denizine ve üç ana kıtasına 
kolaylıkla hâkim olmuşlardır. Lakin, fen eğitiminin zamanla ihmal edilmesiyle beraber, 
teknolojide geri kalınmış ve hızla ufalarak Anadolu'ya sıkışılmıştır. Yönlendirici bir 
cümlesinde büyük önderimiz Atatürk "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir ve fendir" ve 
yazdığı bir beytinde âlimimiz Mehmet Akif "Nazariyata boğulmakla geçen ömre yazık, 
ameli faaliyetlerdir kıymet-i ilmin artık" demişlerdir. Hedef gösteren bu sözlerden sonra 
geçen nerdeyse bir asır zarfında, maalesef bu vasiyetler unutulmuştur. Üniversitelerde 
etkin bir "teknoloji üretim sistemi" geliştirilmemiş ve böylece muasır medeniyetler 
seviyesi üstüne hala çıkılamamıştır. Japonya, Çin, Kore, Hindistan, İsrail ve İspanya gibi 
tarihte adı geçmeyen ülkeler hamleler yapıp fen kervanında ön sıralara tırmanırken, bizdeki 
gelişmeler maalesef şekli ve nazari kalmış, biraz da süslü kelime ve laflar ardına 
sığınılmıştır. Mesela, 

> İlim ve fen kelimeleri birleştirilerek bilim yapılmış, fen kelimesi ise yok olup 
gitmiştir. Âlim kelimesi önce "bilim adamı", bilahare "bilim insanı" yapılmıştır. 
> Dünyada hiç konuşulmayan "demokratik üniversite", "akademik, idari, mali ve 
bilimsel özgürlük" gibi ifadeler bir şekilde üniversitelerin gündemine girmiş ve bunlar 
üzerinde bitmek bilmeyen tartışmalara girişilmiştir. İşin özü, yani "üniversitelerde 
istihdama ve ileri teknoloji üretimine yönelik programlar geliştirme" maalesef 
unutulmuştur. 
> Yaratıcılık aşılayan atölyeler, laboratuar ve deneyler kurup geliştirme yerine, 
geleceğin öğretmenleri, mühendis, mimar ve doktorları kara tahtada, bilgisayar ekranında, 
kuru ve ezbere bilgilerle yetiştirilmeye başlanmıştır. Bunun tabii sonucu olarak, 

i) Fen eğitimde nitelik bir hayli düşmüştür. Mezunların mesleklerinde istihdamı 
güçleşmiştir. Üniversite-diplomalı işsiz ordulan ülkede hızla artmıştır. 
ii) İlim ve fende başarı icat ve keşifler, "patent, know-how ve lisanslar" yerine "teorik 
makale sayıları" ile ölçülür olmuştur. 
iii) Araştırma laboratuarlan ve takım çalışmaları azalırken, insanlanmız bilgisayarda 
yürütülen ferdi ve akademik çalışmalara yönelmiştir. AR-GE çalışmalannın vasfı düşmüş, 
böylece ileri teknoloji üretimi ve ihracatı bir türlü gündeme girememiştir. 
iv) Sonuçta, ülkemizde âlim, mucit, kâşif ve teknisyenlerin sayılan hızla azalırken, 
nazariyatçı ve masa başında çözüm arayan kitabi aydınların nüfusu hızla artmıştır. 
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4.Türkiye'deki Fizik Bölümleri İçin Geliştirilen İleri Teknoloji Lisans Programı 

Savunma sanayi, malzeme, aygıt ve ölçüm cihazları, elektronik, haberleşme, nükleer tıp ve 
nükleer santral, rüzgâr ve güneş eneıjisi, uzay ve uydu sistemleri, tahribatsız testler ve 
hızlandırıcılar gibi kritik teknolojilerde maalesef geriyiz. Dolayısıyla, fizik bölümü çatıları 
altında mekanik, elektronik, ısı, optik, malzeme, enerji, nükleer gibi konularda eğitim 
programları geliştirmek ve yeni teknolojileri üreten kişileri yetiştirmek zorundayız. 

Prof.Dr.E.F.ÖZSAN, fizik, fizik eğitimi, elektronik ve denizcilik gibi farklı sahalarda 
engin bilgi ve tecrübeye sahip, ODTÜ ve Fizik Bölümü'nün en kıdemli öğretim 
üyelerinden biridir. Mühendislik, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinde eğitim ve 
araştırma faaliyetlerinde bulunmuş, dersler vermiş ve tez danışmanlıkları yürütmüştür; 
program ve müfredatlar geliştirmiş, eğitim ve araştırma laboratuarları kurmuş, deney, 
teknik ve ölçüm sistemleri geliştirmiştir. Durham Üniversitesi ve RHEL nükleer teknoloji 
merkezinde çalışmıştır. 

Bu program geliştirme çalışmasında öncelikle ülkemizin insan gücü ve teknoloji ihtiyaçları 
göz önüne alınmıştır. Türkiye'deki sivil ve askeri sanayiden, TAEK ve TÜBİTAK gibi 
kuruluşlardan görüşler alınmıştır. Eskiden ODTÜ'de "Applied Physics Department" ve 
"Theoritical Physics Department" adlarıyla iki ayrı fizik bölümü mevcuttu; bunlar 
birleşmesiyle "Physics Department" adıyla şimdiki bölüm oluşmuştur. Bu çalışma 
başlangıçta sadece ODTÜ Fizik Bölümü için düşünüldüğünden bu bölümün lisans 
programı temel alınmıştır (www.physics.metu.edu.tr). Bu programa Metalluıji ve 
Malzeme, Elektrik ve Elektronik, Makine ve Bilgisayar gibi mühendislik bölümlerinden 
(www.mete.metu.edu.tr, www.eee .metu .edu. t r ,www.me.metu .edu. t r ve 
www.ceng.metu.edu.tr) ve kimya, matematik ve temel ingilizce gibi fen bölümlerden 
(www.chem.metu.edu.tr, www.math.metu.edu.tr ve www.dbe.metu.edu.tr) dersler de 
alınmıştır. Ayrıca, Türkiye'deki bazı üniversitelerin fizik, fizik mühendisliği ve nükleer 
enerji mühendisliği gibi bölümlerin lisans programları incelenmiştir (İstanbul, 
www.istanbul.edu.tr/fen/fizik/; Boğaziçi, www.phys.boun.edu.tr; Bilkent, 
www.fen.bilkent.edu.tr/~physics; Ankara, www.physeng.ankara.edu.tr; Hacettepe, 
www.phys.hacettepe.edu.tr ve www.nuke.hacettepe.edu.tr). "CERN, RHEL ve FERMI" 
gibi dünyaca meşhur teknoloji merkezlerin insangücü dağılımları ve MIT ("Massachusetts 
Institute of Technologies") gibi üniversitelerin fizik ve nükleer mühendislik programları 
(www.mit.edu/phys, web.mit.edu/nse/) göz önüne alınmıştır. 

Şimdiki ODTÜ Fizik Lisans Programı (a) ve bu çalışmalar sonuçu geliştirilen nükleer ve 
ileri teknolojiler lisans programı (b) (ki Fizik Mühendisliği olarak da adlandırılabilir) 
karşılaştırmalı şekilde Ekl 'de sunulmuştur. Bu yeni program (b) fizikçi, fenci ve mühendis 
eğitmenlerce kolaylıkla yürütülebilecektir. Uygulamalı olması gereken fizik dersleri için 
laboratuarlar kurulması ve deneyler geliştirilmesi bir zarurettir; buralarda çalışacak en az 
altı teknisyene ve tam- veya yarı-zamanlı beş-altı ilave öğretim üyesine ihtiyaç olacaktır. 
Bazı derslerin deneylerinin sanayide ve AR-GE merkezlerinde yapılması düşünülebilir. Bu 
programda 3. ve 4.sınıfa geçen öğrenciler SANAEM, ÇNAEM, TÜBİTAK, Hastaneler, 
Monrol, ASELSAN, HAVELSAN, CERN ve RHEL gibi merkezlerde yaz stajları 
yapabilirler. 

Nükleer-ağırlıklı ileri teknoloji programını (Eklb) geliştirirken şimdiki ODTÜ Fizik 
Lisans Programında (Ekla) yapılan iç düzenlemeler ve değişiklikler, ODTÜ katalogundan 
seçilip konan yeni dersler (KYD), değiştirilerek konan yeni dersler (DYD), yeni açılacak 
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dersler (YAD), nükleer teknoloji paket dersleri (NTD) ve seçmeli dersleri (SD) şunlar 
olmuştur: 

1) Econ 210 Principles of Economics (KYD; mühendislik öğrencilerinin mecburi 
dersi) 
2) ME 105 Computer Aided Engineering Graphics (KYD; mühendisliklerin mecburi 
dersi) 
3) Ceng 230 Int.Computers&Cprogramming (KYD; mühendisliklerin mecburi dersi) 
4) Cheml07 General Chemistry (KYD; bu ders Cheml01&102 yerine konmuştur) 
5) Math 219 Int.Differential Equations (KYD; bu ders Phys209&210 yerine 
konmuştur) 
6) Eng 311 Adv.Communication Skills (Bu ders diğer bölümlerden de kaldırılmıştır) 
7) Phys 203 Analog Electronics (DYD; bu dersin sadece adı değiştirilmiştir) 
8) Phys 204 Digital Electronics (Laboratuvarlı YAD; katalogdaki Phys203'in devamı 
olarak ve Phys306 Digital Electronics'in içeriğine yakın hazırlanmıştır) 
9) Phys 399 Summer Practice I (YAD; yaz stajı) 
10) Phys 309 Mechanical Waves and Fluid Mechanics (Laboratuvarlı YAD; Phys 311 
Classical Mechanics yerine bu ders konmuştur) 
11) Phys 310 Heat and Statistical Thermodynamics (Laboratuvarlı DYD; Phys430 
Statistical Thermo-dynamics dersinin yerine) 
12) Phys 499 Summer Practice II(YAD; yaz stajı) 
13) Phys 413-414 Measurement Techniques and Systems in Physics I-II (Laboratuvarlı 
YAD; katalogdaki "Phys308 Experiments in Physics", "EnvE310 Public Health", 
"Phys413 Experimental Techniquies in Physics I", "Phys414 Experimental Techniquies in 
Quantum Electronics", "Phys417 Principal of Measurements and Instrumentation I", 
"Phys418 Principal of Measurements and Instrumentation II", "Phys45Ö Health Physics" 
ve "ME430 Radioisotope Applications in Industry" ders içerikleri birleştirilerek 
hazırlanmıştır. Bunların içinde "various measurement methods, analog and digital meters, 
optical, nuclear and mass spectrometers, counters and medical tomographies, 
nondestructive testings, data analysis systems, satellite technologies, etc" bulunacaktır). 
14) Phys 415 Projects in Exp.Physics (KYD; Phys400 Spe.Prob. in Physics yerine 
konmuştur) 
15) Phys 321 Atom and Nuclear Physics I (3-2)4 (laboratuarli NTD) 
16) Phys 322 Atom and Nuclear Physics H (3-2)4 (laboratuarlı NTD; katalogdaki 
"Phys327 Physics of Atoms, Molecules and Solids", "Phys328 Nuclear Physics and 
Particles", "Phys402 Nuclear Physics I", "Phys403 Nuclear Physics IT' ve "ME428 
Nuclear Reactor Engineering" ders içerikleri birleştirilerek hazırlanmıştır). 
17) Phys 404 Signals, Transducers and Radiation Detectors (3-2)4 (laboratuarlı NTD; 
katalogdaki bu dersin sadece adı ve içeriği değişmiştir). 
18) Phys 422 Nuclear Fuels, Reactors and Accelerators (3-2)4 (Laboratuvarlı SD) 
19) Phys 423 Energy Generating Systems (2-2) 3 (Laboratuvarlı SD) 
20) Phys 424 Global Communication and Navigation (3-2) 4 (Laboratuvarlı SD) 
21) Phys 452 Properties of Materials (4-2)5 (laboratuvarlı SD; "Phys251-252 Properties 
of Materials I&II", "Phys 312 Elementary Condensed Matter Physics" ve "Mete222 
Material Science" ders içerikleri birleştirilerek hazırlanmıştır) 
22) ODTÜ Fizik Bölümü katalogundan diğer bazı seçmeli dersler: "Phys352, Phys392, 
Phys405, Phys407-408, Phys411-412, Phys425-426-427, Phys450 ve Astr201-202" 
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Eki : ODTÜ Fizik Bölümünün şimdiki lisans programı (a) ile, nükleer ve ileri teknolojiler 
lisans programı (b) 

E k i : 

(a) METU Physics Undergraduate Program (b) METU Physics Nucl.&Adv.Tech.Undergrad.Program 
First Year First Term First Year First Term 

Phys 109 Mechanics (5-2)6 Phys109 Mechanics (5-2)6 

ChemlOl General Chemistry 1 (4-2)5 CEng230 lnt.Computers&CProgramming (2-2)3 

Math 119 Calculus with Analytic Geometry (4-2)5 Mathl 19 Calculus with Analytic Geometrv (4-2)5 

EnglOl Dev.Reading&Writing Skills I (4-0)4 EnglOl Dev.Reading&Writing Skills 1 (4-0)4 

20 ME105 Comp.Aided Engineering Graphics (2-2)3 

IS 100 Intr.Information Tech.and Appl. NC 

21 

First Year Second Term First Year Second Term 

PhysllO Electromaanetism (5-2)6 PhysllO Electromagnetism (5-2)6 

Cheml 02 General Chemistry 11 (4-2)5 Cheml 07 General Chemistry (3-2)4 

Math 120 Calculus for Funct.of Sev.Variables (4-2)5 Math 120 Calculus for Funct.of Sev. Variables (4-2)5 

Engl02 Dev.Reading&Writing Skills 11 (4-0)4 Engl02 Dev.Reading&Writing Skills 11 (4-0)4 

IS 100 Intr.Information Tech.and Appl. NC Math260 Basic Linear Algebra (3-0)3 

20 22 

Second Year First Term Second Year First Term 

Phvs203 Introductory Electronics (3-2)4 Phvs203 Analog Electronics (3-2)4 

Phvs209 Math.Methods in Physics 1 (4-0)4 Phys202 Modern Physics (4-0)4 

Phvs22 İ Optics and Waves (4-0)4 Phvs221 Optics and Waves (4-0)4 

Math260 Basic Linear Algebra (3-0)3 Eng211 Acad.Oral Representation Skills (3-0)3 

Hist2201 Principles of Kemal Atatürk 1 NC Hist2201 Principles of Kemal Atatürk I NC 

15 15 
Second Year Second Term Second Year Second Term 

Phys202 Modern Physics ' (4-0)4 Phvs204 Digital Electronics (3-2)4 

Phys210 Math.Methods in Physics 11 (4-0)4 Math219 Int.Differential Eq. (4-0)4 

Phvs222 Optics and Waves Laboratory (1-4)3 Phys222 Optics and Waves Laboratory (1-4)3 

Ene2U Acad .Oral Representation Skills (3-0)3 Phys307 Applied Modem Physics (1-4)3 

Hist2202 Principles of Kemal Atatürk II NC Hist2201 Principles of Kemal Atatürk II NC 

Elective + Econ210 Principles of Economics (3-0)3 

14+ Elective + 

Phys399 Summer Practice I (NC) 17+ 

Third Year First Term Third Year First Term 

Phys311 Classical Mechanics (4-2)5 Phys300 Quantum Physics (3-0)3 

Phys307 Applied Modern Physics (1-4)3 Phys309 Mechanical Waves&Fluid Mechanics (3-2)4 

Turk303 Turkish 1 NC Phvs321 Atom and Nuclear Physics I (3-2)4 

Elective + Turk303 Turkish 1 NC 

Elective + Elective + 

8++ Elective + 

11++ 
Third Year Second Term Third Year Second Term 

Phys300 Quantum Physics (3-0)3 Phys310 Heat&Statistical Thermodynamics (3-2)4 

Phys334 Electromagnetic Theory (4-2)5 Phys334 Electromagnetic Theory&Communication (4-2)5 

Eng311 Advanced Communication Skills (3-0)3 Phys 322 Atom and Nuclear Physics II (3-2)4 

Turk304 Turkish II NC Turk304 Turkish II NC 
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Elective + m & Elective + 

Elective + 
m & 

Elective + 

11++ w Phys499 Summer Practice II (NC) 13++ 

m m m m m * : - . ' - • -.a 
Forth Year First Term 

• 

Forth Year First Term 

Phys431 Quantum Mechanics I' (4-0)4 • Phys404 Signals, Transducers&Rad.Detectors (3-2)4 

Phys400 Special Problems in Physics (2-2) 3 

• 

Phys413 Mea.Techniques&Systems in Physics I (2-4)4 

Elective + s Phys452 Properties of Materials (4-2)5 

Elective + Elective + 

7++ 13+ 

Forth Year Second Term V Forth Year Second Term 

Phys430 Statistical Thermodynamics (4-0) 4 §8 Phys415 Projects in Experimental Physics (0-6)3 

Elective + n Phys414 Mea.Techniques&Systems in Physics II (2-4)4 

Elective + 
n 

Elective + 

Elective + Elective + 

(99 credit must courses & 10 electives) 4+++ (115 credit must courses & 8 electives) 7++ 
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NÜKLEER TEKNOLOJİYE YÖNELİK FEN VE TEKNOLOJİ 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ 

Şule Ayçan1, Nihal Gedikoğlu2* 

'Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Muğla- Türkiye 
2Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla- Türkiye 

Bu araştırma fen ve teknoloji öğretmenliği adaylarının nükleer teknolojiye dair görüşlerini 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu nedenle beşli likert tipine uygun olarak hazırlanan 
öğretmen adaylarının görüşlerini ve bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik anket 55 kişiden 
oluşan gruba uygulanmıştır. Bu ilk uygulamadan sonra nükleer teknolojiye ait bilgiler 
içeren sunum her biri dört saatten oluşan iki sunumla öğrencilere aktarılmıştır. Sunum 
sonunda geçen üç haftalık süre sonunda, daha önce uygulanmış olan anket, öğrencilere 
tekrar uygulanmıştır. Ayrıca yapılan münazara tekniğinde gazete, dergi, kitap, vb. yayın 
organlarında yer alan nükleer santrallerin kuruluşuna yönelik tepki gruplarının hangisinin 
daha fazla yer aldığı, dolayısıyla toplumun nasıl yönlendirildiği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Nükleer Enerji, Nükleer Santral, Radyasyon, Radyoaktivite 

OPTIONS OF SCIENCE AND TECNOLOGY PRE-SERVICE 
TEACHERS ABOUT NUCLEAR TECNOLOGY 

The aim of this work is to determine the options of science and technology pre-service 
teachers. The test has been applied to determine options of 55 science and technology pre-
service teachers and their information levels about nuclear technology. After this 
application, a presentation has been made concerning with nuclear technology to the same 
students for four hours twice. The test has been applied again to the students after three 
weeks. In addition, the debate has been carried to select which group was placed on 
newspapers, periodicals, books, etc. Consequently, it has been displayed, people how 
influence from these materials. 

Keywords: Nuclear Energy, Radioactivity, Nuclear Power Station, Radiation 

* nhlgedikoglu@hotmail.com 

278 

mailto:nhlgedikoglu@hotmail.com


X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,256-262 yp-| ̂  QQ068 A .Yılmaz 

1. GİRİŞ 

Nükleer teknoloji ifadesi, kendi içinde farklı terimler içermektedir. Bunlar en genel olarak 
şöyle sıralanabilir: radyoaktivite, radyasyon, nükleer tepkimeler, iyonlaştırıcı radyasyon, 
iyonlaştırıcı olmayan radyasyon vb. Günlük hayatta kullanılan dilde ve terim olarak faklı 
anlamlar içeren bu kelimeler, öğrencilerde negatif düşünceler uyandırmaktadır. 
Öğrencilerin kimya derslerinde karşılaştıkları çekirdek kavramı, onların günlük yaşamda 
kullandıkları anlamdan daha farklıdır [1]. Öğrencilere nükleer teknoloji ile ilgili olarak 
açıklayıcı bilgilerin verilmesi yanlış anlamaların ortadan kalkmasını sağlayacaktır. 

Öğrencilerin eğitimleri aşamasında gerek öğretmenin sahip olduğu alt yapı, gerekse ders 
kitapları, onlara radyoaktivite, radyasyon vb. terimlerini yeterli düzeyde aktarabilir 
olmalıdır. Yapılan bir çalışmada, "her radyoaktif ışın bir çeşit radyasyon olmasına rağmen, 
her radyasyon radyoaktif ışın değildir "bilgisinden yola çıkarak ders kitaplarında bu iki 
terimin birbirinin yerine kullanıldığı bulunmuştur[l]. Yanlış bilgilerle donatılan öğrenciler 
geleceğin radyasyon kavramına karşı toplumlarını oluşturmaktadır çünkü verilen eğitim 
sebebiyle öğrencilere göre radyasyon tehlikeli ve zararlıdır [1]. Benzer bir örnek de Yalçın 
ve Kılıç İn çalışmalarından elde edilmiştir: Tıpta röntgen çekimlerinde kullanılan x ışınları 
radyoaktif bir ışın değildir. Ancak yapılan çalışmalar lise ve hatta üniversite öğrencilerinin 
x ışınlarını radyoaktif bir ışın olarak öğrendiklerini göstermektedir [4]. Çalışmalar 
öğrencilerin Çekirdek Kimyası ünitesinde yeterince eğitilmediğini göstermektedir. Yanlış 
kavramaların var olduğu ve konu ile ilgili bazı temel kavramların anlaşılmadığı lise kimya 
konularından bir tanesi çekirdek kimyası ünitesidir [2]. 

Çekirdek Kimyası ya da Radyoaktivite konusu öğrencilerin kafasında sanki kimyadan çok 
uzak bir kavram olarak görülmüş ve genelde ezberleme yoluyla öğrenilmiştir[2]. 
Öğrenciler üniversite eğitimine başladıklarında, Çekirdek Kimyası ile ilgili yetersiz ve 
ezbere bilgilere sahiptir. Dolayısıyla üniversite döneminde, özellikle eğitim fakültelerinde 
bu konuda yeterli bilgiye ulaşamayan öğrenci, kulaktan dolma eksik bilgilerle kendi 
öğrencilerinin karşısına çıkmaktadır. Öğrenciler de dâhil olmak üzere toplumun büyük bir 
kesimi radyoaktivite hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip değildir [1]. Bunun 
sonucunda internet, TV, vb. yayın organları vasıtasıyla farklı grupların etkisi altında 
radyoaktiviteye antipati ya da sempati duymaktadırlar. Radyoaktivite günlük yaşantımızın 
birçok alanına girmiş durumdadır. Hastanede hastalıkların teşhis ve tedavisinde, yediğimiz 
gıda maddelerinin raf ömrünün uzatılmasında, sanayide kalınlık ve kütle ölçümlerinde ve 
en önemlisi sürdürülebilir enerji kaynağı olarak radyoaktif maddelerden 
yararlanılmaktadır. Birçok toplumda olduğu gibi bizde de radyoaktiviteye karşı bir fobi 
vardır [1]. Günümüzde, "Nükleer Santrallerin Kurulması" konusunda bireyler farklı 
gruplardan etkilenmektedir. Nükleer santralleri savunanlara göre, nükleer enerjinin 
insanoğlunun bildiği en emin, en temiz ve en güvenilir, çevre dostu bir enerji kaynağı 
olduğu, bunun topluma iyice anlatılması gerektiği ifade edilmektedir [3] .Topluma bunu en 
iyi aktaracak kişiler şüphesiz ki öğretmenlerdir. Gelecek nesillerin bilinçli bireyler olması 
öğretmenlere bağlıdır. Nükleer santrallerin kurulması konusunda kişilerin eğitilmişlik 
düzeyleri önemli bir unsurdur. Nükleer teknolojiyle ilgili bilgi sahibi olmayan kişilerin 
nükleer santrallerle ilgili fikir yürütme si imkânsızdır. 

Eneıji sorunlarından dolayı, ülkeler nükleer enerji için çalışmalara başlamışlardır [5]. 
Ülkemizde de bu yolda önemli adımlar atılmaya başlamıştır. Nükleer enerji üretim 
amacıyla kurulacak olan tesisler, ülkemizdeki bilim ve teknoloji alt yapısının gelişmesine 
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önemli katkıda bulunacaktır [6]. Çünkü uygulamalar vasıtasıyla önyargılar yok olacak, 
araştırmalar artacaktır. Tüm bunlar daha doğru ve bilinçli ilerlemeyi sağlayacaktır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma iki amaçla yapılmıştır: 
1. Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının nükleer teknolojiye ait kavramları bilme 
derecelerini değerlendirmek, 
2. Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının nükleer teknolojiye bakış açılarını ortaya 
koymak. 

Ayrıca yapılan münazara tekniğinde, gazete, dergi, kitap, vb. yayın organlarında yer alan 
tepki gruplarının hangisinin daha fazla yer aldığı ve dolayısıyla toplumun nasıl 
yönlendirildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada iki ana yöntem birlikte uygulanmıştır. Bunlardan ilki, öğretmen adaylarının 
nükleer teknolojiye ait kavramları bilme derecelerine dönük olarak hazırlanan ölçeğin 
verilerini çözümlemek için kullanılan nicel ağırlıklı istatiksel yöntem; ikincisi ise, internet, 
dergi, gazete vb. yayın organlarından kaynak sağlayarak öğretmen adaylarının yaptıkları 
münazara sonuçlarının değerlendirilmesidir. 

Burada amaç; öğrencilerin konuyla ilgili olarak sağladıkları kaynaklarda nükleer 
santrallerin kurulup kurulmamasına ilişkin düşüncelerinden hangisine daha çok yer 
verildiğini ortaya koymaktır 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada öğretmen adaylarının nükleer teknolojiye ait kavranılan bilme düzeyini ölçme 
amaçlı hazırlanan ölçeğin madde analizi yapıldıktan sonra 18 maddeye düşen ölçek 2008-
2009 güz döneminde öğrenim gören Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi 
Öğretmenliği programında öğrenim gören üçüncü sınıf öğrencisi 55 kişiye uygulanmıştır. 

Münazara; 30 ve 25 kişiden oluşan iki ayrı sınıfta uygulanmıştır. 30 kişilik sınıf, 15 er 
kişiden oluşan iki gruba, 25 kişilik sınıf ise 12 ve 13 kişiden oluşan iki gruba ayrılmıştır. 
Bu gruplara savunmaları gereken görüşler (nükleer santraller kurulsun ve nükleer santraller 
kurulmasın), münazara tarihinden 15 gün önce duyurulmuştur. 

Verilerin Analizi ve Toplanması 

Öğretmen adaylannın bilgi düzeyini ölçmeye yönelik hazırlanan ölçekte her bir maddenin 
frekans ve yüzdeleri belirlenmiştir. Münazarayı yöneten başkan, öğrencilerin kaynaklara 
ulaşabilme derecelerini dikkate alarak kazanan grupları belirlemiştir. 

2. BULGULAR 

Araştırmada elde edilen bulgular yukarıda değinilen yöntemlere uygun olarak iki grup 
halinde düzenlenerek verilmiştir. Bunlardan ilki, öğretmen adaylarının bilgi düzeyini 
ortaya koymayı amaçlayan ölçekten elde edilen bulgular; ikincisi ise, münazara 
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sonuçlarına dayalı bulgulardan oluşmuştur. Bu bulgular aşağıdaki şekilde 
biçimlendirilmiştir. 

2.1. Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Nükleer Teknoloji Kavramlarına ilişkin 
Bilgi Düzeyleri 

Öğretmen adaylarının nükleer teknoloji kavramlarına ilişkin bilgi düzeyleri sırasıyla yüzde 
olarak analiz edilmiş ve sonuçları tablolar halinde sunulmuştur (Tablo 1-18). 

Çizelgel. Öğretmen Adaylarının "Nükleer Teknoloji ile Bitkilerde Genetik Varyasyonlar 
Oluşturularak Verim Arttırılabilir." Fikrine Yönelik Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 8 4 
Katılmıyorum 8 66 
Katılıyorum 38 32 
Bazen Katılıyorum 30 34 
Kesinlikle Katılıyorum 16 24 

Buradan çıkan sonuçlara göre öğretmen adayları genetik varyasyonlarla ilgili olarak yeterli 
düzeyde bilgi sahibidir. Yapılan sunumlardan öğretmen adaylarının verim aldığı 
gözlenmiştir; kesinlikle katılıyorum maddesinin yüzdelik artışında bu gözlenmektedir. 

Çizelge 2. Öğretmen Adaylarının "Teknolojik İmkânlarla Nükleer Kazalar En Aza 
indirilebilir'' Fikrine Yönelik Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 0 . 26 
Katılmıyorum 6 30 
Katılıyorum 48 12 
Bazen Katılıyorum 16 12 
Kesinlikle Katılıyorum 36 20 

Öğretmen adaylarının teknolojik imkânlara olan güveninin yapılan çalışmalar sonucunda 
azaldığı gözlenmektedir. Bunun nedeninin yapılan münazarada öğretmen adaylarının 
araştırmalar sonucunda nükleer santrallerle ilgili genel olarak olumsuz görüşlerle 
karşılaşması olarak değerlendirebiliriz. Öğretmen adaylarının kaynak olarak kullandıkları 
yayınlarda genel olarak Türkiye'nin teknolojik olarak yeterli donanıma sahip olmadığı 
dolayısıyla, kurulacak olan nükleer santrallere karşı olunması gerektiği belirtilmektedir. 
Öğretmen adaylarının burada insan hatalarından doğan nükleer santral kazalarından 
fazlasıyla etkilendiğini gözlemlenmektedir. Buradan basın yoluyla görüş bildiren tepki 
gruplarının ne kadar etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

Çizelge 3. Öğretmen Adaylarının "Nükleer Bir Reaktörün Atom Bombasına Dönüşebilir" 
Fikrine Yönelik Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 2 34 
Katılmıyorum 5 36 
Katılıyorum 34 8 
Bazen Katılıyorum 23 12 
Kesinlikle Katılıyorum 36 10 
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Burada öğretmen adaylarının yapılan çalışmalar sonucunda nükleer santrallere olan 
güvenlerinin arttığı gözlenmektedir. Öğretmen adaylarının daha önce bir nükleer santralin 
bir atom bombasına eş değerde zarar verebileceğini düşünmekteyken yapılan çalışmalarla 
bu düşüncelerinde azalmalar gözlenmiştir. 

Çizelge 4. Öğretmen Adaylarının" Nükleer Santraller Doğaya CO2 Salınımını 
engelleyebilir."Fikrine Yönelik Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 24 8 
Katılmıyorum 30 8 
Katılıyorum 28 13 
Bazen Katılıyorum 8 36 
Kesinlikle Katılıyorum 10 35 

Yapılan çalışmalarla günümüzde kullanılan eneıji kaynaklarının ne derecede hava 
kirliliğine yol açtığı anlatılmıştır. Öğretmen adayları da yapılan ilk ve son testlerde de 
görüldüğü üzere nükleer santrallerin CO2 salınımı açısında güvenilir olduğunu 
anlaşılmıştır. 

Çizelge 5. Öğretmen Adaylarının " Radyoaktif Maddelerin Birinci Yarı Ömür Sonunda 
Radyoaktif Özellik! erini Kaybeder" Fikrine Yöne ik Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 44 40 
Katılmıyorum 36 30 
Katılıyorum 10 14 
Bazen Katılıyorum 8 14 
Kesinlikle Katılıyorum 2 2 

Burada öğrenciye bilimsel; dolayısıyla fen bilgisi öğretmeni olarak bilmesi gereken bir 
soru yöneltilmiştir. Gözlemlendiği üzere öğrenci bu konuda ön test ve son test sonuçlarına 
göre bilgi sahibidir. 

Çizelge 6. Öğretmen Adaylarının "Rüzgâr, Güneş ve Sudan Elde Edilen Eneıji Yereldir. 
Dolayısıyla Nükleer Santrallerin Yerini Alamaz.'' Fikrine Yönelik Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 2 5 
Katılmıyorum 24 2 
Katılıyorum 30 34 
Bazen Katılıyorum 24 34 
Kesinlikle Katılıyorum 20 25 

Bu madde, öğretmen adaylarının nükleer santrallerin büyük bir enerji sağlayıcı olduğu 
konusunda bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. 
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Çizelge 7. Öğretmen Adaylarının "Nükleer Reaktörlerin Atıkları Çevreye Zarar Verir." 
Fikrine Yönelik Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 12 16 
Katılmıyorum 4 36 
Katılıyorum 18 28 
Bazen Katılıyorum 8 10 
Kesinlikle Katılıyorum 58 10 

Öğretmen adaylarının yapılan çalışmalar sonucu nükleer santrallere olan güvenlerinin 
arttığı gözlenmektedir. Burada TAEK' e ait bilgilendirme CD'lerinin faydaları 
gözlenmektedir. 

Çizelge 8. Öğretmen Adaylarının "Radyasyon Görüntü Elde Edebilme ve Hücre Öldürücü 
' Özelliği ile Tıpta Kullanılır." Fikrine Yönelik Görüş Yüzdeleri 
Katılım Derecesi On test % Son Test % 

Kesinlikle Katılmıyorum 6 28 
Katılmıyorum 10 28 
Katılıyorum 28 22 
Bazen Katılıyorum 12 10 
Kesinlikle Katılıyorum 44 14 

Burada öğretmen adaylarının bilgi düzeyleri gözlenmeye çalışılmıştır. Öğretmen 
adaylarının tıpta radyasyon kullanımıyla ilgili olarak bu konuda bilgi sahibi olduğu 
anlaşılmıştır. 

Çizelge 9. Öğretmen Adaylarının "Radyasyon Canlılar için Zararlıdır." Fikrine Yönelik 
Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 2 8 
Katılmıyorum 0 12 
Katılıyorum 28 24 
Bazen Katılıyorum 22 30 
Kesinlikle Katılıyorum 48 26 

Bu konuda yapılan çalışmalar esnasında öğretmen adaylarının radyasyonun insana zarar 
verebileceği konusunda bilgi sahibi oldukları gözlenmiştir. Sunumlarda bu zararın 
varlığına değinilmiştir; ayrıca bu zararın azaltılabilir ve kontrol edilebilir boyutuna 
değinilerek son testte de gözlendiği üzere "Radyasyon Canlılar için Zararlıdır."maddesine 
katılım azalmıştır. 

Çizelge 10. Öğretmen Adaylarının "Doğada Doğal Halde Bulunan Radyasyon Canlılar 
İçin Zararlı Değildir." Fikrine Yönelik Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 5 20 
Katılmıyorum 15 28 
Katılıyorum 31 16 
Bazen Katılıyorum 28 28 
Kesinlikle Katılıyorum 19 8 
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Öğretmen adayları genel olarak doğada doğal halde bulunan radyoaktif maddelerin zararlı 
olmadığını düşünmektedir. Bu konuda, zararlı olabilecek radyasyonun yalnızca yapay 
yollarla elde edilenin olduğuna inanmaktadırlar. Uygulamalar sonucunda ise bu 
düşüncelerinde azalma olduğu gözlenmiştir. 

Çizelge 11. Öğretmen Adaylarının "Çernobil Kazası Nükleer Reaktörlerin Ne Kadar 
Zararlı Olabileceğini Göstermiştir." Fikrine Yöne: ik Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 10 30 
Katılmıyorum 2 18 
Katılıyorum 8 20 
Bazen Katılıyorum 70 20 
Kesinlikle Katılıyorum 10 12 

Öğretmen adayları ilk durumda Çernobil kazasının, nükleer santrallerin insanlık için ne 
kadar zararlı olduğunu göstermiş olduğu görüşüne katılırken; yapılan çalışmalar vasıtasıyla 
aslında bu kazanın nükleer santrallerin zararlarını göstermekten çok tedbirsiz davranışların 
zararlarının birer göstergesi olduğunu anlamışlardır. Dolayısıyla ön testte bu maddeye olan 
katılım son testte azalmıştır. 

Çizelge 12. Öğretmen Adaylarının "Radyasyon Eğer Tehlikeli Olsaydı Tıpta 
Kullanılmazdı." Fikrine Yönelik Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 22 32 
Katılmıyorum 36 39 
Katılıyorum 18 18 
Bazen Katılıyorum 14 6 
Kesinlikle Katılıyorum 10 6 

Bu maddede verilen cevaplarda herhangi bir değişiklik olmadığı gözlenmektedir. 
Öğrenciler genel olarak sağlık için radyasyonun tıpta kullanımından haberdar ve bunun 
faydalı olduğu düşüncesini savunmaktadırlar. 

Çizelge 13. Öğretmen Adaylarının "Nükleer Santrallerde Gerçekleşen Kazalar Teknolojik 
Yetersizlik ve Tedbirsizlikten Kaynaklanır." Fikrine Yönelik Görüş Yüzdeleri 
Katılım Derecesi On test % Son Test % 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 4 
Katılmıyorum 0 6 
Katılıyorum 34 28 
Bazen Katılıyorum 24 36 
Kesinlikle Katılıyorum 38 26 

Bu madde öğretmen adaylarının Çernobil Kazasına yönelik görüşleriyle benzer özellik 
göstermektedir. Yapılan sunum ile öğretmen adayları nükleer santral kazalarının aslında 
teknolojik yetersizlikten ortaya çıktığını anlamışlardır; Dolayısıyla nükleer santrallerle 
ilgili olarak yeterli teknolojiye sahip olan ülkelerin başarılı olabildiği sonucunu 
çıkarmışlardır. 
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Çizelge 14. Öğretmen Adaylarının "Nükleer Santrallerde Atıklar Tekrar Kullanılabilir ya 
da Güvenli Bir Şekilde Depo edilebilir." Fikrine Yönelik Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 12 2 
Katılmıyorum 20 8 
Katılıyorum 28 38 
Bazen Katılıyorum 12 30 
Kesinlikle Katılıyorum 28 22 

Bu maddeye katılım oranının artışı gözlenmektedir. 

Çizelgel5. Öğretmen Adaylarının "Gelişmiş Ülkelerde Yeterince Nükleer Santral 
Olduğuna İnanmıyorum." Fikrine Yönelik Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 20 4 
Katılmıyorum 34 8 
Katılıyorum 28 18 
Bazen Katılıyorum 12 22 
Kesinlikle Katılıyorum 4 48 

Bu maddeye katılım oranının artışı gözlenmektedir. 

Çizelge 16. Öğretmen Adaylarının "Ülkemizde Nükleer Santral Kurulmasına Olumlu 
Bakıyorum." Fikrine Yönelik Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 20 14 
Katılmıyorum 24 4 
Katılıyorum 16 34 
Bazen Katılıyorum 24 34 
Kesinlikle Katılıyorum 16 14 

Bu maddeye katılım yüzdelerinde artış gözlenmektedir. Yapılan çalışmalar öncesinde 
öğretmen adaylarının nükleer santrallere olumlu bakmadıkları gözlenmektedir. Son test 
sonuçlarına göre öğretmen adaylarının nükleer santrallere daha olumlu baktığı 
gözlenmektedir. 

Çizelge 17. Öğretmen Adaylarının "Nükleer Eneıjiyle İlgili Her Konuda Bilim 
Adamlanna Güvenirim." Fikrine Yönelik Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 20 44 
Katılmıyorum 44 36 
Katılıyorum 14 6 
Bazen Katılıyorum 16 14 
Kesinlikle Katılıyorum 6 0 

Yapılan çalışmada öğretmen adaylarına yapılan sunumlar, bilim insanlarının 
makalelerinden yararlanarak hazırlanmıştır. Ayrıca sunumda internet vb. yayınlarda yer 
alan yazıların bilimselliğinin sorgulanması gerektiğine değinilmiştir. Bu tip yayınların 
tepki gruplarının halkı kendi görüşlere göre yönlendirme amaçlı oldukları belirtilmiştir. 
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Çizelge 18. Öğretmen Adaylarının " Nükleer Enerjiyle İlgili Her Konuda Siyasilere 
Güvenirim." Fikrine Yönelik Görüş Yüzdeleri 

Katılım Derecesi On test % Son Test % 
Kesinlikle Katılmıyorum 68 70 
Katılmıyorum 20 12 
Katılıyorum 4 6 
Bazen Katılıyorum 4 4 
Kesinlikle Katılıyorum 4 8 

Ön test ve son testte de öğretmen adaylarının bu konuda siyasilere güvenmedikleri 
gözlenmektedir. 

2.2. Münazaradan Elde Edilen Bulgular 

Münazaranın uygulandığı grup iki sınıftan oluşmaktadır. İlk sınıfta 30 kişi vardır. Bu 30 
kişilik grup münazaranın uygulanacağı günden 15 gün önce 15'erli iki gruba ayrılmıştır. 
Aynı işlemler 12 ve 13'erli kişilere ayrılarak diğer 25 kişilik sınıfta da uygulanmıştır. İki 
gruba ayrılan sınıflarda her gruba hangi düşünceyi savunması gerektiği bildirilmiştir. 
Gruplara, 15 gün içerisinde, savunmaları gereken düşünce ile ilgili olarak araştırmalar 
yapmaları gerektiği duyurulmuştur. Öğretmen adayları araştırmalarını dergi, gazete, 
internet, TV vb.lerden yapmıştır. 

Yapılan münazara sonucunda her iki sınıfta da "nükleer santraller kurulmasın" düşüncesini 
savunan gruplar kazanmıştır. Münazarada kazanan grupların belirlenmesinde öğretmen 
adaylarının savunma gücü, söz alma sayısı ve konuşma süresi ayrıca ulaşılan kaynak sayısı 
etkili olmuştur. 

3.TARTIŞMA VE YORUM 

Nükleer santrallerin varlığı insanlık için büyük risk olarak görülmektedir. Günümüze değin 
yaşanan kazalar ve savaşların bu durumdaki etkisi çok büyüktür. İnsanlar günlük hayatta 
nükleer santrallerle ilgili olarak çeşitli yayın organlarından olumsuz yönde 
etkilenmektedirler. Toplumun bu olumsuz etkilenişini en aza indirmede yapılacak en etkili 
yol eğitimdir. Bu durumda öğretmenler ve öğretmen adaylarına çok büyük görevler 
düşmektedir. İlköğretimde öğrencilerin bilimle en iç içe olduğu ders, fen ve teknoloji 
dersidir. 

Yapılan çalışmada öğretmen adaylarının verilen eğitim doğrultusunda nükleer eneıji ile 
ilgili bilgileri ve nükleer santrallerle ilgili düşünceleri saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca 
öğretmen adaylarıyla yapılan bilgilendirici çalışmalar sonucundaki değişimler 
gözlenmiştir. Elde edilen bulgulardan fen ve teknoloji öğretmen adaylarının, nükleer 
santraller konusunda olumlu görüşlere sahip olmadıkları gözlenmiştir. Ancak bilimsel 
verilere dayanarak yapılan açıklamalar sonunda, öğretmen adaylarının nükleer santraller 
konusunda olumlu düşüncelere sahip olabileceği anlaşılmıştır. 

Bu çalışma ile şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Toplumun bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler açısından bilgilendirilmesi 
gereklidir ve bu işlem genç yaşlarda eğitim yoluyla olmalıdır. Bu noktada Fen ve Teknoloji 
öğretmenlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. 
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2. Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin geleceğin bilimsel gelişmelerine olumlu bakan 
bireylerini yetiştirecek olmaları, onların da bilimsel değişikliklere ve gelişmelere olumlu 
bakan bireyler olmalarını gerektirmektedir. Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının bilimsel 
okuryazarlıkları yüksek olmalıdır. Özellikle bu yönlerini üniversite yıllarında geliştirmeli, 
kendilerini bilime pozitif bakan, fen okur-yazarlıkları yüksek bireyler olarak geliştirmeleri 
gerekmektedir. 
3. 2006-2007 akademik yılından itibaren eğitim fakülteleri fen bilgisi öğretmenliği 
müfredatında üçüncü sınıf programında yer alan "Kimyada Özel Konular" dersi 
içeriğindeki Nükleer Teknoloji konusu, öğretmen adaylarının bu konudaki eksikliğini 
gidermektedir. 

Elde edilen bu üç temel sonuç öğretmen adaylarının sahip olması gereken özelliklerdir. 

Öğretmen adayları ve toplum bilimsel değişim ve yenilikler konusunda basın ve yayın 
yoluyla nasıl etkilenmektedir? Bu sorunun yanıtı için nükleer santrallerin kuruluşu 
konusunda, basında hangi düşüncelere ağırlık verildiği araştırılmıştır. Bu doğrultuda 
hazırlanan münazaradan aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Basın nükleer santraller konusunda halkı olumsuz yönde etkilemektedir. Yayınların 
çoğunda nükleer santrallerin Türkiye için çok zararlı olduğuna değinilmektedir. Olumsuz 
yönde yapılan açıklamaların dayanak noktalarında en genel anlamada şunlar yer 
almaktadır: 

a) Türkiye alternatif enerji kaynakları bakımından zengin bir ülkedir; dolayısıyla başka 
enerji kaynaklarına gerek yoktur. 

b) Nükleer eneıji bir ülkenin nükleer savaşlardan ve nükleer patlamalardan zarar 
görmesine neden olabilir. 

c) Nükleer santrallerin kurulması ülkemizi zorlayacak bir maliyeti gerektirir. 

Bu eleştirilere gazete, dergi, TV vb. yayın .organlarında rastlamak mümkündür. 

2. Bilinçsizce yapılan bu eleştiriler, toplumun bilgilendirilmesi yoluyla aşılabilir. 
Toplumun ve gençlerin bilgilendirilmesi konusunda fen ve teknoloji öğretmenlerine büyük 
sorumluluklar düşmektedir. 
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TR1100070 

RADYASYON DENEYLERİ İÇİN SANAL LABORATUVAR 

Ali Tiftikçi*, Cemil Kocar, Mehmet Tombakoğlu 

Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara 

Monte Carlo yöntemi ve JAVA programlama dili kullanılarak nükleer fizik 
laboratuvarlarında yapılan alfa, beta ve gama algılama ve ölçme deneylerinin sanal 
ortamda benzeşimi yapılmıştır. Bilindiği gibi, gerçekte bu tip laboratuvarlann kurulumu 
oldukça pahalıdır. Aynı zamanda, bazı deneyler için kullanılan yüksek aktiviteli kaynaklar 
öğrenciler ve laborantlar için risk içermektedir. Bu sorunlar göz önüne alınarak, bu 
çalışmada amaçlanan en az maliyetle bir sanal radyasyon laboratuvarı kurmak ve 
öğrencilerin herhangi bir radyasyon riski taşımaksızın radyasyon fiziği eğitimini 
hızlandırmaktır. Bu amaçla oluşturulan yazılım Monte Carlo yöntemi yardımıyla 
radyasyon ve radyasyon taşınımı kavramlarının doğasını yansıtmaktadır. Yazılımda deney 
değişkenleri kullanıcı tarafından girilebilmektedir ve deney sonuçlan eş zamanlı olarak 
MCA(Çok Kanallı Analizör) ya da SCA(Tek Kanallı Analizör) tarafından 
izlenebilmektedir. Deneyler sonrası gerekli sonuçlar bu MCA ya da SCA panellerinde 
analiz edilebilmektedir. Oluşturulan sanal radyasyon laboratuvarının güvenilir sonuçlar 
vermesi ve sınırsız deney imkanı sunması nedeniyle faydalı bir eğitim materyali olduğu 
söylenebilir. Ayrıca, bu yazılıma yeni tip radyasyon deneyleri eklenebilir ve sonuçta sanal 
ortamda oluşturulan bu laboratuvar genişletilebilir. 

Anahtar Kelimeler : Radyasyon Algılama, Radyasyon Ölçme, Sanal Laboratuvar, Monte 
Carlo 

VIRTUAL LABORATORY FOR RADIATION EXPERIMENTS 

Simulation of alpha, beta and gamma radiation detection and measurement experiments 
which are part of real nuclear physics laboratory courses was realized with Monte Carlo 
method and JAVA Programming Language. As being known, establishing this type of 
laboratories are very expensive. At the same time, highly radioactive sources used in some 
experiments carries risk for students and also for experimentalists. By taking into 
consideration of those problems, the aim of this study is to setup a virtual radiation 
laboratory with minimum cost and to speed up the training of radiation physics for students 
with no radiation risk. Software coded posseses the nature of radiation and radiation 
transport with the help of Monte Carlo method. In this software, experimental parameters 
can be changed manually by the user and experimental results can be followed 
synchronous in an MCA (Multi Channel Analyzer) or an SCA (Single Channel Analyzer). 
Results obtained in experiments can be analyzed by these MCA or SCA panels. Virtual 
radiation laboratory which is developed in this study with reliable results and unlimited 
experimentation capability seems as an useful educational material. Moreover, new type of 
experiments can be integrated to this software easily and as a result, virtual laboratory can 
be extended. 

Keywords : Radiation Detection, Radiation Measurement, Virtual Laboratory, Monte 
Carlo 

* ali_tiftik@hotmail.com 
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1.GIRIŞ 

Radyasyon algılama ve ölçme eğitimi, lisans ve yüksek lisans düzeyinde nükleer ya da 
sağlık fiziği derslerinde verilmesi gereken bir kavramdır. Bu eğitim genellikle 
üniversitelerin ya da kurumların nükleer fizik laboratuvarlannda verilmektedir. Ancak bu 
tip laboratuvarlann kurulumu oldukça pahalıdır ve kullanımları belli bir takvim ile 
sınırlandırılmıştır. Öğrencilerin belli zamanlarda radyasyon algılama ve ölçme deneyleri 
yaparak bu kavramı özümsemeleri çok zordur. Ayrıca radyasyon riski içeren bir ortamda 
uzun süre kalmak uygun değildir. Yaptığımız çalışmada amaçlanan bu sorunları en aza 
indirgemek ve öğrencilere sınırsız deney yapma imkanı sunan bir sanal ortam geliştirerek 
öğrencilerin bu konudaki eğitimlerini hızlandırmaktır. Böylece öğrencilerin laboratuvar 
ortamında aldıkları pratik eğitim, sanal ortamda desteklenecektir. Bu amaçlarla geliştirilen 
yazılım RADESSfRadiation Experiment Simulation Software) olarak adlandırılmıştır. 

RADESS , JAVA programlama dili kullanılarak kodlanmıştır ve on beş adet deney 
setinden oluşmaktadır.Deneyler temel olarak alfa,beta ve gama radyasyon kaynakları 
kullanılarak yapılan algılama ve ölçme deneyleridir.RADESS başlatıldığında kullanıcının 
mevcut on beş adet deneyden birini seçebileceği bir ekran görüntülenir.İlgili deney 
seçildikten sonra seçilen deney için RADESS yazılımının ana menüsü Şekil l 'de 
görüldüğü gibi ekrana gelir.Kullanıcı burada deneye başlamadan önce , deney 
değişkenlerini girdi olarak vermelidir.Deney sonuçları kullanıcının verdiği bu değerlere 
göre değişir.Herbir deney için bir deney föyü oluşturulmuş ve kullanıcı bu föylerden 
deneyi nasıl yapacağını ve deney değişkenlerinin ne anlama geldiğini öğrenebilir.Deney 
başlatıldığında, deney tipine göre bir SCA ya da MCA ekranında sonuçlar senkronize 
olarak görüntülenir.Deney sonunda kullanıcı SCA ve MCA arayüzlerinde deney 
sonuçlarını analiz edebilir. 

RAOESS-ftadtation Experiment Sanitation Software 

fie OpUye. Hefc 

Şekil 16. RADESS Ana Menü 
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Radyasyon algılama ve ölçme deneylerinin matematiksel modellemesi için RADESS temel 
olarak Monte Carlo yöntemi kullanmaktadır. Monte Carlo yöntemi birçok tesadüfi sayının 
örneklenmesi ile istenen sonuca ulaşılması temeline dayanır.Radyasyon ve radyasyon 
taşınımı sırasında herhangi bir radyasyon parçacığı da olası bir rota izlemektedir ve her 
radyasyon parçacığı için bu rota değişebilmektedir. Dolayısıyla radyoaktif bozunma ve 
radyasyon taşınımı mekanizmaları modellemek için Monte Carlo yöntemi kullanmak 
uygundur[l]. PENELOPE, GEANT4, EGS ve DPM gibi foton/elektron kod geliştiriciler 
temel olarak Monte Carlo yöntemi kullanmaktadırlar. 

2.RADESS YAZILIMINDA RADYASYON TAŞINIMI 

Monte Carlo yönteminde radyoaktif kaynaktan yayılan herbir radyasyon parçacığı ayrı ayrı 
modellenir. Bu yüzden kaynaktan çıkan herbir parçacık için bir katı açı belirlenmelidir. 
RADESS yazılımında radyasyon kaynaklan yönbağımsız nokta kaynaklar olarak kabul 
edilmiştir.Buna bağlı olarak herbir parçacık için katı açı şu şekilde belirlenir: 

Şekil 17. Açı Modellemesi için Küresel Koordinatlar 

Şekil 2.'de gösterilen küresel koordinatlarda eğer // = cos 0 olarak kabul edilirse, ju değeri 
[-1,1] aralığında eş dağılımlı olarak örneklenebilir. Böylece, ü = 2çf- l olarak yazılır. 
Burada £ değeri [0,1] aralığında homojen dağılımlı olarak değer alan tesadüfi bir 
sayıdır.Radyasyon parçacığı için belirlenecek katı açı Q.((p,ju) elemanları, 

Q
x
 =s\nçyjl-/j.

2

, (1) 

Q y = c o s ^ l - / / 2 , (2) 

q=//. (3) 

şeklinde yazılır. 

Radyasyon parçacığı için katı açı belirlendikten sonra bu parçacığın taşıdığı enerji değeri 
belirlenmelidir.Alfa ve gama kaynakları belli olasılıklara sahip belirli enerji düzeylerinde 
radyasyon yayarlar.Ancak alfa ve gama dedektörlerinde, dedektöre gelen radyasyonun 
eneıjisine bir Gauss gürültüsü eklenmektedir.Bu gürültü dedektör tipine göre 
değişmektedir.Dolayısıyla alfa ve gama spektroskopi deneylerinde bu belirsizlikler ayrıca 
modellenmiştir[2,3]. Beta kaynaklarından yayılan radyasyonun enerjisi sürekli bir dağılım 
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fonksiyonundan örneklenir.Alfa,beta ve gama radyasyonlarının Monte Carlo yöntemiyle 
etkileşim mekanizmalarının modellenmesi birbirinden farklıdır. Bu nedenle bu taşınım 
mekanizmalarını ayrı ayrı ele almak gerekir. 

2.1 Alfa Taşınımı 

Alfa parçacıkları +2 yük taşıdıklarından hareket ettikleri madde içerisindeki elektronlarla 
sürekli bir etkileşim içerisindedirler.Ancak alfa parçacıklarının kütlesi elektronlara oranla 
çok fazla olduğundan , bu etkileşimler sonucu alfa parçacıklarının yönü ihmal edilebilecek 
düzeyde değişir.Bu yüzden Monte Carlo yöntemiyle , alfa taşınımı modellenirken 
CSDA(Continuous Slowing Down Approximation) adı verilen bir yaklaşım kullanılır. 

Eğer Eı enerjili bir alfa parçacığının madde içerisinde alabileceği maksimum yol(erim) Rı 
simgesi ile tanımlanır ve bu parçacığın aldığı yol s olarak tanımlanırsa , s<Rı olmak üzere 
parçacığın s noktasındaki ener j is ini^) hesaplamak için ilk önce parçacığın s yolunu 
aldıktan sonra yeni erimi R2=Rı-s hesaplanır^ enerjisi ters erim tabloları kullanılarak 
hesaplanır[4]. 

2.2 Gama Taşınımı 

Gama radyasyonu madde içerisinde dört tip etkileşim gerçekleştirir. Bu etkileşimler 
Compton saçılması, Rayleigh saçılması,fotoelektrik soğurulma ve çift oluşumudur. Monte 
Carlo yöntemiyle gama taşınımı modellenirken önce gama radyasyonunun etkileşim 
yapacağı uzaklık belirlenir. 

burada (J? birim uzaklıktaki toplam etkileşim olasılığıdır.Bu noktada gama parçacığının 
bahsettiğimiz dört etkileşimden birini yapma olasılığı, 

olarak yazılır. Burada i indisi etkileşim mekanizma tipini temsil etmektedir. 

Eğer Ç [0,1] aralığında eş dağılımlı tesadüfi bir sayı ve (Eş.6) da verilen kısıtlamaya 
uyuyor ise, 

i tipi etkileşim gerçekleşecektir. Bu etkileşim mekanizmalarının modellenmesinde 
GEANT4 kodu referans alınmıştır[5]. 

d = ~—ln(£), 
Ar 

(4) 

(5) 

(6) 
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2.3 Beta Taşınımı 

Beta kaynaklan bozunduğunda bir beta parçacığı ve bir nötrino yayınlanır. Bozunma 
sonucu uyanlma eneıjisi bu beta parçacığı ve nötrino tarafından paylaşılır. Bu paylaşım 
beta parçacıklannın alfa ve gama radyasyonlarından farklı olarak sürekli bir eneıji 
dağılımına sahip olmalarını sebep olur.Bu nedenle kaynaktan yayılan beta parçacığının 
enerjisi (Eş.7) de verilen dağılım fonksiyonundan örneklenir. 

Te = Elektron kinetik eneıjisi 

r m a j = Elektron maximum kinetik enerjisi 

mc1 = Elektron durgun kütlesi 

Zd = Bozunma sonucu oluşan çekirdeğin atom numarası 

ve - Elektron hızı 

a = Sabit 

c = Işık hızı 

Beta taşınımını Monte Carlo yöntemiyle modellemek için PENELOPE foton/elektron kodu 
referans alınmıştır[6]. 

3.RADESS'ten BAZI DENEYLER 

Daha önce bahsedildiği gibi RADESS on beş adet deney setinden oluşmaktadır.Bu 
bölümde bu deneylerden seçtiğimiz bazı deneyler incelenmiştir. Seçilen deneyler Compton 
saçılması, elektron zayıflatma katsayısı hesabı ve gama spektroskopi deneyleridir. 

3.1 Compton Saçılma Deneyi 

Bu deneyde saçılan gama radyasyonlannın enerjileri incelenmiş ve Compton dalgaboyu 
hesabı yapılmıştır.Şekil 3.'de RADESS'te kullanılan deney düzeneğinin şematik bir 
gösterimi verilmiştir.Burada P kaynağından çıkan gama ışınları S saçılma ortamında 
saçılıp , etrafı kurşun malzeme ile çevrilmiş D dedektörüne kurşun malzeme üzerinde 
açılmış yanktan girmektedir.Böylece saçılma ortamında Compton saçılması yapan gama 
ışınları dedektör tarafından sayılmaktadır. Şekil 3.'de görüldüğü gibi RADESS 
yazılımında deneye başlamadan önce (p açısı, kullanılan radyoaktif kaynağın aktivite 
değeri ve radyoaktif kaynak tipi girdi olarak kullanıcı tarafından verilmelidir.Bu deneyde 
kullanılan gama kaynağı Cs-137'dir.RADESS her bir deney için Şekil 4.'de görüldüğü gibi 
MCA panelinde saçılan gama radyasyonlarının spektrumunu eş zamanlı olarak 
göstermektedir. Deneyler sonucunda elde edilen sonuçlar yine bu panelde mevcut "Peak 
Area" opsiyonu ile analiz edilir. Aynca Çizelge l. 'de farklı saçılma açısı değerleri için 
RADESS'te yapılmış deney sonuçlan verilmiştir.Hesaplanan Compton dalgaboyu (A) 
değerlerinin literatürde bilinen Aii,=2.426 pm değerine yakın değerler olduğu 
görülmektedir. 

N(Te) = AF(Zd,Te)^T2 + 2Temc2 (Te +mc2)(Tmui - T,)2 (7) 

burada A=Sabit, F(Zd,Te) • 
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Şekil 18. Compton Saçılma Deneyinin Şematik Gösterimi 

E l MCft _ 

Fte Options Hefc 
- D X 

i vfttoDota |l jjgf CaHbratfcn || • f f y CapbreFrame ||J ( % 3 | Peakfirea ji tagy | Channel 

£ner$y{taV) 
11X6,2 1162,4 

iîotaJ Area 
left Cursor 
[Right Cursor 
Count Time(s> 

3854&.0 
403:̂906350968 kef i 2B46.channeJ ~ 
'476,656452829146051®*/ , 33SS.<hannd 
100.0 

Şekil 19. Compton Saçılmasına Uğrayan Gama Işınlarının Spektroskopisi 
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Çizelge 1. Farklı Saçılma Açılan için Compton Dalgaboyu Değerleri 

<p 0 E ( k e V ) A ( p m ) 
22.5 606.3978 2.3203 
45.0 481.9153 2.3899 
67.5 368.2186 2.4218 
90.0 285.2718 2.4736 
112.5 241.9160 2.3527 
135 206.8796 2.4139 

3.2 Elektron Zayıflatma Katsayısı Hesabı 

Bu deneyde beta kaynağı kullanılarak alüminyum metal plakanın zayıflatma katsayısı 
hesaplanmıştır.Bunun için yapılması gereken girdi arayüzünde beta kaynak tipini 
seçmek,aktivite,bağıl uzaklık ve plaka kalınlığı değerlerini girmek gerekmektedir.Yapılan 
örnel deney için kullanılan beta kaynağı Tl-204'tür. Bundan sonra sadece plaka kalınlığı 
değiştirilerek deney tekrarlanır ve her bir deney için toplam sayım kaydedilir.Kaydedilen 
sayım ve plaka kalınlığı değerleri MCA panelinde bulunan "Fit" opsiyonu kullanılarak 
Şekil 5.'te gösterildiği gibi bir zayıflatma katsayısı değerine fit edilir.Elde edilen sonuç , 
Çizelge 2.'de görüldüğü gibi bazı deneysel formüllerle[7] karşılaştınlmıştır. 

Şekil 20. Alüminyum metal plaka için zayıflatma katsayısı hesabı 
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Çizelge 2. Deneysel Formüllerle[7] ve RADESS'te Hesaplanan Zayıflatma Katsayısı 
Değerleri(cm"!) 

RADESS Thummel Baltakments Evans Thontadarya Gleason Nathuram 

6.598 6.929 6.613 6.239 6.457 6.720 6.534 

3.3 Gama Spektroskopi Deneyi 

Farklı gama kaynaklarının spektroskopi analizi yapılmıştır. Bu deneyi yapabilmek için ilk 
önce MCA paneli kalibre edilmelidir. Bunun için Co-60 ya da Na-22 kaynaklan 
kullanılarak MCA panelinde "Peak Area" ve "Calibration" opsiyonlan kullanılarak 
kalibrasyon işlemi yapılır.Daha sonra girdi arayüzünde deney değişkenleri tanımlanarak 
Bi-208 gama kaynağı seçilerek Şekil 6.'da gösterilen spektrum elde edilir. 

Şekil 21. Bi-208 gama kaynağının spektrumu 

4.DENEYSEL SONUÇLAR 

Bu bölüme kadar RADESS yazılımından elde edilen sonuçlar teorik verilerle 
karşılaştınlmıştır. Yazılımın güvenilirliğini sınamak amacıyla gerçek laboratuvar 
ortamında yapılan deney sonuçlannı , yazılımdan elde edilen sonuçlarla karşılaştırdık. 
Deneyler Hacettepe Üniversitesi Nükleer Eneıji Mühendisliği Bölümü Radyasyon 
Algılama ve Ölçme Laboratuvan'nda gerçekleştirilmiştir.Yapılan deneylerde iki tip gama 
kaynağı kullanılmıştır.Bu kaynaklar Cs-137 ve Co-60 gama kaynaklarıdır.Aynı deney 
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RADESS kullanılarak yapılmıştır ve Şekil 7. ve 8. de görüldüğü gibi sonuçlar düşük 
eneıj ilerdeki sapmalar dışında deneysel sonuçlarla uyumluluk göstermektedir.Düşük 
eneıj ilerde bu sapmalar, laboratuvar ortamında arkaplan radyasyonun spektrumu 
etkilemesinden kaynaklanmaktadır. 

Channel 

— Experimental 
• Simulated 

Şekil 22. Cs-137 Gama Kaynağı için Deneysel(Experimental) ve RADESS(Simulated) 
Sonuçlar 

0 "«Sı 

— Experimental 
• Simulated 

1 354 707 1060 1413 1766 2119 2472 2825 
Channel 

Şekil 23. Co-60 Gama Kaynağı için Deneysel(Experimental) ve RADESS(Simulated) 
Sonuçlar 
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5. TARTIŞMA VE YORUM 

Yapılan çalışmanın amacı, sanal ortamda sınırsız deney yapma imkanı sunan bir radyasyon 
laboratuvarı oluşturmak ve böylece öğrencilerin radyasyon eğitimini 
hızlandırmaktır.Monte Carlo yöntemi yardımıyla bu amaca ulaşılmıştır. Ayrıca yazılımdan 
elde edilen sonuçların deneysel ve teorik sonuçlarla uyumluluğu , yazılan kodun güvenilir 
sonuçlar verdiğini göstermektedir.Sonuç olarak , oluşturulan yazılımın öğrenciler için iyi 
bir eğitim materyali olduğu söylenebilir.Bununla beraber , JAVA dili ile yazılan yeni 
deneyler kolaylıkla yazılıma eklenebilir ve sanal ortamda oluşturulan bu laboratuvar 
genişletilebilir. 
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DEPREMLE İLGİLİ RADON ANOMALİLERİNİN TANIMLANMASI 

Melek Özdaş*, Fadıl Inceoğlu, Can Rahman, Günseli Yaprak 

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100 Bornova / İZMİR 

Toprak gazında ve yer altı sularında anormal radon değişimlerinin birçok deprem için uyan 
işareti olduğu ve radon anomalilerinin sismik olaylar için faydalı bir jeokimyasal izleyici 
olduğu yapılan birçok çalışma ile ortaya koyulmuştur. Ancak, deprem tahmini için toprak 
gazında ve yer altı sulannda ölçülen radon konsantrasyonlan, meteorolojik ve mevsimsel 
değişimlerden etkilenmektedir. Bu nedenle gerçek tektonik sinyallerle gürültü sinyallerinin 
ayırt edilmesi, her iki ortamda ölçülen radon konsantrasyonlanndaki geçici değişimlerin 
tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda sunulan çalışmada, aktif Gediz grabeninde 
yer alan güncel depremselliğe sahip Alaşehir/Manisa yöresinde toprak gazı radon 
konsantrasyonlanndaki zamansal değişimlerin meteorolojik parametrelerle ilişkisi (hava 
sıcaklığı, barometrik basınç, nemlilik ve yağış) incelenmiş ve radon anomalileri 
tanımlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Radon Anomali, Deprem, Meteorolojik Parametreler, İstatistiksel 
Analiz 

IDENTIFICATION OF RADON ANOMALIES RELATED TO 
EARTQUAKES 

ut of many proposed earthquake precursors, temporal radon variation in soil is classified as 
one of a few promising geochemical signals that may be used for earthquake prediction. 
However, to use radon variation in soil gas as a reliable earthquake precursor, it must be 
realized that radon changes are controlled not only by deeper phenomena such as 
earthquake, but they are also controlled by meteorological parameters such as 
precipitation, barometric pressure, air temperature and etc. Further studies are required to 
differentiate the changes in the measured radon concentration caused by tectonic 
disturbances from the meteorological parameters. In the current study, temporal radon 
variations in soil gas along active faults in Alaşehir of Gediz Graben Systems have been 
continuously monitored by LR-115 nuclear track detectors for two years. Additionally, 
the meteotological parameters such as barometric pressure, rainfall and air temperature at 
the monitoring site have been observed during the same period. Accordingly, regression 
analysis have been applied to the collected data to identify the radon anomalies due to the 
seismic activities from those of meteorolojical conditions. 

Keywords: Radon Anomaly, Earthquake, Meteorologic Parameters, Statistical Analysis 

* melekozdas@gmail.com 
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1.GİRİŞ 

Radon anomalileri ve sismik hareketlerle ilişkili bugüne kadar toplanan veriler, radon 
zenginleşmesi ve deprem oluşumu arasında pozitif bir ilişki göstermesine rağmen [1, 4] 
tam ve doğru deprem tahmininde radon anomalilerinin rolü sık sık tartışılmaktadır. 
Kabuksal gazların yayımında doğal bir amplifikatör gibi davranan fay hatlannda deprem 
tahmini için toprak atmosferinde veya kaynak sularında yapılan radon dahil diğer gaz 
ölçümlerinin jeolojik yapı dışında, atmosferik basınç, sıcaklık yağış vb. meteorolojik 
değişkenlerden etkilendiği öne sürülmektedir [5, 9], [13, 16], Bu doğrultuda sunulan 
çalışmada, aktif Gediz grabeninde yer alan güncel depremselliğe sahip Alaşehir/Manisa 
yöresinde toprak gazı radon konsantrasyonlanndaki zamansal değişimlerin meteorolojik 
parametrelerle ilişkisi (hava sıcaklığı, barometrik basınç, nemlilik ve yağış) tek yönlü ve 
çok değişkenli varyans, lineer regresyon vb. istatistiksel analizler uygulanarak incelenmiş 
ve depremle ilişkili radon anomalileri tanımlanmıştır. 

2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

2.1 Radon İzleme İstasyonlarının Kurulması 

Aktif Gediz grabeninde yer alan güncel depremselliğe sahip Alaşehir/Manisa yöresinde 
tektonik strese dayalı radon anomalilerinin deprem ön izleyicisi olarak incelendiği bu 
çalışmada, jeolojik alt yapı çalışmaları sonucu belirlenen faylar üzerinde 42 radon ölçüm 
istasyonu oluşturulmuştur (Şekil 1). 

2.2 Toprak Gazı Radon Ölçümleri 

Genel olarak, radon aktivite konsantrasyonları alfa radyasyonuna duyarlı herhangi bir 
detektör ile ölçülebilir olmasına rağmen, günümüzde bu amaç için yaygın şekilde uzun 
süreli entegre (hafta/ay) radon ölçümlere izin veren katı-hal nükleer iz detektörleri 
(SSNTDs) kullanılmaktadır. Bu pasif detektörlerin basit ve ucuz olmaları, elektronik 
ekipmana gereksinim duymamaları, uzun süreli entegre radon ölçümlerine izin vererek 
meteorolojik olarak indüklenen hızlı dalgalanmaları ortadan kaldırmaları ve nispeten 
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çevresel faktörlerden etkilenmemeleri gibi avantaj lan, jeofiziksel amaçlı kantitatif radon 
tayininde bu tekniği tercih edilir yapmıştır. 

Arazide kullanılmak üzere 1.2 x 1.2 cm boyutunda kesilip numaralandınlan iz detektörleri 
9 cm boyunda, 7 cm çapında plastik kaplann dibine tutturulmuştur. Sismik aktivitelerle 
ilgili maksimum radon sinyali elde etmek için bu kaplar, fay hatlannda yüzeyden 70 cm 
derinlikte, 10 cm çapta açılan deliklere yerleştirilmiştir (Şekil 2). 

Atmosferik etkileri azaltmak için kapatılan delikte, a duyarlı LR-115 nükleer iz 
detektörleri, radon ve ürünlerini toplaması için 1,2 ve 4 haftalık periyotlarla bırakılmıştır. 
Toprak gazında radon ve ürünlerinden yayımlanan alfalan kaydeden LR-115 iz 
detektörleri, ölçüm periyotlannın sonunda toplanarak, laboratuarda kimyasal işleme tabii 
tutulmuştur. Bu işlemde; iz detektörleri, 60 °C sıcaklıkta %10 (2.5 N) NaOH çözeltisinde 
120 dakika boyunca banyo edilmiştir. İz kazıma süresinin sonunda oda sıcaklığında saf su 
ile 20 dakika durulanan detektörler el değmeden temiz bir ortamda kurumaya bırakılmıştır. 
Alfa duyarlı detektörler üzerindeki izlerin sayımı 10 x 10 büyütmeli optik mikroskopla 
yapılmıştır. Detektör üzerindeki zayıf sayım istatistiğinden kaçınmak için rutin olarak 1 
cm2 'lik detektör alanı sayılmıştır. Bir cm 'yi 100 mm2 ' ye bölen özel ölçekle mm2 deki iz 
sayılan toplanıp, ortalaması alınarak radon konsantrasyonuna karşı gelen iz yoğunluğu, 
iz/mm2 olarak ifade edilmiştir. 

3.DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1 Radon İstasyonlarının Oluşturulması 

Bir sismik olay öncesinde kabukta biriken strese oldukça duyarlı olan fay zonlannda kaya 
basıncının ve fay yüzeyi boyunca geçirgenliğin değişmesi, kabuksal gazlann daimi ve uzun 
süreli akışına izin veren tercihli kanallar oluşturarak, radon ve diğer fay zonu kökenli 
doğal gazlann (CO2, He, N2, H2, CH4, çeşitli alkenler ve alkil hidrokarbonlar ile Hg, As, Sb 
gibi uçucu metaller) yüzey altı toprak atmosferinde zenginleşmesine neden olur [10]. Bu 
anlamda, çalışmada sismik aktivite ile radon anomalileri arasında sağlam bir ilişki kurmak 
için radon ölçüm istasyonlan aktif faylar üzerinde veya çok yakınında oluşturulmuştur ( 
Şekil 1). 

Şekil 2. Detektörlerin arazideki yerleşimi 

300 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim'2009,288-297 A.Tİftikçi 

Çalışmada, toprak gazı radon profillerini elde etmek için, Alaşehir Grabenini kuzeyden 
sınırlayan fay hattı boyunca (KFH), F-9 — F-25, güneyden sınırlayan fay hattı boyunca 
(GFH), F-l -- F-8, F-27 ve 28 ve tali faylarda (TFH) F-26 ve F-29 -- F-42 olmak üzere 42 
radon ölçüm istasyonu gözlem altına alınmıştır. 

Radon gazı kullanılarak yapılan jeokimyasal çalışmalarda, gözlenen radon gazı 
konsantrasyonlarının derin gaz veya yerel kaynaklı olup olmadığının araştırılması ve 
yorumlanması gerekmektedir. Bu görüş doğrultusunda, oluşturulan radon istasyonlarından 
alınan toprak örneklerinde uranyum ve toryum konsantrasyonları saptanmış ve bunlara 
karşı gelen radon konsantrasyonları Şekil 3'de grafik edilmiştir. Topraklardaki benzer U ve 
Th konsantrasyonlarına karşılık ölçülen radon konsantrasyonlarının farklılığı ve 
aralarındaki korelasyon katsayısının oldukça küçük olması (U için R2=0.053 ve Th için 
R2=0.040), gözlenen radon konsantrasyonlarının, tanımlanan bölgedeki doğal radyonüklit 
dağılımı ile değil, derin gaz için tercihli kanallar sunan fayların niteliği ile 
ilişkilendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

0 20 40 60 

Ortalama Radon Konsantrasyonu... 

0 20 40 60 

Ortalama Radon Konsantrasyonu... 

a) b) 

Şekil 3. Radon konsantrasyonuna (iz/mm2) karşı U (a) ve Th (b) konsantrasyonu (ppm). 

Çalışmanın sürdürüldüğü Aralık 2000-Şubat 2002 tarihleri arasında, Alaşehir yöresindeki 
sismik aktivite için Kandilli Rasathanesi ve İnternette yayınlanmakta olan Deprem 
Monitöründen her gün düzenli veri girdisi sağlanmıştır. Aralık 2000-Mart 2001 dönemi 
içerisinde Batı Anadolu'da büyüklüğü 2-4 arasında değişen çok sayıda sismik aktivite 
gerçekleşmiştir. Bu aktiviteler özellikle kuzeyde Balıkesir - Kırkağaç çevresinde ve 
güneydoğuda Denizli - Buldan bölgesinde belirgin bir yoğunluk göstermektedir. Bu 
depremlerin büyük çoğunluğu odakları 20 km' den daha sığ olan depremlerdir. Bu iki 
yöredeki belirgin sismik atkiviteye karşın, çalışma alanında bu dönem içerisinde hiç bir 
sismik aktivite kaydedilmemiştir. 

Potansiyel deprem riski taşıyan bu alanda izlenen 42 ölçüm istasyonunda sismik 
aktivitenin gözlenmediği bu sürede elde edilen aylık ortalama radon konsantrasyonlarına 
non-parametrik istatistik analiz ( Kruskal-Wallis) uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda 
(Şekil 4), kuzey fay hattında (KFH) F-10, F-12, F-15 ve F-19 (H=38,63,p=0,001 <0,05) ve 
güney fay hattında (GFH) F-2, F-4, F-5 ve F-6 numaralı istasyonların istatistiksel olarak 
diğerlerinden farklı olduğu belirlenmiştir (H=20,00 p=0,01 <0,05). Çalışma alanında 
istatistiksel olarak farklı bu istasyonlar dışında radon konsantrasyonlarına karşı gelen iz 
yoğunlukları, 30-60 iz/mm2 arasında değişmektedir ( Şekil 4 ). Fay aktivitelerini 
nitelendiren bu ön çalışmadan sonra, incelenen alanda istatistiksel olarak farklı ve benzer 
10 istasyon zamana ve konuma bağlı zamansal radon değişimlerini saptamak üzere sürekli 
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gözlem altına alınmıştır. Bu amaçla toprak gazı radon, kuzey fay hattında F-10, F-12, F-19, 
F-25 no'lu istasyonlarda, güney fay hattında F-2, F-4, F-7 no'lu istasyonlarda ve ovada 
gömülü tali faylarda yer alan F-26, F-30, F-42 no'lu kontrol istasyonlarında sürekli olarak 
izlenmiştir ( KFH'da F-15 ve GFH'da F-6 ve F-5 numaralı istasyonlar istatistiksel olarak 
farklı olmasına rağmen, meydana gelen veri kayıpları nedeniyle sürekli izleme 
kapsamından çıkarılmışlardır). 
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Şekil 4. KFH (a), GFH (b) ve TFH (c)'da istatistiksel olarak farklı istasyonlar. 

3.2 Toprak Gazı Radon Konsantrasyonlanndaki Zamansal Değişimler 

Mart 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında fay hatlarına göre gruplandınlan 10 istasyona ait 
iki haftalık periyodlarla gözlenen toprak gazı radon konsantrasyonları Şekil 5, 6 ve 7'de 
verilmiştir. 

Çalışılan fay hatlarında, sadece 9 Haziran 2001 tarihinde, Yeşilyurt Kasabasının 750 m 
kuzey-doğusunda 9 km derinlikte 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiştir. Bu 
depremin episantırı, 38° 20. 400' Kuzey, 28° 40. 200' Doğu koordinatlarında 
bulunmaktadır. Grabeni kuzeyden sınırlayan fay, Toygar- Tepeköy- Killik- Yeşilyurt 
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hattında yaklaşık 20 km uzanım sunmaktadır. Fay düzleminin 80° güneye olan eğimi ve 
episantınn yeri göz önüne alındığında depreme neden olan sismik aktivitelerin bu fay 
boyunca gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

9 Haziran 2001 tarihinde 3 büyüklüğündeki depremden önce kuzey fay hattı boyunca F-10 
ve F-12' de belirgin radon anomalisi gözlenmiştir. F-12 istasyonunda, radon anomalisi 
Nisan sonunda başlamış ve depremden sonra Temmuz ayında radon piki maksimum 
olmuştur. Pikin büyüklüğü, kabaca iki haftalık background radon ortalamasının ( 145 
iz/mm2) yaklaşık 3 katı (395 iz/mm2) ve süresi yaklaşık 3 aydır (Şekil 5). İlginç ve kayda 
değer bir diğer anomali F-10 istasyonunda gözlenmiştir. Çift radon piki veren bu 
istasyonda, ilk pik Mayıs ayının ortalarında başlamış ve depremden sonra tekrar Temmuz 
ayının ortalarında ikinci pik oluşmuştur. Her iki pik de iki haftalık ortalama değerin (55 
iz/mm2) yaklaşık 3 katı (149-157 iz/mm2) büyüklüğünde gözlenmiştir. 

Mart 2001 -Şubat 2002 

Şekil 5. KFH'da radon konsantrasyonlarının iki haftalık periyotlarla değişimi. 

Mart2001 -Şubat 2002 

Şekil 6. GFH'da radon konsantrasyonlarının iki haftalık periyotlarla değişimi. 
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Şekil 7. TFH'da radon konsantrasyonlarının iki haftalık periyotlarla değişimi. 

Anomali olarak adlandırılan diğer zamansal radon değişimleri F-2 numaralı istasyonda 
gözlenmiştir (Şekil 6). F-2 istasyonunda radon konsantrasyonu Haziran ayının ilk 
haftasında artmaya başlamış ve depremden sonra Temmuz ayı başında pik vererek Ağustos 
sonunda sonlanmıştır. Bu yaygın pikin yüksekliği, yaklaşık aylık ortalamanın 2.2 katı ve 
anomali süresi bir kaç aydır. Diğer istasyonlarda da depremin oluşumu öncesinde ve 
sonrasında küçük anomaliler saptanmasına rağmen (Şekil 5), F-10 ve F-12 istasyonlarının 
Alaşehir grabeninde oluşacak herhangi bir tektonik strese karşı daha duyarlı olduğu 
gözlenmiştir. 

Yüksek radon anomalisi saptanan F-2, F-10 ve F-12 istasyonları dışında diğer istasyonların 
aynı tip davranış sergilememesi şaşırtıcı değil, birçok çalışmada vurgulandığı gibi [3, 11] 
gaz anomalilerinin klasik bir özelliğidir. Faylarda ve fayların kesişme noktalarında gaz 
anomalilerinin farklılığı veya yüksek gaz anomalisi, her bir kayanın kendine özgü bir stres 
geçmişi olması ve önceden var olan stresin anomali oluşturacak kritik seviyeye yakınlığı 
ile açıklanmaktadır. 

3.3 Radon Konsantrasyonlarında^ Zamansal Değişimlerin Meteorolojik 
Parametrelerle İlişkisi 

Çevresel faktörler ve radon konsantrasyonu değişimleri ile ilgili çalışmalar oldukça fazla 
ve birbirine aykırıdır. Ancak bütün bunlar hiçbir sismik-tektonik etki olmaksızın toprağın 
jeokimyasal kompozisyonunun değişebileceğini ve bazı durumlarda mevsimsel 
değişimlerin, yapısal durumdan beklenenden daha büyük radon sinyali oluşturulabileceği 
fikrinin de benimsenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, incelenen alanlardaki 
jeolojik, hidrolojik ve meteorolojik yerel çeşitliliği ve karmaşıklığı sergileyen bu 
çalışmalar, deprem ön sezisi için kullanılan radon ve diğer gaz ölçümlerini düzeltmek için 
hiçbir sistematik yaklaşım olmadığının da altını çizmekte ve meteorolojik değişkenlerin 
çalışma boyunca sürekli gözlenmesini önermektedir. Bu bağlamda çalışmada, radon 
ölçümleri üzerine atmosferik değişkenlerin (sıcaklık, yağış, nem ve basınç) etkilerini 
incelemek ve istatistiksel analizini yapmak için Alaşehir İlçe Tarım Müdürlüğünden 
meteorolojik parametreler sağlanmıştır. 

304 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim'2009,288-297 A.Tİftikçi 

Genel kanı, iz kazıma tekniği ile uzun süreli entegre radon ölçümleri (3-30 gün) 
yapıldığında kısa süreli atmosferik değişkenlerin ölçüm sonuçlarını etkilemiyeceği 
yönündedir [1, 3], [11, 16]. Çalışmada, uygulanan düşük frekanslı (2 hafta) teknik ile üç 
gruba ayrılmış 10 istasyonda gözlenen radon konsantrasyonlarının, sıcaklık, basınç, nem 
ve yağış gibi meteorolojik parametrelerle ilişkisi Şekil 8'de incelenmiştir. Benzer 
atmosferik koşullar altında bulunan istasyonlarda Aralık 2001-Şubat 2002 döneminde elde 
edilen 2 haftalık veriler değerlendirildiğinde, sıcaklığın arttığı ancak depremin oluştuğu 
yaz aylarında radon konsantrasyonlarının yükseldiği, hiçbir sismik aktivitenin 
gözlenmediği kış aylarında ise radon konsantrasyonlarının düştüğü görülmüştür. 

Deprem dönemi olarak adlandırılan Nisan-Ağustos aylarında görülen radon artışının, 
gelişen tektonik strese mi yoksa sıcaklığa mı dayalı olduğunu ayırt etmek için tek yönlü 
varyans analizi uygulanmıştır. Bu analiz, fay hatlarının ve kuzey fay hattında bulunan F-10 
ve F-12 istasyonların istatistiksel olarak farklı olduğunu işaret etmiştir. 

Bu durum dikkate alınarak, üç grup fay hattındaki toprak gazı radon ölçümlerine tek yönlü 
varyans ve iki örneklem t-testi uygulandığında güney ve tali fay hatları, istatistiksel olarak 
benzer bulunmuştur. Güney ve tali fay hatlarında gözlenen radon konsantrasyonları ile 
meteorolojik parametreler arasında doğrusal ilişkiyi veren korelasyon katsayıları, sıcaklık 
için 0.429, basınç için 0.367, nem için -0.344 ve yağış için -0.007 bulunmuştur. Benzer 
şekilde, kuzey fay hattında ölçülen radon içerikleri ile meteorolojik değişkenler arasındaki 
doğrusal ilişkiyi veren korelasyon katsayıları, sıcaklık için 0.319, basınç için 0.286, nem 
için -0.254 ve yağış için -0.101 olarak saptanmıştır. Bu sonuçlar, fay hatlannda gözlenen 
radon gazı ile meteorolojik değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin zayıf ve istatistiksel 
olarak önemsiz olduğunu göstermiştir. Bu anlamda, gözlenen zamansal radon 
değişimlerinin, özellikle F-12, F-10 ve F-2 istasyonlannda deprem ile ilişkili olduğu 
söylenebilir. 

Sıcaklık (°C) 

12 

Basınç (mb) 
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Şekil 8. Radon konsantrasyonlanndaki zamansal değişimlerin meteorolojik parametrelerle 
ilişkisi 

3.4. Radon Anomalilerinin Tanımlanması 

Tektonik olarak aktif çalışma alanında, radon anomalilerinin tanımlanabilmesi için deprem 
dönemi olarak adlandırılan Nisan-Ağustos ayları arasındaki toprak gazı radon ölçümleri ile 
diğer aylara ilişkin radon ölçümleri arasındaki fark (KFH ve daha önce istatistiksel olarak 
birbirine benzer bulunan GFH ve TFH) tek yönlü varyans analizi uygulanarak 
araştırılmıştır. Bu analiz sonucunda deprem dönemi olarak adlandırılan Nisan-Ağustos 
aylarında çalışılan üç fay hattının da diğer dönemlere göre farklılık sunduğu gözlenmiştir ( 
KFH (F(l)=l 1.54, p=0.001 < 0.01 ve istatistiksel olarak benzer bulunan GFH ve TFH 
F(l) =43.37, p < 0.0001). Bu doğrultuda çalışılan fay hatları için sapan gözlem sınırı veya 
daha açık ifade edilirse radon anomali sınırı tanımlayıcı istatistik ile birlikte Çizelge l 'de 
verilmiştir. 

Çizelge 1. Çalışılan Fay Hatlan îçin Tanımlayıcı İstatistik ve Radon Anomali Sınırı 

Fay Hatlan N Ort Std. 

Sapma. 

Min. Qi Med. Q3 Maks. Anomali 
Sının* 

(iz mm"2 

12 hafta) 
GFH+TFH 192 29,34 14,86 5,8 18,67 26,43 36 90,4 62 

KFH 128 76,02 83,87 9,13 24,86 38,69 97,67 395,35 207 

KFH** 96 40,19 30,14 9,13 20,16 32,19 44,29 157,60 80 

*sapan gözlem sının 2.698a =Q3+1.5 (Q3-Q1) 

**F12 hariç 

İstatistiksel olarak birbirine benzer bulunan güney ve tali fay hatlarında ölçülen toprak gazı 
radon konsantrasyonları için anomali sınırı (sapan gözlem sınırı) 62 iz/mm2 bulunmuştur. 
Bu durumda güney fay hattında yer alan F-2 istasyonunda gözlenen 90 iz/mm2radon 
konsantrasyonu anomaliyi işaret etmektedir. Benzer şekilde, deprem döneminde kuzey fay 
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hattında bulunan F-10 (140-160 iz/mm2) ve F-12 (400 iz/mm2) numaralı istasyonlarda 
gözlenen radon konsantrasyonları anomali sınırı aşmaktadır. 

4.SONUÇLAR 

Bu çalışmada, aktif Gediz Grabeninde yer alan Alaşehir bölgesinde toprak gazı radon 
konsantrasyonlarmdaki zamansal değişimlerin meteorolojik değişkenlerle ilişkisi tek 
yönlü/ çok değişkenli varyans ve lineer regresyon gibi istatistiksel analizler uygulanarak 
incelenmiş ve bölgede Mw=3 büyüklüğünde depremle ilişkili radon anomalileri 
tanımlanmıştır. Radon anomalilerinin boyutları ile süresini, depremin büyüklüğü, zamanı 
ve depremin merkez üssünden uzaklığı ile ilişkilendirmek mümkün olmasada, elde edilen 
bu veriler, gerçek tektonik sinyallerle meteorolojik değişkenlerden kaynaklanan gürültü 
sinyallerinin ayırt edilmesini ve çalışma alanında tektonik strese daha duyarlı kalıcı radon 
istasyonlarının oluşturulmasını sağlannştır. 
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SİVRİCE (ELAZIĞ) FAY ZONUNDA RADON GAZI YA YILIMI 

Sultan Şahin*, M. Fatih Kuluöztürk, Mahmut Doğru 

Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 13000 Bitlis 

Türkiye'de büyük depremleri üreten iki önemli diri fay sistemlerinden biri olan Doğu 
Anadolu Fay Sistemi'nin (DAFS) Sivrice Fay Zonu üzerine dört radon izleme istasyonu 
kurulmuştur. Bu istasyonların bulunduğu yerlerden alınan toprak ve su örneklerinin radon 
yayılımları incelendi. Su ve toprak örneklerinde radon gazının yayılımınm belirlenmesi 
çalışması; CR-39 plastik detektörleri kullanılarak yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Radon, CR-39, Sivrice Fay Hattı 

RADON EXHALATION RATE ON THE SİVRİCE (ELAZIĞ) FAULT 
ZONE 

Four radon monitoring stations were built on the Sivrice Fault Zone which is a part of the 
East Anatolian Fault System that one of the very important two fault systems which tends 
to produce earthquake in Turkey. Radon exhalation rate were analyzed in the soil and 
water samples which collected around the stations. Radon exhalation rate in the soil and 
water samples were determined by using CR-39 that it is plastic detector. 

Keywords: Radon,CR-39, Sivrice Fault Zone 

* sahin.sultan@gmail.com 
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1. GİRİŞ 

Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS), özelde onun bir bölümü olan ve üzerine dört radon 
izleme istasyonu kurulmuş Sivrice Fay Zonu, tarihsel ve aletsel dönemlerde bazıları yıkıcı 
olan değişik büyüklükte depremlere kaynaklık etmiş aktif faylardır. 
238U bozunum zinciri, oluştuğunda topraktaki gözeneklerden doğrudan kaçan, atmosferde 
saçılabilen ve az bulunan bir gaz olan 222Rn u içeren 15 elemente sahiptir. Radon kaybı, 
238U zincirindeki radyoaktif dengesizliğin sonucudur. Radon çekirdeği, 226Ra radyum 
izotopunun, 86 keV geri tepme eneıjisi ile alfa parçacığı yayınlaması ile oluşur [1], 
Uranyum serisinin elementlerinin genelinin katı olmasına rağmen, radon bir gazdır. 
Havadan yaklaşık olarak yedi defa daha ağır olan 222Rn, çukur yerlerde toplanır ve suda 
çözünür. Radonun birkaç farklı izotopu olmasına rağmen, insan sağlığına en büyük kaygı 
verici ve potansiyel bir tehdit oluşturan izotopu 222Rn dur. Radyoaktif bozunum 
reaksiyonları (bozunum serisi) süresince doğal olarak oluşur [2]. 

Radon aktivitesi üstel olarak azalır, böylelikle beş yarı ömür veya yaklaşık 20 günde 
başlangıç aktivitesinin %1'i kadar aktiviteye sahip olmaktadır. Difüzyon ile normal şartlar 
altında radonun topraktaki taşınımı, radonun kısa yan ömründen dolayı birkaç metre ile 
sınırlıdır. 

Doğal olarak üretilen radonun her üç radyoizotopu alfa parçacığı yayar. Bu parçacıkların 
hepsi katıhal iz detektörleriyle kolaylıkla algılanabilirler. 

Plastikler bilinen bütün nükleer iz detektörlerinin en hassasıdır. Bu algılama yeteneği CR-
39 (allil diglycol karbonat polimeri veya diğer bir ifadeyle poli-dietilen glycol-bis) tipi iz 
detektörleri ve birçok selüloz nitrat algılayıcılar için de geçerlidir. Bütün selüloz nitratlar 
alfa parçacıklannı kaydedebilirler (dağlama şartlanna bağlı olarak belirli enerji aralığı 
içerisinde) [3]. 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

Laboratuar ortamında yaklaşık 1 litrelik kavanozlar içinde 30 gün sürekli dengenin 
sağlanması için bekletilen toprak ve su numuneleri; kavanoz içinde sürekli denge 
sağlandıktan sonra, 2cmx2cm kesilmiş CR-39 algılayıcıları yerleştirilmiştir. Algılayıcılar 
30 gün sonunda çıkarılmış ve 60 °C sıcaklıkta 15 saat süreyle %30'luk NaOH çözeltisi 
içerisinde bekletildikten sonra saf su ile dikkatlice yıkanarak kurutulmuştur. Daha sonra, 
her bir algılayıcı üzerinde farklı en az 10 bölge seçilerek radon gazından dolayı bu bölgeler 
üzerinde alfa parçacıklarının bırakmış olduğu izler kameralı mikroskop kullanılarak 
sayılmıştır. 

Toprak ve su havasmdaki radon gazı aktivitesinin hesaplanmasında (Eş. 1) kulanılmıştır. 

m 

Burada; 

CRn: Radon derişimi, kBq/m3 

* 0 p: Iz yoğunluğu, iz/cm 
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r|: Deteksiyon verimi, 0,089 (iz cm"2 gün')/(Bq m"3) 

T: Algılayıcının radona maruz kaldığı süredir, gün [4]. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Doğu Anadolu Fay Sisteminin Sivrice Fay Zonu kesiminde, tespit edilen dört istasyondan 
alınmış olan su ve toprak örneklerinin Radon yayılımlan Çizelge l 'de verilmiştir. 

Çizelge 1 incelendiğinde; toprak örnekleri arasında en düşük radon yayılımına 4985±1284 
Bq/m3 değerinde IV-1 örneğinin ve en yüksek radon yayılımına da 9057±1831 Bq/m3 

değerinde III-3 örneğinin, su örnekleri arasında en düşük radon yayılımına 27501736 
o o 

Bq/m değerinde III-2 örneğinin ve en yüksek radon yayılımına da 462411251 Bq/m 
değerinde 1-2 örneğinin sahip olduğu görülmektedir. 

Bir bölgedeki radon konsantrasyonunun kayaç türü (litoloji), yapısal elemanlar (özellikle 
de faylar) ve o bölgedeki uranyum mineralizasyonlarının varlığıyla yakından ilişkilidir [5]. 

Çalışma alanı jeolojik yapısı açısından (Hazar Karmaşığı) volkano-tortul kayaçlar, 
kireçtaşları, andezit, bazalt, volkanik breş ve bunları kesen diyabaz dayklarından 
oluşmaktadır. Bu kayaç türleri genellikle alfa parçacıklarını absorbe etme özelliğine 
sahiptir. Bu nedenle bu bölgeden alınan toprak ve su örneklerinde Radon gazı yayılımı 
tespit edilebilinmiştir. 

Fay hatlan yeryüzüne sıvı taşınmasında öncelikli geçiş yollan sunarlar. Taşınmaları 
esnasında gazlar (radon, metan, helyum vd.) kayalardan ve minerallerden çevredeki 
sıvılara örneğin yer altı sularına ve havaya, son olarak atmosfere sızarlar. Yer altı 
suyundaki yüksek radon konsantrasyonu faylarla ilgilidir [6]. Sivrice Fay Zonu üzerinde 
kurulan istasyonlarda alınan su örneklerinin hepsi kaynak sularıdır, bu nedenle radon 
yayılımlannın yüksek olduğu görülmüştür. 

Çizelge 1. Toprak ve su örneklerinde radon yayılımı 

Örnek Toprakta Radon Yayılımı, Bq/m3 Suda Radon Yayılımı, Bq/m3 

1-1 625511315 436111042 
1-2 656411353 462411251 
1-3 615511796 379811317 
n-ı 519311468 396211122 
n-2 620611479 377111554 
n-3 53241911 335711382 
m-ı 607311317 34771708 
m-2 672111431 27501736 
m-3 905711831 336111268 
IV-1 498511284 348911228 
IV-2 840811630 407111177 
rv-3 879011904 399611032 
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Şekil 1. Toprak ve su örneklerinde Radon yayılımları. 1:1-1, 2:1-2, 3:1-3, 4: II-1, 5: II-2, 
6: II-3, 7: III-l, 8: III-2, 9: III-3, 10: IV-1, 11: IV-2, 12: IV-3 

Suda tespit edilen radon yayılımmm, toprakta tespit edilen radon yayılımından az olduğu 
görülmektedir (Şekil 1). Bunun nedeninin, kayaçlar içerisinden geçen suyun toprakla 
sürekli olarak temas halinde bulunması nedeniyle; suda bulunan radonun başlıca 
kaynağının, suya topraktan geçen radyoçekirdeklerden kaynaklandığı söylenebilir. 
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İZMİR SEFERİHİSAR DOĞANBEY FAY HATTINDA RADON 
ANOMALİLERİNİN OLASI DEPREM ÖNİZLEYİCİSİ OLARAK 

KULLANILMASI 

Deniz Göker1*, Murat M. Saç1, Mehmet Tarakçı2, Mutlu İçhedef1, Emre Tabar1, Mustafa 
Revan1, Sercan Aydemir1, Aylin Arıkpınar1 

'Ege Üniveristesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Buca, İzmir 

Dünya genelinde olası depremlerin yerinin, zamanının ve şiddetinin önceden tahmin 
edilebilmesine yönelik kapsamlı olarak çalışmalar yapılmaktadır. Son yıllarda bu 
çalışmalar toprak ve kaynak sularındaki radon gazı değişimleri üzerine yoğunlaşmıştır. Bu 
çalışmada İzmir ili Seferihisar bölgesinde, topraktaki radon gazı konsantrasyonundaki 
değişimler sürekli radon gazı ölçüm sistemi ile 15 dakikalık ve LR-115 filmler ile aylık 
olarak ölçülmektedir. Radon ölçümlerine Ağustos 2008 tarihinden itibaren her iki 
yöntemle eş zamanlı olarak başlanmıştır ve ölçümlere devam edilmektedir. Bu süre 
içerisinde alınan radon verileri ile Kandilli Rasathanesinden alınan sürekli radon ölçüm 
istasyonuna yaklaşık 50 km yakınındaki 2 ve üzeri magnitüddeki sismik hareketler 
arasında ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. İstatistiksel analizlerde radon gazı ölçümlerinin 
normal dağılıma uyduğu gözlenmiş ve sismik hareketler ile ilişkilendirmede günlük 
standart sapmanın 1 ile 3 gün öncesinden bir maksimum değere çıktığı gözlemlenmiştir. 
Gözlem süresince nükleer iz kazıma detektörleri ile yapılan ölçümlerde Rn-222 
konsantrasyonu aylık 390 iz/cm2 ile 14400 iz/cm2 arasında değiştiği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Binaiçi Radon, Jeotermal alanlar 

* denizselimgoker@hotmail.com 
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DENİZ RADYOEKOLOJİSİNDE SEDİMENT TUZAĞI (SEDIMENT 
TRAP) ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ VE YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

Halim Aytekin Ergül1*, Sayhan Topcuoğlu2, Bircan Telli1, Mine Terzi1 

' Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İzmit, Kocaeli 
2 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Vezneciler, İstanbul 

Bilindiği gibi, denizel ortamlara çeşitli yollarla giren yapay ve doğal radyonüklidler su, 
sediment ve organizmalar arasında döngüye girmektedir. Bu üç denizel çevre öğesi 
radyoekolojik monitoring çalışmalarında sürekli izlenmiş ve izlenmektedir. Özellikle son 
yıllarda, sediment tuzakları ile deniz ortamlarının çeşitli derinliklerinden toplanan ve 
sedimantasyona uğrayan materyallerde izleme çalışmaları anlamlılık kazanmıştır. Deniz 
ortamlarının kıyı bölgelerinde özellikle Nükleer Güç Santralleri çevresinde çökelen 
partiküler materyalin analizleri ile ilgili çalışmalar, radyonüklidlerin dikey transferini 
tanımlamada çok önem taşımaktadır. Diğer taraftan, derin deniz ortamlarında da 
sedimantasyon hızlarına yönelik araştırmalar ekolojik açıdan çok yararlı bilgileri ortaya 
koymaktadır. Radyonüklid tayinine yönelik sediment trap çalışmaları ülkemizde yaklaşık 
on yıl önce ilk defa Küçükçekmece Gölü'nde yapılmış, 10 m derinlikteki sedimantasyon 
hızı ve polonyum-210 radyonüklidinin konsantrasyonu saptanmıştır. Bunun ardından, 
2002-2003 yıllarında, Doğu Karadeniz'de 40 m derinlikte bu çalışmalara tarafımızdan 
devam edilmiştir. 137Cs, 2 8U, 232Th, ve 40K radyonüklidlerinin saptandığı bu çalışmada, 

2 1 
maksimum günlük sedimantasyon hızı (mass flux), 56.36 g m" gün" olarak belirlenmiştir. 
Diğer taraftan, sediment trap materyalinde 137Cs konsantrasyon menzili kuru ağırlıkta 40-
100 Bq kg"1 olarak bulunmuştur. Bu menzil düzeyi, aynı noktada dip sedimentlerinde 
saptanan Cs miktarlarından daha fazladır. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve halen 
devam etmekte olan araştırma projemiz (107Y261) kapsamında, İzmit Körfezi Dilovası 
bölgesinde de 2008-2011 döneminde sediment trap çalışmalarını başlattık. Farklı 
derinliklere kurulan sediment tuzaklarındaki sedimantasyon miktarının 5 m derinlikteki 
düzeyinin menzili 455-20124 g m"2 gün"1 bulunurken, bu miktar 15 m derinlikte 66-2157 g 
m"2 gün"1 olarak saptanmıştır. Radyonüklid konsantrasyonları ile çeşitli parametrelerin ve 
kimyasal kirleticilerin analizlerine bu materyallerde devam edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sediment Tuzağı, Deniz Radyoekolojisi, Dikey Partikül Çökelimi, 
Radyonüklid, 137Cs 

* halim.ergul@kocaeli.edu.tr 
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IMPORTANCE OF SEDIMENT TRAP STUDIES IN MARINE 
RADIOECOLOGY AND INVESTIGATIONS ON THIS SUBJECT 

It is well known both natural and anthropogenic radionuclides which come into variously 
ways to marine environments can enter into the biogeochemical cycles among the water, 
sediment and biota. These three marine environment components are periodically 
investigated via radioecological monitoring studies. In marine radioecology monitoring 
studies on settling particular material which collects from various depths of the sea water 
by sediment traps and bottom sediments are getting important and meaningfulness 
especially in the late years. Analysis about the settling particulate material at the coastal 
zone of the marine environment especially around the nuclear power plant has great 
importance on describing vertical particle flux. Investigations about particulate flux at the 
deep marine environments also provide ecologically useful information. The first sediment 
trap study in the Turkish marine environment carried out to determine 210Po activity and 
sedimentation rate at 10 m depth of the Küçük Çekmece Lake about ten years ago. 
Afterwards, similar study continued in the eastern coast of the Black Sea at the 40 m depth 
in 2002-2003. In this study the 137Cs, 238U, 232Th and 40K concentrations were determined 
and maximum mass flux found to be 56.36 g m"2 d"1. The range of the I37Cs concentration 
determined to be 40-100 Bq kg"1 in dry weight in the settling materials. This activity levels 
were higher than bottom sediment sample which collected from the same station. We have 
a research Project on the sediment trap study in Dilovasi region of the İzmit Bay for the 
period of 2008 and 2011 and the financial support of this project (107Y261) to be provided 
by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK). The ranges 
of the sedimentation rates determined to be 455-20124 g m 2 d"1 and 66-2157 g m'2 d" at 
the 5 m and 15 m depths, respectively. The different parameters and concentrations of 
radionuclides and other chemicals will be investigated in the sediment trap materials. 

Keywords: Sediment Trap, Marine Radioecology, Vertical Particle Flux, Radionuclide, 
137Cs 
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1. GİRİŞ 

Yaklaşık son otuz yıldır denizlerin yüzeyinden dip kısımlara materyal ve enerji transferi ile 
ilgili çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Sediment tuzakları kullanılarak yapılan bu 
çalışmalarda, derin deniz havzalarında sedimantasyona uğrayan partiküllerin, 
sedimantolojisi, biyojeokimyası, taşınımları ve sedimantasyon prosesleri araştırılmıştır [1, 
2]. Bu çalışmalar biyolojik bağlamda hem yüzeyden deniz dibine olan enerji transferini 
ortaya koymaya hem de bentik organizmalar tarafından depolanan bu partiküllerin 
kullanımlarım saptamaya yöneliktir. Sediment tuzakları ile ilgili yapılan çalışmalarda, 
sedimantasyon hızlarını saptama çalışmaları yanında radyonüklidler ve toksik ağır metaller 
başta olmak üzere, birçok kirleticinin akılarını (flux) saptamak da anlamlılık içermektedir. 
Ekosistemlerdeki etkileşimlerin açıklanabilmesi için gerek açık ve derin deniz 
ortamlarında gerekse canlı aktivitesinin yoğun olduğu kıyı ya da körfez veya göl gibi 
ortamlarda bu tür çalışmalara çok gereksinim vardır. Keza kirletici unsurların etkilerinin 
belirlenebilmesi, canlı ve cansız ekosistem öğelerinin birlikte değerlendirildiği 
bütünleştirici karar araçlarının kullanılmasını zorunlu kılar [3]. 

Çernobil nükleer kazasından sonra, Karadeniz'de (41°.51.22' N, 30° 21.15' E) 2100 m'lik 
su kolonunun 1071. m'sine bir sediment tuzağı yerleştirilmiştir. Bu çalışmada, 134Cs, 137Çs, 
144Ce ve 106RU radyonüklidlerinin spesifik aktiviteleri ve akıları saptanmıştır [4], 1986 
yılında yapılan bu çalışmada maksimum 137Cs'nin spesifik aktivitesi kazayı takip eden ilk 
ayda 1900±200 Bq kg"1 olarak saptanmıştır. Bu radyonüklidin akısı ise aynı süreçte 0.04 
Bq m"2 g"1 olarak bulunmuştur. Altı ay sonra, aynı şekilde aynı yerden alınan sediment 
tuzağı örneklerinde 137Cs ve diğer radyonüklidlerin aktiviteleri saptanamamıştır. Bu 
veriler, Çernobil kaynaklı radyonüklidlerin kısa bir sürede, Karadeniz'in yaklaşık 1000 m 
derinlikteki anoksik sularından, arındığını göstermiştir. 

Doğu Karadeniz'in Yomra (Trabzon) Bölgesinde (40° 58.36 N ve 39° 51.14 E) 70 m'lik 
su kolonunun 40. m'sine sediment tuzağı yerleştirerek, radyonüklid, ağır metal düzeyleri 
ve sedimantasyon hızları ile ilgili araştırmalar yapılmıştır [5, 6, 7]. Özellikle hamsi 
yataklarının bulunduğu bu oksik ortamda, sediment tuzağı örneklerinde saptanan 137Çs 
aktivitesinin, 2002-2003 yıllarındaki menzili 40 ile 100 Bq kg"1, akısı ise 0.37 ile 2.50 Bq 
m"2 gün"1 düzeylerinde bulunmuştur. Bu bulgular bize Çernobil kazasından sonra !6-17'yıi 
geçmesine rağmen, Karadeniz'in oksik sularında, partiküler formda 137Cs radyonüklidinin 
belli bir düzeyde mevcudiyetini göstermiştir. Diğer taraftan bu çalışmada sedimantasyon 
yapan materyallerdeki 137Cs konsantrasyonunun aynı noktadan alınan dip 
sedimentlerindekinden biraz daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Maksimum derinliği 20 m olan Küçük Çekmece lagün gölünde 1998-1999 yıllarında 10 m 
derinliğe sediment tuzağı yerleştirilerek, toplam partikül akısı, organik madde ve karbonat 
akıları, sırasıyla; 5.7-21.3, 3.4-4.5 ve 0.7-2.9 g m"2 gün"1 olarak saptanmıştır [8]. Bu 
çalışmada, maksimum 210po 

konsantrasyonu Mayıs ayında >1 [xm boyutundaki 
sedimantasyon yapan partiküllerde 1746 Bq kg"1 olarak saptanmıştır. 
Deniz yüzeyinin birkaç yüz mikron kalınlığında olan üst mikro tabakası organik ve 
inorganik parçacıkların, mikro yaşamın ve canlı olmayan parçacıkların bir matrisidir. Bu 
mikro tabaka, planktonların oluşturduğu biyojenik materyallerden dolayı organik 
bakımdan zengin bir yüzey film tabakasıdır. Bu tabaka özellikle karbon miktarı 
bakımından yüzey altı sularından oldukça yüksektir. Bu tabakada karbon ve 210Po 
radyonüklidi ölçüldüğü gibi bu tabakanın altında 0.4, 2.4, 4.4 ve 10 m derinliklere 
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sediment tuzakları kurularak, bu elementlerin çökelen partiküllerde zenginleşmesini mikro 
tabakada ve sedimantasyon yapan parçacıklarda ortaya koyan çalışmalar yapılmıştır [9J. 

Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen proje çalışması çerçevesinde İzmit Körfezi'nin Dil 
Deresi açıklarına yerleştirilen iki adet sediment tuzağı ile özellikle sedimantasyon hızları 
ile ilgili, 2008-2009 döneminde elde edilen bulgular ortaya koyulacaktır. 

2. DENEYSEL 

2.1 Örnekleme İstasyonları 

Sediment tuzaklarından biri Dil Deresi'nin denize döküldüğü yerin yaklaşık 50 m açığında 
8 m derinlikteki su kolonunun 5. m'sine (DDI), ikincisi ise, 250 m açıkta 25 m'lik su 
kolonunun 15. m'sine (DD2) yerleştirilmiştir. Örnekleme istasyonlarının konumu Şekil 1. 
de verilmiştir. 

Şekil 1. Sediment tuzağı istasyonları. 

2.2 Örnekleme Düzenekleri 

Sediment tuzakları, iskeleye monte edilen yaklaşık 1.60 m boy ve 1.50 m uzunluğundaki L 
şeklinde profillere çelik halatlarla bağlanmış ve istenen derinlikte asılı kalması için 
sabitlenmiştir. Kullanılan sediment tuzakları Saarso tip, 14 cm çap ve 56 cm uzunlukta 40 
derece koni açısına sahip üzerinde tahliye muslukları ve toplama kabı bulunan polietilen 
malzemeden üretilmiş yaklaşık 3 kg ağırlıkta araçlardır. Üst kısmında organizma ve 
benzeri büyük boyutlu maddelerin girmesini engelleyecek ızgara bulunmaktadır (Şekil 2). 
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Şekil 2. Sediment tuzağı düzeneği 

2.3 Örnek Hazırlama İşlemleri 

Yaklaşık 15-20 günlük periyotlarda örnek alman her iki sediment tuzağının toplama 
kaplan içine her örneklemeden önce %4'lük formol ilave edilmiştir. Her iki sediment 
tuzağından 2008-2009 döneminde, şimdiye kadar toplam 18 kez örnek alınmıştır. Her 
örnekleme sonrasında en kısa sürede ve buzluklarda laboratuara getirilen sediment tuzağı 
örnekleri rotary splitter yardımıyla eşit kısımlara aynlmıştır. Bir kısım 0,45 /zm'den filtre 
edilerek suyundan uzaklaştınlmış, daha sonra organik madde analizlerine hazırlanmak 
üzere -18 °C'ta muhafazaya alınmıştır. Diğer kısım analitik sarsma cihazında 500, 250, 
125, 63 fim lik elekler yardımıyla partikül fraksiyonlanna ayrılmıştır. Eleklerde kalan 
sediment saf suyla °yıkanarak alınmış, filtre edilerek suyundan uzaklaştınlmış ve 3 kez saf 
sudan geçirilerek tuzlanndan anndmlmıştır. 55 °C'a ayarlı etüvde 48 saat süreyle sabit 
ağırlığa kadar kurutulmuştur. Elde edilen kuru ağırlık miktan yardımıyla sediment tuzağı 
çapı, toplama süresi dikkate alınarak günlük sedimantasyon oranlan g m"2 gün"1 olarak 
hesaplanmıştır. Kurutulmuş sediment örnekleri porselen havanlarda nazikçe ezilerek toz 
haline dönüştürülmüş, eser element ve radyonüklid analizinde kullanılmak üzere 
saklanmıştır. Partikül fraksiyonlan ise, yüzde olarak verilmiştir. 

317 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,353-366 i/l.H.Turgut 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

DDI ve DD2 istasyonlarından sediment tuzakları ile toplanan partiküllerin boyutlarına 
göre % dağılımları ile günlük sedimantasyon oranları Çizelge 1 'de verilmiştir. DDI 
İstasyonunda en yüksek sedimantasyon oranı 20124.07 oranı ile 5.01.08 tarihinde 
saptanırken en düşük oran ise 455.35 olarak 18.12.2009 tarihinde bulunmuştur. DD2 
istasyonunda ise, en yüksek oran 2156.72 olarak DDI de olduğu gibi aym tarihte 
belirlenmiştir. En düşük değer de 66.35 olarak yine 18.12.2009 tarihide bulunmuştur. Her 
iki istasyonda da sedimantasyon oranları benzerlik göstermiştir. Ancak 5 metre derinlikte 
oluşan sedimantasyon oranları 15 m derinliğe göre anlamlı olarak yüksektir. 

Çizelge 1. 2008-2009 1. döneminde 2 haftalık periyotlarda geçekleştirilen 11 örneklemede 
DDI ve DD2 istasyonlarında elde edilen veriler 

Örnekleme Tarih Aralığı 

İstasyon Ağustos 2008 - Mayıs 2009 İstasyon 
En Ortalama Duşuk Yüksek Ortalama Duşuk 

Sedimantasyon oram (g m'2 gün'1) 20124.07 455.25 5902.53 

D D 1 Partikül Boyutu (%) 
<63|nm 
>63 pm 

96.52 
46.04 

53.96 
3.48 

78.41 
21.59 

Sedimantasyon oranı (g m'2 gün'1) 2156.72 66.35 683.11 
DD2 „ 

Partikül Boyutu (%) 
<63pm 
>63^ım 

97.73 
28.12 

71.88 
2.27 

88.62 
11.38 

Sedimantasyon yapan materyallerde % partikül dağılımına bakıldığında partikül boyutu 
<63 |im sedimentlerin, diğer boyutlardaki örneklerden belirgin olarak fazla olduğu 
görülmektedir. Her iki örnekte de Mayıs ayında bu oran % 97'lere kadar yükselmiştir. 
Buna karşılık >63 |ira partikül boyutu en fazla sedimantasyon her iki istasyonda da Eylül 
ayında saptanmıştır. 

Karadeniz'in 1071 m derinliğinde saptanan maksimum sedimantasyon oranı Temmuz 1986 
tarihinde 356.9 mg m"2 gün"1 olarak belirlenmiştir [4]. Adriyatik Denizi'nin 35 m 
derinliğinde saptanan maksimum sedimantasyon miktarı ise, 17.4 g m"2 gün"1 olarak 
verilmiştir [10]. Kuzey-Batı Akdeniz'de yapılan sedimantasyon hızı ile ilgili araştırmada, 
sedimantasyon yapan madde miktarının 350 m derinlikte 12.96 g m"2 gün"1 olduğu 
bulunmuştur [11]. Doğu Karadeniz'in 40 m derinliğinde saptadığımız en yüksek 
sedimantasyon düzeyi ise, Eylül-Ekim 2003 tarihinde 56.36 g m"2 gün"1 olarak saptanmıştır 
[7]. Venezüella'da 6 ve 9 m derinlikte 100 adet örnek toplamışlar ve buldukları ortalama 
sedimantasyon oranının menzilini 44±7 - 281 ±46 olarak vermişlerdir [12]. Sedimantasyon 
oranının kıyıdan uzaklaştıkça azaldığını yani mesafe ile ters orantılı olduğunu 
söylemişlerdir. Bu son araştırmada 1335 g m^gün"1 gibi yüksek değerler de vardır. Mevcut 
çalışmada, ortaya konulan sedimantasyon oranları bazı tarihlerde oldukça yüksektir. Bunun 
nedeni Dil Deresinin meteorolojik şartlara bağlı olarak, çalıştığımız bölgeye yüksek oranda 
sediment taşımasıdır. Anlamlı olan, bu partiküllerde, litojenik ve biyojenik oranlan ortaya 
koymak ve radyonüklid ve ağır metallerin konsantrasyon ve akılarım saptamaktır. 
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4. TARTIŞMA VE YORUM 

Ülkemizin bütün sucul ortamlarında, özellikle kimyasal kirlenmenin yoğun olduğu sıcak 
noktalarında ve Nükleer Güç Santralleri kurulacak olan yerlerde sediment tuzak 
çalışmalarını desteklemek ve bu konudaki projeleri teşvik etmek hem deniz ekolojisi hem 
de deniz radyoekolojisi açısından anlamlılık içermektedir. Son dönemde ülkemizin 
gündeminde olan nükleer santral inşası için düşünülen Sinop ve Akkuyu gibi bölgelerde 
sediment trap çalışmalarının yapılması ayrıca önem taşımaktadır. Bu tür araştırmaların 
yapılmadığı denizel ortamlarımızda, gerçekçi bir lisanslama yapılması ve gerekli 
önlemlerin alınmasının çok zor olacağı düşünülmektedir. 
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BİRLİKTE ÇÖKTÜRME YÖNTEMİ KULLANILARAK 
AMERİSYUM BAKIMINDAN ZENGİNLEŞTİRİLEN DENİZ 

SEDİMENTLERİNDE GAMA SPEKTROSKOPİSİ İLE Am-241 
BELİRLENMESİ 

Bülent Kırkan*, Gamze Karayel, Ezgi Eren Belgin, Gül Asiye Ayçık 

Muğla Üniversitesi, Kimya Bölümü, Muğla 

Amerisyum-241 gama ışını ile birlikte alfa ışını yayan uzun yan ömürlü (433 yıl) 
transuranik bir radyonüklittir. Çevreye çoğunlukla nükleer fısyon ve nükleer yakıt çevrimi 
sonucu salınan Am-241 tayininde en yaygın kullanılan yöntem alfa spektrometresidir. Bu 
yöntem, çözündürme, leaching, iyon değişimi, solvent ekstraksiyonu, birlikte çöktürme, 
elektrolizle birikim ve diğer saflaştırma yöntemleri gibi emek, zaman ve aşın kimyasal 
madde harcayan radyokimyasal işlemlere dayanır. Çevresel örneklerde amerisyum tayinini 
basitleştirmek amacıyla gama spektrometresi kullanılabilir. Gama spektrometrik yöntemde 
Am-241'in 59,5 keV enerjideki self-absorpsiyon etkisini önlemek için küçük hacimli 
örnekler kullanılması gerekir. Am-241 özellikle sediment örneklerinde çok az miktarda 
olduğundan zenginleştirilmemiş az miktardaki örnekler ile çalışmak ta doğru sonuçlar 
vermeyebilir. Bu sorunlann üstesinden gelmek için bu çalışmada örnekler, alfa 
spektrometresi yönteminden daha az radyokimyasal işlem kullanılarak zenginleştirilmeye 
çalışıldı. Elde edilen zenginleştirilmiş çökeleklerdeki element analizleri ICP-OES ile, Am-
241 analizleri gama spektrometresiyle yapıldı. Bu çalışmada, Marmaris-Aksaz Deniz Üssü 
Komutanlığı limanından toplanan sediment örnekleri ile çalışıldı. 

Anahtar Kelimeler: Am-241, Gama Spektrometre, Sediment 

DETERMINATION OF Am-241 by GAMMA SPECTROSCOPY IN 
TERMS OF ENRICHED AMERICIUM IN COASTAL SEDIMENTS 

USING COPRECIPITATION METHOD 

Americium-241 is a long lived (433 years) transuranic radionuclide which emits alpha rays 
together with gamma rays. It is introduced to the environment mostly by nuclear fission 
and nuclear fuel cycle. The commonly used method for determination of americium-241 is 
alpha spectrometry. This method needs lots of time and chemical consuming radiochemical 
procedures such as: dissolution, leaching, ion exchange, solvent extraction, coprecipitation, 
electrodeposition and other purification procedures. For simplify the determination of Am-
241 in environmental samples, gamma spectroscopy can be used. In gamma spectrometric 
method it is necessary to use small volume samples to prevent the effect of self absorption 
of 59,5 keV energy of Am-241. Because of the amount of Am-241 is very little in 
especially sediment samples, to work with little amounts of sediments cannot give reliable 
results. To overcome these problems, in this study, the samples are studied to chemically 
concentrate by using less radiochemical procedures than used in alpha spectrometric 
procedures. Then the concentrated samples are analyzed by using ICP-OES and gamma 
spectrometry. In this study, sediment samples collected from Marmaris-Aksaz Naval 
Commandership are studied. 
Keywords: Am-241, gamma spectrometry, sediment 
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1. GİRİŞ 

Am-241 çevreye nükleer denemeler, yakıt yeniden işleme tesisleri ve nükleer kazalar 
sonucu salman antropojenik bir radyonüklittir. Am-241, Pu-241'in (t\a = 14.35 yıl) 
bozunma ürünü olduğundan gelecekte çevredeki derişiminin artarak 21. yüzyılın 
ortalarında maksimum aktivitesine ulaşması öngörülmektedir [1], Uzun yarı ömrü ve 
yüksek spesifik aktivitesi; bu izotopun sediment ve oşinografık çalışmalarda eşsiz bir 
izleyici olarak kullanılmasına neden olmaktadır. 

Am-241 5.44-5.49 MeV enerjili alfa partikülleri yayarak bozunur bunu 59.5 keV (35.9%) 
enerjili bir gama ışını yayılımı takip eder. Gama spektrometresi Am-241'in tayini için 
kolay ve doğrudan bir ölçüm yöntemdir. 59.5 keV gama ışını enerjisi çok küçük 
olduğundan bu ışınlar örnek içinde kolaylıkla soğrulabilir. Bu nedenle, doğru sonuçlar elde 
edilmesi için gama ışınının örnek içindeki self absorpsiyonunda düzeltme yapılması 
gerekir. Gama ışınının örnek içindeki self absorpsiyonunu azaltmak için az miktarda örnek 
kullanılmalıdır. HPGe detektör kullanılan gama spektrometresi ile toprak ve biyota 
ölçümünde tayin sının 0.1-1 Bq kg -1 olarak bildirilmiştir [2], Bazı laboratuvarlarda katı 
örneklerde doğrudan Am-241 analizinde tayin sının 50mBq olarak bulunmuştur [3]. 

Alfa spektrometresi Am-241'in belirlenmesi için daha hassas bir yöntemdir. Bunun için, 
Am-241 matristen ve girişim yapan radyonüklitlerden, özellikle Am-241'e alfa enerjileri 
yakın olan Po-210, Pu-238, Ra-224 ve Th-228'den dolayı Pu, Th, Ra, ve Po'dan 
aynlmalıdır. Ayırma için, hidroksitleri veya oksalatlan ile birlikte çöktürme, TIOA/ksilen 
kullanarak sıvı ekstraksiyonu, anyon değiştirme ve ekstraksiyon kromotografisi kullanılır 
[1,4,5] . 

Birlikte çöktürme basitlik, hız ve yüksek doğruluk gibi avantajlara sahiptir. Bu şekilde 
zenginleştirilmiş örneklerde amerisyumun belirlenmesi yüksek verimli kuyu tipi detektörlü 
gama spektrometresi ile de kolaylıkla yapılabilir. Bu yöntem sayesinde alfa spektroskopisi 
için gerekli olan örneğin kompleks matriksinden radyonüklitlerin uzun süren 
radyokimyasal ayırma ve elektrolizle birikim işlemlerinden kaçınılmış olur. Bununla 
birlikte çevresel örneklerde bulunan amerisyumun çok düşük seviyelerde olması, matriks 
materyalinin çok büyük miktarlardaki örneklerden aynlmasım ve zenginleştirilmesini 
gerektirmektedir [6]. 

Kısa yan ömürlü (22.3 yıl) beta yayıcısı olan Pb-210, U-238 bozunma zincirinin bozunma 
ürünlerindendir. Pb-210'un belirlenmesine ilgi başlıca jeokronolijideki uygulamalanndan, 
radonun hava akımından ve uranyum madeninde radyasyon korunumundan gelir. Pb-210, 
17.0 keV (84%) ve 63.5 keV (16%) maksimum enerjili zayıf beta partikülleri yayar. Bunu 
aşağıda gösterildiği gibi 46.5 keV gama ışını (4.25%) ile Bi-210'a (5 gün) bozunum ve 
sonra Po-210'a (138 gün) bozunum izler. 

(3, 22.3 yıl p, 5.0 gün a, 138.4 gün 

2,0Pb • 2 1 0Bİ • 210Po • 216Pb(kararlı) 

Pb-210'un belirlenmesi gama spektrometresi ile, yüksek enerjili (£max =1.2 MeV) beta 
partikülleri yayan yavru Bi-210'dan beta sayımı ile ve torunu Po-210'un alfa 
spektrometresi tayini yardımıyla yapılabilir. Gama spektrometresi en basit yol olup 
örnekler, HPGe detektör kullanılarak doğrudan sayılabilir. Ancak, gama ışınının düşük 
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enerjisine bağlı olarak self absorpsiyon ve diğer y-X ışınlarının girişimi de gözönüne 
alınmalıdır. Literatürde gama spektrometresi kullanılarak, 1000 dakika sayım süresi için 
belirleme sınırı 440mBq olarak verilmiştir [7]. 

2. DENEYSEL 

2.1. Çalışma alanı 

Bu çalışmada, deniz sediment örnekleri (0-10 cm derinlikten) haziran 2008'de Marmaris 
Aksaz Deniz Üs Komutanlığı kıyılarından alınmıştır. Sediment alımı, Marmaris Aksaz 
Deniz Üs Komutanlığı dalgıçları tarafından denizaltılann konuşlandığı bölgeden 
yapılmıştır. 

Çizelge 1. Örnek alım yerlerinin koordinatları 

No Örnek noktasının koordinatları Mevkii 
1 S ö ^ O ' ^ N 28u 231 1311 E 2 Nolu iskele baş taraf 
2 36u 501 12" N 28u 231 12" E 2 Nolu iskele güney orta kısım 
3 36u 501 10" N 28u 23* 15" E 1 Nolu iskele baş taraf 
4 3 6 U 5 0 ' 0 5 " N 28u 231 3 l " E Onarım rıhtımı 19 nolu baba 
5 Sö^O 1 17" N 28u 231 10" E 3 Nolu iskele kuzey orta kısım 
6 S ö ^ l ^ ' N 28° 231 06" E 1 Nolu plaj mevkii (temiz bölge) 

Karşılaştırma amacıyla denizaltılar tarafından kullanılmayan, bölgede temiz olduğu 
düşünülen sahilden de örnek alınmıştır. Örnek alım yerlerinin koordinatları Çizelge 1. de 
verilmiştir. 

2.2. Kullanılan Kimyasal Madde ve Cihazlar 

Çalışmamızda kullanılan tüm kimyasal reaktifler Merck firmasından temin edilmiş olup 
analitik saflıktadır. Fon sayımı için ticari amaçlı kullanılan pudra şekeri piyasadan temin 
edilmiştir. Bu çalışmada element analizleri Perkin-Elmer Optima 2000 marka ICP-OES 
cihazı ile, Am-241 analizleri ORTEC llOcc kuyu tipi HPGe detektörlü gama 
spektrometresinde gerçekleştirilmiştir. 

2.3. Örnek Hazırlama 

Yaklaşık 700g sediment örneği önce 105 °C, sonra 180 °C kurutuldu 24 saat süreyle 
kurutularak homojenize edildi. Homojenize örnekler organik maddelerin bozunması için 
600 °C'de bir sızdırmaz fırında metal kap içerisinde yakıldı. 

Am-241 analizine etki eden kül örneklerin miktarı ve pH değişkenlerinin etkileri araştırıldı. 
Bu amaçla 50 ve 100 gramlarık kül örnekleri ve 1.5, 3.5, ve 8.0 pH değerlerinde çalışıldı. 

Kül örnekler (50 veya 100 g), kaynama sıcaklığında HN03 ' in 50 (100) mi ile 30 dk. leach 
edildi. Çözelti soğuduktan sonra santrifüj edildi. Kalıntıya 3 defa 7.5 M HN03 ile muamele 
edildi, sonra çözelti sanrifüjlendi ve sıvı fazla birleştirildi. Çözelti 1000 ml'ye saf su ile 
seyreltildi ve 30g okzalik asit (H2C204 . 2H20) ilave edildi. Çöktürme işlemi, çözeltiye 
derişik amonyak ilave edilerek pH'ın ayarlanması ile gerçekleştirildi. Daha sonra çökelek 
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yaklaşık 30 dakika dinlenmeye bırakıldı. Çökelek mavi bant süzgeç kağıdı (S&S 5892 
filtre kağıt) ile vakum yardımı ile çözeltiden ayrıldı. Sonra çökelek 100 ml'si 3.5 ml derişik 
HC1 ve 2.5 g okzalik asit (H2C2O4.2H2O) içeren yıkama çözeltisi kullanılarak dikkatlice 
çözeltinin rengi demirden kaynaklanan sarı renk renksiz olana kadar yıkandı. Amerisyum 
içeren çökelek 120 °G'de kurutuldu ve gama spektrometrik analizi yapıldı. ICP-OES 
analizi için örneklerden belli miktarlarda alınarak İmi derişik HNO3 ile çözündürüldü, saf 
su ile 100 ml tamamlandı. Elde edilen sonuçlar Çizelge 2. de verilmiştir. 

2.4. Gama Spektrometrik Analizler 

Örneklerin gama spektrometrik analizleri Co-60'ın 1333 keV enerjili ışını için 3.78 keV 
ayırma gücüne sahip bir 110 cc kuyu tipi HPGe dedektör kullanılarak yapıldı. Dedektör 64 
k çok kanallı analizörden alınan gama spektrumu ORTEC-Omnigam-B30 yazılımı 
kullanılarak analiz edildi. Zemin sayım örneğinin alınmasında, örneklerle aynı geometri ve 
yaklaşık aynı partikül büyüklüğü ve yoğunluktaki pudra şekeri kullanıldı. Örnekler lOmm 
çapında, 70mm yüksekliğindeki sayım tüplerinde 25mm yüksekliğe kadar doldurularak 
analiz edildi. Örnek ve zemin sayımlarının spektrumlan 250 000 saniyelik sürelerde alındı. 
59.5 keV pik spektrumu Am-241 aktivite derişiminin belirlenmesinde kullanıldı. Pb-210 
analizleri için Pb-210'un 46.5 keV enerjisindeki pik kullanıldı. Örnek-1 ve pudra şekerine 
ait gama spektrumlan Şekil l 'de verilmiştir. 

3020- •• - -
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Şekil 1. Pudra şekerinin spektrumu (a) ve örnek-1 spektrumu (b). 
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3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Çözünmüş örneklerde bulunan demirin okzalik asit ile çözünebilen bir kompleks ürün 
vermesi nedeniyle çökelekten uzaklaştırılması gerekir. 0.0182 mol/L derişimindeki okzalik 
asit ile 6.87 gram örnek çözeltisinde bulunan tüm demir kompleksleştirilebilir [6]. Bu 
amaçla örneklerimizde demir miktarının yüksek olması nedeniyle 30 g okzalik asit 
kullanıldı. Örneklere zenginleştirme işlemi uygulanmadan önce (derişik HNO3 ile 
muamele sonrası ) ve uygulandıktan sonra örneklerin demir derişimleri ICP-OES ile 
analizi edilmiştir. Zenginleştirilmemiş birinci örnek ve zenginleştirilmiş diğer örnekler için 
ICP-OES analiz sonuçları Çizelge 2. de verilmiştir. Çizelge 2. de görüldüğü gibi demir ve 
diğer elementler ortamdan uzaklaştırılarak zenginleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. ICP-
OES analizi sonuçlarından görüleceği gibi pH=8'de kalsiyum okzalat ve magnezyum 
okzalat benzer özellikleri nedeniyle birlikte çökmektedir. Gama spektrometresi sonuçlarına 
göre ortamda bulunan ameri s yum da çökelekte bulunan bileşenler ile birlikte çökmüştür. 
Daha sonraki çalışmalarımızda okzalik asit miktarının sonuçlara etkisi de incelenecektir. 

Çizelge 2. ICP-OES Analiz Sonuçlan 

Örnek No (1)* 1 1 1 2 4 5 6 
PH 1> 1.5 3.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

Alınan örnek 
miktarı 

100 g 237 220 140.5 252.5 277.9 305.2 231.3 

Ca (mg) 124.0 16.44 50.07 9.239 27.13 23.34 18.45 20.12 
Mg(mg) 63.0 25.56 3.958 15.29 20.72 21.42 14.78 17.46 
Fe (mg) 106.6 0.478 0.370 0.250 0.279 0.198 0.456 0.251 
Pb (mg) 0.022 0.013 0.048 0.008 0.022 0.083 0.070 0.011 
K (mg) 0.254 0.111 0.082 0.077 0.087 0.068 0.055 0.047 

Na (mg) 0.387 0.075 • 0.207 0.033 0.124 0.014 0.262 0.288 
Zn (mg) 0.098 0.023 0.007 0.008 0.004 0.072 0.087 0.005 
Al (mg) 23.40 0 0 0 0 0 0 0 
Co (mg) 0.094 0 0 0 0 0 0 0 
Cr (mg) 0.625 0 0 0 0 0 0 0 
Cu (mg) 0.1081 0.041 0.012 0.026 0.011 0.014 0.023 0.026 
Mn (mg) 0.764 0.091 0.104 0.053 0.01 0.018 0.068 0.048 
Ni (mg) 2.144 0 0 0 0 0 0 0 

* zenginleştirilmemiş birinci örnek 

Deneysel çalışmalarımızda öncelikle, farklı çöktürme pH'lannda ve farklı örnek kütleleri 
ile çalışıldı. Bu parametrelerin etkisi gama spektrometrik ölçüm sonuçlanna göre 
değerlendirildi. Gama spektrometrik analiz sonuçlanndan Am-241 ile benzer özellik 
göstermesi nedeniyle zenginleştirilmiş örneklerde Pb-210 izotopun varlığı da bulunmuştur. 

3.1. pH Etkisi 

Çözeltide bulunan amerisyum formları ve okzalat iyonu derişimi farklı çözelti pH'lannda 
incelendi. pH 6'nın üzerinde olduğu durumlarda demir hidroksit ile amerisyum hidroksitin 
birlikte çöktüğü görüldü. Bu çalışmada, pH 1.5, 3.5, 8.0 değerlerinde çalışılmış ve en 
yüksek amerisyum verimi pH=8 ortamında bulunmuştur. Örnek-1 için farklı pH 
değerlerinde elde edilen gama spektrumu fotopik alanı değerleri Çizelge 3.'de verilmiştir. 
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Çizelge 3. Farklı pH'da hazırlanan örnek-1 için sayım sonuçları* 

Ph Pb-210 (gama sayım/50g) Am-241 (gama sayım/50g) 
1.5 4141±597 n.d. 
3.5 4555±475 1900±247 
8 4149±436 2118±275 

* Sayım zamanı 250 000 s 

3.2. Liçing için Kullanılan Sedimentin Miktarının Etkisi 

Liçing işlemi bu tip çalışmalarda önemlidir. Bu nedenle sediment örneklerinde Am-241 
aktivitesi çok düşük olduğundan, aktivite derişimlerinin duyarlıkla ölçülebilmesi için üç 
edilecek örnek miktarının fazla olması gerekir. Bu amaçla çalışmalarımızda 25, 50 ve 
100'er gramlık kül örnekleri ile çalışıldı. Optimum Am-241 verimine 100 gramlık kül 
örneği kütlesinde ulaşıldı. pH=8 de hazırlanan farklı kütledeki kül örneklerinin gama 
spektrumu fotopik alanı değerleri Çizelge 4. de verilmiştir. 

Çizelge 4. pH=8'de hazırlanan farklı kütleli kül örneklerin gama spektrumu fotopik alanı 
sonuçları 

Örnek No Kütle (g) Pb-210 (gama sayım±o) Am-241 (gama sayım±o) 
1 100 23989±497 26154±784 
1 50 4149±436 2118+275 
1 25 8768±594 534±48 
2 100 3578±236 4876±404 
2 50 3467±493 1429±214 

* sayım zamanı 250 000s. 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Am-241, uzun radyokimyasal ayırma teknikleri kullanılmadan amerisyum bakımından 
zenginleştirilmiş çökeleklerin gama spekt'rometrik analiz ile doğrudan tayin edilebilir. Bu 
çalışmada, amerisyum zenginleştirimesinde en uygun kül miktarı ve pH değerinin sırasıyla 
100 g ve 8,0 olduğu bulunmuştur. Zenginleştirilmiş örneklerin içeriğinde bulunan demir, 
kurşun, kalsiyum ve magnezyum elementlerinin oluşturdukları çökeleklerle birlikte 
amerisyum da çöktürülmüştür. Optimum şartlar için bulunan gama spektrumu fotopik alanı 
sonuçları Çizelge 5. de özetlenmiştir. 

Çizelge 5. pH=8'de hazırlanan örneklerin gama spektrumu fotopik alanı sonuçları* 

Örnek No Pb-210 (gama fotopik alanı/lOOg) Am-241 (gama fotopik alanı/lOOg) 
1 23989 ± 497 26154 ±784 
2 3578 ±236 4876 ±404 
3 6393 ±462 14561±698 
4 18863 ±543 10575 ±444 
5 37723 ±791 12447 ±398 
6 n.d. n.d. 

*Sayım zamanı 250 000 
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Am-241 bu çalışmada bulunan optimum şartlar altında nicel olarak ayrılarak 
zenginleştirilebilir. Böylece, elde edilen çökeleklerin gama spektrometrik analiz yöntemi 
ile aktiviteleri doğrudan belirlenebilir. 

Çalışmamızda Am-241 standartları olmadığı için sonuçlar Am-241 aktivitesi yerine, 
fotopik alanı/g birimi olarak ifade edildi. Am-241 standartının olması halinde 
zenginleştirme yöntemi ve radyokimyasal ayırmanın verimini hesaplamak ta mümkün 
olabilecekti. Sonuçların incelenmesinden sediment örneklerinde az miktarda Am-241 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Gama spektrumunda Pb-210 izotopuna ait 46,5 keV'deki pik alanları da hesaplandı. 
Çalışmadaki amacımız sadece Am-241 zenginleştirmesi olmasına rağmen amerisyum ve 
kurşunun benzer kimyasal özellikleri nedeniyle amerisyum ile birlikte Pb-210 da 
zenginleştirilmiş oldu. Ancak Pb-210 standardı veya Pb-210 izleyici kullanılmadığı için, 
zenginleştirilmiş Pb-210 verimi bulunamamış, sadece fotopik alanı değerleri 
hesaplanmıştır. 

Sonuç olarak; bu yöntemin farklı deneysel parametreler için en uygun şartlar belirlenerek 
sediment örneklerinde amerisyum zenginleştirilmesi için başarılı olduğu Am-241 
analizinde kullanılabileceği söylenebilir. 

Uyguladığımız yöntemle Marmaris Aksaz deniz üssü limanından alınan sediment 
örneklerinde önemli olmayan miktarda Am-241 kirliliğinin olduğu sonucuna varılmıştır. 
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, aynı örneklerin alfa spektrometresi ile elde edilecek 
sonuçlarıyla da karşılaştırılacaktır. Alfa spektrometrik ölçümler TAEK-SANAEM 
laboratuvarlarında yapılacaktır. 
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DİKİLİ VE BERGAMA BÖLGELERİNDEKİ RADON ÖLÇÜMLERİ 
İLE TEKTONİK AKTİVİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Emre Tabar1*, Mehmet N. Kumru1, Murat M. Saç1, Mutlu İçhedef1, Mustafa Revan1, 
Deniz Göker1, Sercan Aydemir1, M. Bolca , F. Özden2, Aylin Arıkpınar1 

'Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir 
2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, 35100, Bornova, İzmir 

Depremler insanlık tarihi boyunca insanları ve yaşadıkları çevreyi etkileyen önemli doğa 
olaylarından biridir. Depremlerin yıkıcı sonuçlarının önlenmesi veya en aza indirilmesinde 
depremlerin önceden tahmini önemli rol oynamaktadır. Sismik aktiviteler ile radon 
anomalilerinin ilişkilendirilerek depremlerin önceden tahmin edilmesine yönelik birçok 
çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmada İzmir ili Dikili ilçesinde toprak gazı ve jeotermal su 
örneklerinden radon gazı değişimleri ile bölgedeki depremler arasındaki ilişkiler 
incelenmiştir. Jeotermal kaynaklardan alınan su örneklerinin radon konsantrasyonları 
kollektör yöntemi, toprak gazı radon konsantrasyonları LR-115 alfa duyarlı filmler ile 
periyodik olarak ölçülmüştür. Örnekleme işlemlerine 2008 yılı Kasım ayında başlanmıştır 
ve ölçümlere devam edilmektedir. Termal sularda radon konsantrasyonları Zeytindalı'nda 
0,08 - 6,12 Bq/1, Nebiler'de 0,21 - 31 Bq/1, Çamur'da 0,04 - 19,83 Bq/1 ve Bademli'de 
0,1- 24,83 Bq/1 arasında bulunmuştur. Toprak gazında radon konsantrasyonları 73 ile 2515 
iz cm"2 hafta'1 arasında bulunmuştur. Bölgede meydana gelen depremler öncesinde toprak 
gazı radon ölçümlerinde anomoliler gözlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Radon, Deprem, Termal Sular 

* emretabar@hotmail.com 
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VAN GÖLÜNÜN RADYOLOJİK VE HİDROJEOKİMYASAL RİSK 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sema Akyıl1, Şule Aytaş1, Sabriye Yuşan1*, D. Alkım Türközü2, Mahmoud A. A. Aslani1, 
M. Akif Işık3, M. Kirami Ölgen4, Hasan Ayhan Ayçan1, Ümit Tolluoğlu2, Meral Eral1 

'Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100 Bornova-İZMİR 
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fak., Çevre Müh. Böl. 65080, VAN 

3MTA, Marmara Bölge Müdürlüğü, İZMİT-KOCELİ 
4Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 35100 Bornova-İZMİR 

Kıta içinde gelişen ve açık denizlere boşalım yapmayan havzalar kapalı havza olarak 
adlandırılır. Kapalı havza çökeltilerinde kıta kabuğunda yoğunlaşan kurşun, uranyum ve 
toryum gibi elementlerin açık havzalara göre daha yüksek oranda bulunması beklenen bir 
sonuçtur. Van Gölü havzası kapalı bir havza olmaktadır. Göl sel havzalardaki ağır metal 
yoğunlaşmalarının en önemli kaynaklarından biri de havzaya boşalan akarsulardır. Bu 
çalışmada, Van Gölü yüzey suları, kıyı ve dip sedimentleri ve gölde yetişen İnci Kefalinde 
radyolojik analizler yapılmış, hidrojeokimyasal açıdan değerlendirilmesi yapılmış ve gölün 
doğal radyonüklit konsantrasyonlarına ilişkin veriler elde edilmiştir. Elde edilen bulgular 
coğrafik bilgi sistemleri açısından değerlendirilerek, göle ait izoradyoaktivite kontur 
haritaları oluşturulmuştur.Van Gölündeki doğal radyonüklitlerin konsantrasyonu ve 
dağılımı, çevresel radyoaktiviteyi değerlendirmek amacıyla araştırılmıştır. 63 kıyı ve dip 
sedimenti, 228 göl yüzey suyu ve 12 balık örneği 2005-2008 yıllarında Van Gölünden 
alınmış ve ölçülen radyonüklitlerin dağılım haritaları gösterilmiştir. Sedimentlerde toplam 
alfa, beta, eU, eTh ve K-40'ın ortalama aktivite konsantrasyonları sırasıyla, 207±96, 
1046±60, 207±96, 70±29 ve 399±231 Bq/kg'dır. Diğer yandan, Van Gölünden alınan su 
örnekleri, 0.74±0.46 Bq/L toplam alfa aktivitesi, 0.02±0.01 Bq/L toplam beta aktivitesi, 
0.06±0.04 Bq/L toplam radyum izotopları aktivite konsantrasyonuna sahiptir. Balık 
örneklerinde toplam alfa, beta, eU, eTh ve K-40'ın ortalama aktivite konsantrasyonları 
sırasıyla 47±18, 470±12, 0.57±0.22, 0.022±0.006, 319±11 Bq/kg'dır. Yıllık ortalama 
efektif doz eşdeğeri (mSv/y) hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Van Gölü, Doğal Radyoaktivite, Su, Sediment, Balık, Toplam Alfa 
ve Beta Aktivitesi 
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EVALUATION OF VAN LAKE (TURKEY) ABOUT 
RADIOLOGICAL AND HYDROGEOCHEMICAL RISK 

Basins which are grow in the continent and not discharge to open sea are named as a close 
basin. Lead, uranium and thorium are high levels in respect to open basins. Lake of Van is 
a close basin. In the lake basins, rivers which are discharge basin are the most important 
source of the heavy metal concentration. In this study, surface water, coast and deep 
sediments of Van Lake and inci Kefal (fish) were analyzed as a radiological and evaluated 
in terms of hydrogeological. Data was obtained for natural radioactivity concentration of 
this lake and evaluated using geostatistical methods in a geographical information system 
environment and fitted for isoradioactivity contour maps. The concentration and 
distribution of natural radionuclides in Van Lake were investigated with the aim of 
evaluating the environmental radioactivity. Sixty three coastal and deep sediments, 228 
lake surface waters and 12 fish samples were taken in Van Lake over the time period 2005-
2008 and the distribution pattern of the measured radionuclides was presented. The mean 
concentrations of gross alpha and beta, eU, eTh and K-40 activities in sediments were 
207±96, 1046±60, 207±96, 70±29 and 399±231 Bq/kg, respectively. On the other hand, 
water samples from Van Lake had mean concentrations of 0.74±0.46 Bq/L for gross alpha 
activity concentration, 0.02±0.01 Bq/L for gross beta activity concentration, 0.06±0.04 
Bq/L for gross radium isotopes, respectively. The mean gross alpha and beta, eU, eTh and 
K-40 activities in fish samples were 47±18, 470±12, 0.57±0.22, 0.022±0.006, 319±11 
Bq/kg, respectively. An average annual effective dose equivalent (mSv/y) was calculated. 

Keywords: Van Lake, Natural Radioactivity, Water, Sediment, Fish, Gross Alpha and 
Beta Activities 
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l.GİRİŞ 

İnsanlar, birçok kaynaktan gelen radyasyona maruz kalmaktadır. Bu kaynaklardan bazıları, 
çevrenin doğal yapısında yer almaktadır. Toprak, sediment, hava, su, bitki, yaşayan 
organizmalardaki önemli radyonüklitler K-40, U-238 ve Th-232 bozunma zincirinden 
kaynaklanmaktadır. Direkt dışsal maruz kalmaya neden olan çevresel örneklerdeki 
radyonüklit konsantrasyonu, kaynak kayaçlardaki aktivite konsantrasyonu ile büyük 
oranda ilişkilidir. 

Tüm sucul ortamlar gibi, göllerde doğal çevre-insan etkileşiminin en önemli 
parçalanndandır. Doğal yaşama olan katkısı bir yana özellikle su temini, balıkçılık, turizm 
gibi insanı doğrudan ilgilendiren etkinlikler nedeni ile gerek coğrafyada gerekse diğer 
bilimlerde oldukça detaylı inceleme konusu olmuştur. Göllerin daha birçok özellikleri şu 
coğrafi etmenlere göre değişir; gölün bulunduğu yere, göl çanağının yapısına ve 
malzemesine, gölün yüz ölçümüne, göldeki suyun hacmine, bu suyun çeşidine, gölü 
besleyen su toplama alanına, göle dökülen ve gölden çıkan akarsulara göre farklı özellikte 
göller ayırt edilir. Bunlar arasında gölün bulunduğu yerin, göle çeşitli özellikler vermesi 
açısından önemi vardır. Kapalı havza çökeltilerinde kıta kabuğunda yoğunlaşan kurşun, 
uranyum ve toryum gibi elementlerin açık havzalara göre daha yüksek oranda bulunması 
beklenen bir sonuçtur. 

Van Gölü havzası kapalı bir havza olmaktadır. Gölsel havzalardaki ağır metal 
yoğunlaşmalarının en önemli kaynaklan Van Gölü Havzasında yer alan kayaçların genel 
jeolojik yapısı ve havzaya boşalan akarsulardır. Radyoaktif elementlerin kaynak alanlannın 
belirlenmesinde bölgenin jeolojisi önemli bir doğal faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Pliyosen-Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçlar Van Gölü havzasının batısında ve kuzeyinde 
geniş alanlar da gözlemlenmektedir. Genellikle trakitik, riyolitik, traki-bazaltik ve bazaltik 
bileşimli kayaçlar tüfler, lav akıntıları, ignimbiritler halinde bulunmaktadırlar. Yapılan 
çalışmalarda volkanik kayâçlann ve türedikleri magmanın alkali bileşimde olduğu 
belirlenmiştir. Alkali magma nadir toprak elementleri (NTE) ve radyoaktif elementler 
bakımından oldukça zengindir. Alkali magma kayaçlannda U, Th gibi radyoaktif 
elementler ve NTE bol bulunmaktadır. Alkali magma içinde en fazla bulunan kolay uçucu 
bileşenler (volatiller) sırasıyla, CO2, CI2, F2, Br ve I'tur. Özellikle F2 bileşeni U 
elementinin çözünürlüğü ve magmatik kayaç içinde yeniden dağılımı üzerinde etkili 
olmaktadır. Bu nedenle, alkali bir magmanın ürünü olan genç volkanik kayaçların Van 
Gölü su ve sediment örneklerinde belirlenen U konsantrasyonunu etkileme potansiyeli 
büyüktür [1]. 

Gerçekleştirilen bu çalışmada, Van Gölü sediment, su ve balık örneklerinde radyoaktivite 
ve bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları değerlendirilerek bölgeye ilişkin veriler 
jeoistatistiksel yöntemlerle araştırılmış, elde edilen sonuçlar kullanılarak mekânsal 
dağılımlann belirlenmesi için çeşitli haritalar hazırlanmış, radyasyon doz faktörleri 
hesaplanmış ve göle ait radyoaktivite anomalilerinin gözlendiği koordinat aralıklan 
saptanmış ve uluslararası literatürde yer alan benzer karakterdeki göllere ait 
hidrojeokimyasal değerler ile karşılaştırılıp gerekli irdelemeler yapılmıştır. İstatistiksel 
analizler ve sonuçlann gösterimi tümüyle coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 
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2.DENEYSEL 

2.1. Çalışma Alanı 

Van Gölü Havzası, çevresinde yüksek dağların yer aldığı bir kapalı havza içerisinde 
gelişmiştir. Van Gölü Havzası Türkiye'nin en doğusunda kalan havzadır. Van Gölü 
Havzası, kapladığı 16096 km2'lik alanla Türkiye'nin ikinci büyük havzasını teşkil eder. 
Güneyde Artos Dağı (3475 m), Van ilinin doğusundaki Erek Dağı (3204 m), bunun 
doğusunda Kûh Dağı (2850 m), Kazan Dağı (2890 m), kuzeyinde Irgat Dağı (2750 m) 
önemli yükseltiler olup dolayısıyla Van Gölü Havzasının güneyi daha yüksek morfoloji 
oluşturur [2,3,4]. Oldukça uzun süre kış mevsimi boyunca önemli miktarda kar yağışı olan 
bu yükseltilerin zirvelerinde Ağustos ayı sonuna kadar kar ve buz bulunmaktadır. Havzayı 
sınırlayan dağ zirvelerindeki kar, yüzeydeki akarsuları ve yeraltı suyunu uzun süreler 
boyunca besleyebilmektedir. 

Van Gölü kapalı göller sıralamasında 3790 km2 yüzölçümü ile Türkiye'de birinci, dünyada 
13. büyük göl olarak yer alır. Göl yüzeyinin deniz seviyesinden yüksekliği 1646 m olarak 
belirlenmiştir. En derin yerinde 451 m'ye kadar ulaşmaktadır. Göl derinliğinin yüksek 
olması nedeniyle toplam su hacmiyle Hazar Denizi, Aral ve Issık Kul Göllerinden sonra 
kapalı göller içinde 4. sırada gelir. Sularının tuz içeriğinde sodanın göreceli fazla 
olmasından hareketle sodalı olarak değerlendirilen Van Gölü, aynı zamanda dünyanın en 
büyük sodalı gölüdür. 

Van Gölünün bir gideğeni bulunmadığından sular ancak buharlaşma yoluyla 
kaybedilmekte ve bu olay da tuz birikmesine sebep olmaktadır. Zira kapalı bir gölde 
tuzluluk oranı zamanla orantılı olarak artmaktadır. Tuzluluğu %21.6 olan Van Gölü'nün 
suyunda en fazla bulunan tuzlar sırasıyla: NaCI (%38.2), Na2C03 (%25.4), Na2S04 

(%16.1), NaHC03 (%14.0), KC1 (%4.5), MgC0 3 (%1.5), CaC03 (%0.008), LiCI (%0.04), 
SrC03 (%0.005), Ca3(P04)2 (%0.003)'dür. Görüldüğü gibi suyun bileşiminde sodyum 
klorür oranı en fazla olmakla birlikte sodyum karbonat oranı da yüksektir. Van Gölü 
suyunda çözülmüş karbonat türleri, deniz suyuna oranla 100 kat daha fazla bulunur. Bunun 
başlıca nedeni dış; akışı olmaması yanında özellikle volkanik C0 2 aktivitesidir. 
Bünyesinde başlıca anyon olarak bikarbonat bulunan çok sayıda kaynağın varlığı, Van 
Gölü çevresinin volkanizmadan sonra da hidro termal olarak aktif olduğunu gösterir. Van 
gölünü besleyen birçok akarsu kaynağını volkanik araziden almakta veya volkanik 
araziden geçmektedir. Göle dökülen bütün akarsularda en önemli katyon sodyumdur. 
Sodyum katyonu bikarbonatla dengelenerek Van Gölü'nü sodalı bir göl durumuna 
getirmiştir. 

Van Gölü çanağında yer yer su kaynaklan olduğu saptanmıştır. Aynca göle çok sayıda 
dere ve küçük çay ulaşmaktadır. Göl seviyesinde yaz ayları ile kış ayları arasında 50-60 
cm'lik seviye oynamaları görülmektedir. Ancak son yıllarda bu oynamalar metrelerle ifade 
edilmektedir. Bilindiği üzere, denizlerde ve göllerde yaz ayları içinde genellikle üstte sıcak 
altta ise soğuk bir su tabakalaşması (termoklin) oluşur. Van Gölünde yaz aylan boyunca 
üstte sıcak, altta soğuk bir su tabakasının varlığı çeşitli araştırmacılar tarafından rapor 
edilmiştir [5,6]. Yaz aylarında 50 m kalınlığındaki sıcak su katmanının kış ve izleyen bahar 
döneminde terslenebileceğine ilişkin yaklaşımlar da yapılmıştır. 

Termoklin zonunun kırıldığı bu süreçte yenilenen dip suyunun çözünmüş oksijen değerleri 
de artmakta, balıkların gerek sıcaklık, gerekse çözünmüş oksijen parametresi açısından 200 
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m derinliklerde yaşaması da mümkün olmaktadır. Yaz aylarında ısınan üst sudaki 
planktonca zengin bölgeye yerleşen balıkların ergin olanları suların ısınmasıyla nehirlere 
göç etmektedirler. 

Van Gölü dip çamurları H2S'ce zengin siyah renkli organik kilden oluşmaktadır. Hidrojen 
sülfür miktarı 320 m derinlikteki 100 g örnekte 0.2 g olarak saptanmıştır. Göl çamurlarının 
organik maddece zengin oluşu göldeki karbonat konsantrasyonunun zenginliğinin bir 
nedeni olabilir. Bilindiği gibi, Van Gölü suyu bikarbonat ve karbonat iyonları açısından 
denizlerden 42 kat daha zengindir [7]. Bu düzeydeki bikarbonat ve karbonat 
zenginleşmesinde kaynak olarak yeraltından göle boşalan sular ve volkanik etkinlikle ilgili 
karbondioksitçe zengin gaz çıkışları olarak gösterilmiştir. Bununla birlikte su kolunda 
bunu test eden bir duraylı karbon izotop verileri de henüz yoktur. Van Gölü diplerinin 
organik maddece zengin siyah çamurlarla kaplı oluşu, çamur içindeki metanın ve diğer 
karbon bileşiklerinin bikarbonata dönüşmesine de sebebiyet vermiş olabilir. Göl 
tabanındaki kalın ve yoğun organik madde göl üst zonunda yaz aylarına çoğalan 
planktonların göl canlıları tarafından tüketilemeden dibe çökmesi şeklinde açıklanabilir. 
Dolayısıyla buradaki organik maddeler göl içinde üretilen organik maddeler olup çok az 
miktarda da dış girdiyle beslenmektedir [8]. 

Van Gölü Havzası güneyinde sadece küçük dereler göle akım yapar; büyük akarsular 
genellikle kuzeyden güneye doğru akarlar ve havza sınırları dışında kalırlar. Güneydeki 
büyük akarsular Van Gölüne dökülmedikleri için Van Gölü su ve sedimentlerinde daha 
önceden saptanan yüksek U konsantrasyonlarına etki etmezler. 

İnci kefalı (Chalcalburnus tarichi), sazangiller (Cyprinidae) familyasından Van Gölü'nün 
tuzlu ve yüksek derecede sodalı (tuzluluk %0.19, pH 9.8) sularında yaşayabilen endemik 
bir balık türüdür. Adı kefal olmasına rağmen, aslında sazangillerin bir üyesidir. Halen 
birçok coğrafya, zooloji ve balık sistematiği kitaplarında Van Gölü'nde yaşamadığı, sadece 
akarsuların göle dökülen kısımlarında yaşadığı iddia edilir. Ortalama 20 cm boya ve 70 g 
ağırlığa sahiptir. Göldeki hayvansal (zooplankton) ve bitkisel (fıtoplankton) planktonlarla 
beslenir. En fazla yedi yıl yaşar ve üç yaşında üremeye başlarlar. Üremek için sürüler 
oluşturarak akarsulara göç ederler. Gölde akarsu ağızlarında büyük sürüler oluşturan inci 
kefalinin vücudunda, sodalı-tuzlu sudan tatlı suya geçişe alışabilmesi için bir dizi değişim 
başlar. Akarsularda su sıcaklığı uygun hale geldiğinde göç başlar. Yumurtasını bırakan 
balıklar, daha sonra tekrar göle dönerler. Yaz aylarında gölün 25 m derinliklerine kadar 
dağılabilirken, kışı gölün 70 m derinliklerine kadar olan kısımlarında geçirirler. 

2.2 Van Gölünde Yapılan Arazi ve Örnekleme Çalışmaları 

Bu çalışmada; Van Gölü'nde yapılan örneklemeler, laboratuar çalışmaları ve analizler, 
verilerin elde edilmesi ve sonuçların jeoistatistiksel yaklaşımla bir coğrafî bilgi sistemi 
içinde değerlendirilmesi olarak üç ayrı aşamada ele alınmıştır. 

Saha çalışmasında, gölden yüzey suyu, sediment ve balık örnekleri alınmıştır. 2005-2008 
tarihleri arasında gerçekleştirilen arazi çalışmalarında toplanan göl suyu, kıyı ve dip 
sedimenti ve balık örneklerinde ölçümler ve analizler gerçekleştirilmiştir. 

Örnekleme işlemleri hava koşullarına bağlı olarak yaz aylarında bile göl açıklarında çıkan 
fırtınalar nedeniyle güçlükle gerçekleştirilmiştir. Kıyıdan yapılan örneklemede ise, gölün 
güneyinde coğrafi koşulların elvermemesi ve güvenli bir bölge olmaması nedeniyle kıyı 
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şeridi belli bir bölgeye kadar tamamlanmış olup kalan kısımların örneklemesi tekneyle 
açıktan yapılmıştır. 

Çalışma alanı olarak seçilen Van Gölü'nden sediment, yüzey suyu ve balık örneklerinin 
alımı koordinatlar belirlenerek gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmalarında ve Van Gölünde 
örnekleme yapılan istasyonların koordinatları ve yükselti (altitude) değerleri UTM ve m 
cinsinden kaydedilmiştir. Van Gölü'nde gerçekleştirilen bu çalışmada kıyısal sahalarda 
gerçekleştirilen aktivite ölçümlerinin (cps, pR/h) yanı sıra toplam 228 yüzey suyu, toplam 
63 sediment örneği toplanmış ve 12 farklı kesimden inci kefali avlanmıştır. 

> Van Gölünün kıyı şeridi boyunca yüzey gama ve doz hızı ölçümleri 
gerçekleştirilmiştir. 
> Sediment örneklerinde pH, elemental analiz, gama spektrometrik ölçümler, toplam 
alfa ve toplam beta analizi 
> Balık örneklerinde gama spektrometrik ölçümler, toplam alfa ve toplam beta analizi 
> Su örneklerinde pH, mV, sıcaklık ve iletkenlik ölçümleri, alkalinite, uranyum 
konsantrasyonu, toplam radyum izotopları analizi, toplam alfa ve toplam beta analizleri, 
Na ve K analizleri gerçekleştirilmiştir. 

3.DENEYSEL SONUÇLAR 

Van Gölü kıyısal sahalarda yapılan yüzey gama ölçüm değerleri 21-110 cps, doz hızı 
ölçüm değerleri ise 3-18 pR/h aralığında kaydedilmiştir. Ortalama yüzey gama 52±20 cps 
ve doz hızı 7.8±3.3 pR/h olarak saptanmıştır. Van Gölünden alınan kıyı sedimentleri 1-6 
metre aralığında ve dip sedimenti örnekleri ise özel aparat ve cihazlar kullanılarak 20-396 
metre derinlik aralığından alınmıştır. 

Kıyı sedimentlerinin pH değerinin 10.26 ila 10.83 arasında dip sedimentlerinde ise 10.00 
ila 10.90 arasında değiştiği bulunmuştur. Tüm sedimentlerin ortalama pH değeri 
10.53±0.16'dir. 

Sedimentlerin gama spektroskopik analizleri sonucunda eU değerinin 11-716 Bq/kg 
aralığında, eTh değerinin 19-228 Bq/kg aralığında ve K-40 değerinin 85-1212 Bq/kg 
aralığında değiştiği gözlenmiştir. Ortalama eU 207±96 Bq/kg, eTh 70±29 Bq/kg ve K-40 
399±231 Bq/kg olarak bulunmuştur. Farklı noktalardan alınan sedimentlerin analizleri 
sonucunda toplam alfa aktivitesi değerlerinin 3-259 Bq/kg, toplam beta aktivitesi 
değerlerinin 212-3100 Bq/kg aralığında değiştiği; ortalama toplam alfa aktivitesinin 
207±96 Bq/kg, toplam beta aktivitesinin ise 1046±602 Bq/kg olduğu saptanmıştır. 

Van Gölünden 228 örneğinin alındığı örnekleme noktalarının koordinatları, pH, mV ve 
iletkenlik değerleri saptanmış olup; su örneklerinin pH, mV ve iletkenlik değişim aralığı 
sırasıyla 9.35-10.43, -127 ile -193 mV ve 22.21-30.85 mS/cm olarak tayin edilmiştir. 

Van Gölü su örneklerinin Na2C03 ve NaHC03 alkalinite değerlerinin değişim aralıkları, 
sırasıyla 2.04-7.73 g/L ve 1.29-7.10 g/L olarak saptanmıştır. Ortalama Na2C03 

konsantrasyonu 5.40±0.84 g/L ve NaHC03 3.70±1.07 g/L bulunmuştur. Temsili olarak 
seçilen su örneklerinin Na ve K konsantrasyonları sırasıyla 9.36-13.88 g/L ile 0.11-0.69 
g/L arasında değişmekte olup; ortalama Na konsantrasyonu 11.17±1.22 g/L, ortalama K 
konsantrasyonu 0.39±0.11 g/L olarak bulunmuştur. 
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Su örneklerinin uranyum analizörü ile gerçekleştirilen uranyum analizi sonuçlarından, en 
yüksek uranyum konsantrasyonunun 6.00 pg/L, en düşük uranyum konsantrasyonunun ise 
0.06pg/L olduğu saptanmıştır. Su örneklerinin toplam alfa aktivite konsantrasyonları 0.06-
4.15 Bq/L arasında değişmekte olup, ortalama toplam alfa aktivite konsantrasyonu 
0.74±0.46 Bq/L olarak bulunmuştur. Su örneklerinin toplam beta aktivite 
konsantrasyonları ise 0.005-0.141 Bq/L arasında değişmekte olup, ortalama toplam beta 
aktivite konsantrasyonu 0.02±0.01 Bq/L olarak saptanmıştır. Su örneklerinin Ra izotopları 
aktivite konsantrasyonlarının 0.01- 0.43 Bq/L arasında değiştiği ve ortalama 0.06±0.04 
Bq/L olduğu bulunmuştur. 

İnci kefali örneklerinin toplam alfa aktiviteleri 22 ila 107 Bq/kg arasında değişmektedir. 
En yüksek alfa aktivitesi Reşadiye'den alınan balık örneklerinde en düşük alfa aktivitesi 
ise İnköyü'nden alınan balık örneklerinde saptanmıştır. Ortalama toplam alfa aktivite 
konsantrasyonu 47±18 Bq/kg olarak bulunmuştur. 12 örnekleme noktasından alınan inci 
kefali örneklerinde en düşük beta aktivitesi Edremit'ten alınan balık örneklerinde 312 
Bg/kg olarak, en yüksek beta aktivitesi ise Tuzla'dan alınan balık örneklerinde 1069 Bg/kg 
olarak saptanmıştır. Ortalama toplam beta aktivite konsantrasyonu 470±121 Bq/kg olarak 
bulunmuştur. 

İnci kefali örneklerinin içerdiği Th miktarı 0.011-0.032 Bq/kg arasında, U miktarı 0.20-
1.14 Bq/kg arasında, K miktarı ise 95-489 Bq/kg arasında değişmektedir. IAEA'nın 414 
No.lu sertifikalı balık standardı ile karşılaştırıldığında inci kefalinde toyum, uranyum ve K-
40 aktivite konsantrasyon değerlerinin standart balık örneğinin değerlerine yakın 
değerlerde olduğu saptanmıştır. Ortalama Th-232 konsantrasyonu 0.022±0.006 Bq/kg, U-
238 konsantrasyonu 0.57±0,22 Bq/kg, K-40 konsantrasyonu 319+106 Bq/kg olarak 
hesaplanmıştır. 

4. TARTIŞMA YE YORUM 

Van Gölü Havzası göl kıyısında karasal yüzey gama doz hızları ölçülmüş ve örnekleme 
noktalarında yüzey gama doz hızlarının 3 pR/saat ile 8 pR/saat aralığında değiştiği 
kaydedilmiştir. Absorbe doz hızlarının 26.31 nGy/saat ile 157.86 nGy/saat aralığında; 
yıllık efektif dozun ise 0.032 mSv/yıl ile 0.193 mSv/yıl aralığında değişim gösterdiği 
saptanmıştır. Van Gölü kıyısında ortalama absorbe ve yıllık efektif dozlar sırasıyla 
68.82±37 nGy/saat ve 0.084±0.03 mSv/yıl olarak hesaplanmıştır. UNSCEAR (2000)'e 
göre, karasal gama radyasyon efektif doz 59 nGy/saat'dir. Hesaplanan yıllık efektif dozun 
doğal kaynaklardan kaynaklanan dozlar için normal bir aralıkta olduğu göz önüne 
alınabilir [9]. 

Sonuç olarak Van Gölü çevresi yüzey ölçümlerinden ve gölden toplanan yüzey sularında, 
sedimentlerde ve İnci Kefalinde yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara ve UNSCEAR 
Raporlarında belirtilen değerlere dayanarak, elde edilen bulgular kabul edilir sınırlar içinde 
olup risk teşkil edecek düzeyde değildir. 
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JEOTERMAL SULARIN RADYOAKTİVİTE VE KİMAYASAL 
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

Sercan Aydemir1*, Deniz Göker1, Emre Tabar1, Mustafa Revan1, Mutlu İçhedef1, F. 
Özden2, Mehmet N. Kumru1, Murat M. Saç1, M. Bolca2, Aylin Arıkpınar1 

'Ege Üniveristesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova,İzmir 
2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, 35100, Bornova, İzmir 

Çevresel radyasyon ölçümlerinin temel amacı, insanların çevresel kaynaklardan aldıkları 
radyasyon dozunun belirlenmesi ve çevresel riskin değerlendirilmesidir. Bu çalışmada 
jeotermal suların çevresel topraklara bırakabilecekleri kimyasal içerikleri ve radyoaktivite 
katkısı incelenmiştir. Termal sularda radon ve radyum konsantrasyonları kollektör yöntemi 
kullanılarak belirlenmiştir. Örnekleme alanına ait toprakların e238U, e232Th ve 40K 
konsantrasyonlarının tayini için Nal(Tl) sintilasyon dedektör sistemi kullanılmıştır. Toprak 
örneklerinde e238U DA(Düşük Aktivite)-117 Bq kg"1, e232Th DA-367 Bq kg"1 ve 40K DA-
850 Bq kg"1 arasında bulunmuştur. Su örneklerinde 222Rn ve 226Ra aktiviteleri sırasıyla 0,66 
- 5,17 Bq L"1 ve 0,02 - 0,04 Bq L"1 arasında bulunmuştur. Bu ölçümlerin sonuçlarına göre, 
jeotermal sulardaki radyoaktivitenin ve kimyasal içeriklerinin topraklar üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. 

* sercan_aydemir@hotmail.com 
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SEFERİHİSAR BÖLGESİ JEOTERMAL ALANLARDAKİ 
BİNALARDA RADON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Aylin Arıkpınar1*, Murat M. Saç1, Mutlu İçhedef1, Deniz Göker1, Emre Tabar1, Mustafa 
Revan1, Sercan Aydemir1 

'Ege Üniveristesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova,İzmir 

Radon, insanların maruz kaldığı doğal radyasyonda büyük paya sahiptir. Jeotermal su 
alanlarındaki toprak gazı radon konsantrasyon düzeylerinin diğer bölgelere göre yüksek 
olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. İzmir Seferihisar bölgesi jeotermal ve sismik 
olarak aktif olan bölgelerden biridir. Bu çalışmada, Cumalı, Doğanbey ve Karakoç 
jeotermal alanlarda bulunan binalar ile jeotermal alanlara uzak binalarda radon 
konsantrasyon düzeyleri mevsimsel olarak belirlenmiştir. Havadaki ve topraktaki radon 
ölçümleri için LR115 tip 2 katı hal nükleer iz kazıma dedektörleri kullanılmıştır. Elde 
edilen sonuçlar karşılaştırılarak jeotermal alanların binalardaki radon konsantrasyonlarına 
olan katkıları değerlendirilmiştir. 

* nnayli@hotmail.com 
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İZMİR İLİ DOĞALGAZ KULLANIM ALANLARINDA RADON GAZI 
KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ 

Gülçin Yılmaz Şen1*, Güngör Yener1, Murat M. Saç1 

'Ege Üniveristesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova, İzmir 

Konut ve sanayi alanlarında kullanılan doğalgaz genç, temiz ve çevre dostu bir eneıji 
kaynağıdır. Doğal gazın ortama bıraktığı en önemli gazlardan biri de Radon'dur. 
Radyoaktif bir gaz olan 222Rn doğalgaza karışır ve radyoaktif radon ürünleri doğal gazla 
beraber gaz tesislerine taşınır. Doğalgazın yanması sonucu radon ürünleri atmosfere salınır. 
Radon ve ürünlerinin soluma yoluyla akciğerlere depolanması ve dolayısıyla sağlık riski 
oluşturması sebebiyle yaşam alanlarında konsantrasyonlarının belirlenmesi önem 
taşımaktadır. Çalışma kapsamında izmir ili Buca, Gaziemir, Karşıyaka ve Bornova 
ilçelerinde doğalgaz kullanan ve kullanmayan binalarda farklı alanlara LR-115 katı hal iz 
kazıma dedektörü filmler 3-4 haftalık sürelerle bırakılmıştır. Devam eden çalışmada doğal 
gaz kullanan evlerdeki dedektörlerde radon konsantrasyonları 6 - 64 iz cm" gün"1 ve doğal 
gaz kullanmayanlar evlerde ise 5 - 33 iz cm" gün" arasında bulunmuştur. 

* justinhurricane83@hotmail.com 
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CANDU NÜKLEER REAKTÖRÜ TESİSİNİN EKSERJİ ANALİZİ 

Volkan Ünsal1*, Ahmet Durmayaz2** 

1 Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, K.Çekmece 34303, İstanbul 
2 İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Maslak 34469, İstanbul 

Tasarımları sadece termodinamiğin birinci yasasına göre gerçekleştirilmiş halen çalışmakta 
bulunan ve bundan sonra tasarımı yapılacak olan tüm ısıl güç tesislerinin, termodinamik 
performanslarının daha gerçekçi değerlendirilebilmesi için, enerji ve ekserji analizlerinin 
birlikte yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Böylece, bir bütün olarak tesiste ve güç 
tesisini oluşturan sistem bileşenlerinde tersinmezliklerin büyüklükleri, kaynaklan, tesis 
içindeki dağılımları hakkında bilgi edinilebilir ve sonucunda tersinmezliklerin en fazla 
olduğu bileşenler tesisin performansının arttırılması için en fazla iyileştirme potansiyeline 
sahip sistemler olarak belirlenmiş olur. Bu çalışmada, CANDU 6 tipi basınçlı ağır sulu bir 
nükleer güç reaktörü tesisinin enerji ve ekseıji analizleri, termodinamiğin birinci ve ikinci 
yasalarına dayanılarak gerçekleştirilmiştir. Böyle bir nükleer güç tesisi kurulmak üzere 
Türkiye'ye de geçmiş yıllarda önerilmiş bulunmaktadır. Böyle bir analiz nükleer teknoloji 
açısından, var olan CANDU nükleer güç reaktörü tesislerinin performansının 
geliştirilmesine, gelecekte yapılacak tesislerin tasanm ve optimizasyonuna ve ayrıca 
CANDU nükleer güç reaktörü tesisinin performansı ile PWR ve BWR tipi nükleer güç 
reaktörü tesislerinin performanslarının termodinamik açıdan karşılaştınlmasına katkı 
sağlayabilir. Gerçekleştirilen bu analiz sonucunda, tesisi oluşturan reaktör, türbinler, buhar 
üreteçleri, pompalar, ısı değiştirgeçleri ve diğer tüm bileşenler için tersinmezliklerin 
miktarları ve oranlan hesaplanmış olup tüm bileşenler içerisinde en fazla tersinmezliğin 
CANDU 6 nükleer güç reaktöründe oluştuğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekserji Analizi, CANDU, Nükleer Reaktör, Tersinmezlik 

* volkan.unsal@taek.gov.tr 
durmayaz @ itu.edu.tr 
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GELİŞMİŞ CANDU (ACR) VE CANDU-6 REAKTÖRLERİNDE 
TORYUM KULLANIMI 

Mehmet Türkmen1*, H.Okan Zabunoğlu2 

'Hacettepe Üni. Nükleer Enerji Müh. 06532 Beytepe/Ankara 
2Hacettepe Üni. Nükleer Enerji Müh. 06532 Beytepe/Ankara 

Çalışmanın ana konusu, toryum katkılı uranyum kullanabilen CANDU tipi nükleer 
reaktörler için yakıt kompozisyonu seçeneklerini araştırmak ve karşılaştırmaktır. ACR ve 
CANDU-6 reaktörlerinin kor tasarımı MCNP5 kodu ile yapıldıktan sonra, dengedeki 
sistem için tek-geçişli uranyum yakıt çevrimleri ve tek-geçişli uranyum-toryum yakıt 
çevrimleri incelendi. Uranyum-toryum yakıtı olarak, yakıt demetinin tüm elemanlarında 
homojen olarak dağılmış (U-Th)02 kullanıldı. MONTEBURNS2 (MCNP5 ve ORIGENS 
ile birlikte) kodu kullanılarak, yakıt yanma oranları ve kullanılmış yakıt içerikleri bulundu. 
Çeşitli uranyum zenginlikleri ve farklı toryum oranlan içeren uranyum-toryum yakıt ^ 
karışımları için, yanma oranı hesapları yapılarak ilgili bağıntılar türetildi; ayrıca, 
dönüştürme oranı, yakıt gereksinimi, uranyum yararlanma faktörü ve doğal uranyum 
kazancı hesaplandı, ve yanma oranı ile nasıl değiştikleri gözlendi. Uygun yakıt 
kompozisyonları irdelendi. 

Anahtar Kelimeler: Toryum, ACR (Gelişmiş CANDU), CANDU-6, Yanma Oranı, 
Uranyum Yararlanma Faktörü, Doğal Uranyum Kazancı, Dönüştürme Oranı 

THORIUM UTILIZATION IN ACR (ADVANCED CANDU) AND 
CANDU-6 REACTORS 

It is the main objective of this study to investigate fuel composition options for CANDU 
type of reactors that are capable of using a mixture of U-Th as fuel. A homogenous 
mixture of (U-Th)02 was used in all elements of fuel bundles. The core of CANDU-6 and 
ACR (Advanced CANDU) were modeled using MCNP5. In equilibrium core, using 
MONTEBURNS2 code (coupled with MCNP5 and ORIGENS) for once-through uranium 
and once-through uranium-thorium fuel cycle of CANDU-6 and ACR, discharge buraups 
and spent fuel compositions were computed. For various enrichments of uranium and 
different fractions of thorium in a uranium-thorium fuel mixture, performing burnup 
calculations, relevant relations were derived; in addition, conversion ratio, fuel 
requirement, uranium resource utilization, and natural uranium savings were determined, 
and their changes with burnup were observed. Appropriate fuel compositions were 
discussed. 

Keywords: Thorium, ACR (Advanced CANDU), CANDU-6, Burnup, Uranium 
Utilization, Natural Uranium Savings, Conversion Ratio 
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1. GİRİŞ 

Toryum (doğada bulunduğu hali ile, Th-232) fisil bir element değildir; bu nedenle, bir 
nükleer reaktörü yalnızca Th kullanarak kritik yapmak mümkün değildir. Fakat, Th-232 
nükleer reaktörlerde nötron yutarak (ve peş peşe iki beta bozunumu sonrası) uranyum-
233'e (U-233) dönüşür; U-233 doğada bulunmayan değerli bir fisil izotoptur. Bu 
özelliğinden dolayı Th-232 "üretken" malzeme olarak sıfatlandırılır ve nükleer 
reaktörlerde güç üretimine katkıda bulunmak üzere, doğal veya hafif zenginleştirilmiş U 
yakıta karıştırılarak (bir başka önemli "üretken" izotop olan U-238 yerine) kullanılabilir. 

ACR-700 (Advanced CANDU Reactor-700) [1], % 90 kapasite faktörü ve 60 yıllık tasarım 
ömrüyle Nesil EH+ sınıfı bir nükleer reaktördür. Toplam 731 MWe elektrik üreten ACR, 
net 680 MWe çıkışa sahiptir. ACR tasarımında yakıt olarak hafif zenginleştirilmiş U (SEU 
= Slightly Enriched Uranium) ve soğutucu olarak hafif su kullanılmaktadır. Daha kararlı 
bir yapıya sahip olması, gelişmiş CANDU reaktörünü, Th ve MOX (karışık oksit = Mixed 
OXide) kullanımına ve aktinitleri yakmaya daha uygun hale getirmiştir. 

CANDU-6 (CANadian Deuterium/Uranium) reaktörü [2], % 85 kapasite faktörü ve 40 
yıllık tasarım ömrüyle Nesil El sınıfı (600 MWe) bir nükleer reaktördür. CANDU-6 
tasarımı, yakıt olarak doğal U (NU), soğutucu ve yavaşlatıcı olarak ağır su (D20) kullanır. 

Bu çalışmada ACR ve CANDU-6 reaktörlerinde Th katkılı U yakıt kullanımı 
araştırılmıştır. İlk olarak, U ve Th katkılı U yakıtlar için, yanma oram, U zenginliği ve Th 
yüzdesine bağlı olarak hesaplanmış; daha sonra, çeşitli faktörlerin (yakıt gereksinimi, U 
yararlanma faktörü, doğal U kazancı, dönüştürme oranı) yanma oranına bağlı olarak nasıl 
değiştiği gözlemlenmiştir. 

2. REAKTÖR ÖZELLİKLERİ (ACR ve CANDU-6) ve MODELLEME 

2.1. ACR ve CANDU-6'nın özellikleri 

Çizelge l.'de ACR ve CANDU-6 reaktörlerinin temel özellikleri verilmektedir. 

Çizelge 1. ACR Reaktör Özellikleri 
Parametre Değeri 
Tipi PTR 
Termal Güç (MWth) 1982 
Kurulu Güç (MWe) 731 
Reaktör Basıncı (MPa) 12.6 
Reaktör Kalp Uzunluğu (mm) 5940 
Yakıt Kanalı Başına Demet Sayısı 12 
Yakıt Kanalı Sayısı 284 
Yakıt Demeti Başına Yakıt Elemanı 43 
Yakıt 42 Yakıt Elemanı: SEU (% 2.1 U-235) 

Merkez Yakıt Elemanı: NU (% 7.5 Dy içerir) 
Yakıt Yanma Oranı (MWd/kgU) 20.500 - 24.000 
Yakıt Demet Uzunluğu (mm) 495.3 
Demet Ağırlığı (kg) 22.7 (18 kg U) 
Soğutucu H2O 
Yavaşlatıcı D2O 
Zarf Malzemesi Zr-4 

. Yakıt Demeti Malzemesi Zr-2.5Nb 

342 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,353-366 i/l.H.Turgut 

Çizelge 2. CANDU-6 Reaktör Özellikleri 

Parametre Değeri 
Tipi PTR 
Termal Güç (MWth) 2061 
Elektrik Tam Gücü (MWe) 713 
Reaktör Basıncı (MPa) 11.1 
Reaktör Kalp Uzunluğu (mm) 5944 
Yakıt Kanalı Başına Demet Sayısı 12 
Yakıt Kanalı Sayısı 380 
Yakıt Demeti Başına Yakıt Elemanı 37 
Yakıt NU 
Yakıt Yanma Oranı (MWd/kgU) 7.154 
Yakıt Demet Uzunluğu (mm) 482 
Demet Ağırlığı (kg) 21.67 (19.10 kg U) 
Soğutucu D2O 
Yavaşlatıcı D2O 
Zarf Malzemesi Zr-4 
Yakıt Demeti Malzemesi Zr-2.5Nb 

2.2. Kullanılan Kodlar (MCNP5 - MONTEBURNS2 - SCALE5.1) 

MCNP5 [3,4], nötron, foton ve elektron taşınım özellikleri için kullanılabilecek genel 
amaçlı Monte Carlo N-parçacık kodudur. Bu çalışmada, bütün reaksiyonlar ENDF/B-VI 
tesir-kesiti kütüphanelerinin kullanıldığı nötron etkileşimleridir. Termal nötronlar için hem 
serbest gaz hem de S(a,p) modelleri kullanılmıştır. Fotonlar için uyumlu (coherent) ve 
uyumsuz saçılma modellerine ek olarak diğer temel etkileşim tipleri de dikkate alınmıştır. 
Referans reaktör teknik özellikleri baz alınarak tasarım gerçekleştirilmiştir. 

MONTEBURNS2 [5], Monte Carlo taşınım kodu MCNP5 ile radyoaktif bozunum ve 
yanma oranı hesaplayan ORIGEN2 kodunu birbirine bağlayan bir ara koddur. Bu program, 
girilen tasarım özelliklerine göre zamana, güce vd. bağlı olarak kritiklik, yanma oranı, 
aktivite, malzeme içeriği vb. bilgilerini vermektedir. Programın temel işlevi, MCNP5'ten 
aldığı bir-grup nötron tesir-kesitlerini ve akı değerlerini ORIGEN2'ye bilgi olarak vermek 
ve daha sonra ışınlanan ve bozunuma uğrayan malzemenin içeriğini ORIGEN2'den alıp 
MCNP5'e bilgi olarak vermektir. 

SCALE5.1/ORIGENS [6,7], zamana bağlı olarak malzeme miktarlarını, nötronik 
dönüşümleri, çekirdek bölünmelerini, radyoaktif bozunumları, girdi besleme oranlarını ve 
fiziksel ya da kimyasal değişim oranlarını hesaplayan oldukça geniş izotop kütüphanesine 
sahip bir koddur. 

2.3. Modelleme ve Uygulama 

ACR ve CANDU-6 reaktörlerinin MCNP5 modellemeleri Şekil l.'de gösterilmektedir. 
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(a) (b) 

Şekil 1. Yakıt Demeti Ön Görünüşü (şekiller ölçekli değildir) (a) ACR, (b) CANDU-6 

ACR yakıt demetinde toplam 43 yakıt elemanı bulunur; merkezdeki eleman 13.5 mm 
çapında olup % 7.5 disporsiyum içeren doğal uranyum dioksit'ten [(Dy-U)02] oluşur. İlk 
halkadaki yakıt elemanları 13.5 mm çapında, kalan diğer iki halkadakiler 11.5 mm 
çapındadır. Merkezdeki hariç, tüm yakıt elemanları SEU içerir. 

CANDU-6 yakıt demetindeki 37 yakıt elemanı da 13.1 mm çapındadır ve doğal U içerir 
(SEU kullanımına belli ölçülerde izin verilir). 

Reaktör kalbinin reaktivitesi (Eş. 1) ile, nötron sızma (leakage) reaktivitesi (Eş. 2) ile 
hesaplanır [8]. 

/?(B) = a0 + a,B + a,B2 +a3B3 +.... 

B. J 

(1) 

(2) 

Burada; 

Pc : reaktör kalbinin reaktivitesi, 

/̂ sıznıa : nötron sızma reaktivitesi, 

Ba : reaktör-çıkışı yanma oranı 

olarak tanımlanır. 

Bir kg doğal U'dan üretilen termal eneıji olarak tanımlanan U yararlanma faktörü 
(MWd/kgNU), aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

U . = . 
\ p 

(3) 

Burada; 

344 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,353-366 i/l.H.Turgut 

xf : zenginleştirilecek U'un U-235 kütle oranı 

xt : tüketilmiş U'un U-235 kütle oram 

XP : zenginleştirilmiş üründeki U-235 kütle oranı 

P : zenginleştirilmiş ürün miktari 

F : zenginleştirmeye giren madde miktarı 

8 : yakıt imalatı ve dönüşüm işlemleri sırasındaki kayıp oranı 

olarak tanımlıdır. 

Bir reaktörde dönüştürme oranı {CR:Conversion Ratio), tüketilen her fisil atoma karşılık 
ortalama üretilen fisil atom miktarı olarak tanımlanır. Uranyum yakıtlar için bu değer, 
üretilen Pu-239 miktarınının tüketilen U-235 miktarına oranıdır. Dönüştürme oranının 
genel ifadesi aşağıdaki gibidir. 

_ üretken çekirdeklerden üretilen fisil atom miktarı ^ 
tüketilen fisil atom miktarı 

Uranyum gereksinimi, 1 yılda 1 GWe elektrik enerjisi üretmek için reaktöre 
yüklenecek yakıt miktarını ifade eder (ton ağır metal cinsinden) ve (Eş. 5) ile hesaplanır. 

„ . . . . 1 1 0 0 0 M W 1 ton ... Uranyum Gereksınımı= x x (5) 
TjBd 1GW 1000% 

Burada; 

r\ : Reaktörün kapasite faktörü 

olarak tanımlıdır. 

3. SONUÇLAR 

3.1. Th içermeyen U yakıt için yanma oranı ve zenginlik arasındaki bağıntı 

ACR ve CANDU-6 için, yanma oranı, zenginlik yüzdesinin (kütlece) bir fonksiyonu olarak 
[Şekil 2. (a) ve (b)'de gösterildiği gibi] belirlendi. 
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(a) (b) 

Şekil 2. Yanma Oranı ile Zenginlik arasındaki ilişki (a) ACR, (b) CANDU-6 

Reaktör-çıkışı yakıt yanma oranını U zenginliğine (e) bağlayan ifadeler: 

ACR için, 

5 = 15.482x^-11.847 (6) 

CANDU-6 için, (7) 

B = 22.620xe- 9.876 

olarak bulundu. 

3.2. Th katkılı U yakıt için yanma oranı hesabı 

Tüm yakıt elemanlarına homojen olarak dağıtılmış, U-Th karışımı içeren yakıt demetleri 
için hesaplamalar yapıldı. Farklı oranlarda Th içeren U yakıtların belli bir yanma oranına 
ulaşabilmesi için gereken U-235 zenginlik yüzdesinin değişimi Şekil 3. (a) ve (b)'de 
sunulmaktadır. 

30 40 50 60 
Takt: Toryum Y0l<J«sl{%) 

40 50 tO 
Yakıt Toryum YüzdcsKH} 

(a) (b) 

Şekil 3. Farklı Th oranlarında, belli yanma oranlarına ulaşmak için gereken U-235 
yüzdesi(a) ACR, (b) CANDU-6 

346 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,353-366 i/l.H.Turgut 

Reaktör-çıkışı yakıt yanma oranını U-235 yüzdesine (e) ve Th yüzdesine (0) bağlayan 
ifadeler: 

ACR için, 

(£ ,#) = (17.35 + 0.481X $)e - (17.50+0.074x 6) 

CANDU-6 için, 

Bd(e,0)=-İBol +Aie+Ç02)£2 +(Bo2 +A2d+C202)e-(Boı +A.0+Q&1) 

olarak bulundu. 

(Eş. 9)'deki katsayılar aşağıda verilmektedir. 

(8) 

(9) 

A, A2 A3 Boi B02 B0:ı Cı c2 Cj 
0.192 0.966 1.161 1.689 27.93 8.699 -3.289 9.250 6.491 

3.3. U yararlanma faktörü 

Şekil 4. (a), (b) ve (c)'de, farklı Th yüzdeleri için, U yararlanma faktörünün yanma oranı ile 
nasıl değiştiği gösterilmektedir. 

U 0 2 
%30Tlı 

• - %5ÛTtı 

Yakıt Yanma Oram I M W d / k g | 

(a) 

10 2 0 30 40 

Y a n m a Oran ı (MWd/kg) 

20 40 60 

r a n m a Oran ı ( M W d / k f ) 

(b) (c) 

Şekil 4. Uranyum Yararlanma Faktörü (a) ACR [U02 ve (Th-U)02] (b) CANDU-6 [U02], 
(c) CANDU-6 [(Th-U)02] 
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3.4. Reaktör Yakıt Gereksinimleri 

Şekil 5. (a), (b), (c) ve (d)' de farklı Th yüzdeleri için, reaktörlerin doğal uranyum yakıt 
gereksinimleri verilmektedir. 

160 
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SO 
60 

40 

20 

• KaipYakıt Gereksinimi 
Doâai Uranyum Gereksinimi 

_ 3 0 0 > 
i 

| «0 

E 200 % 

s i5o 
Oi u 
E 

= 100 

I 50 o o 

\ 

V 
t. \ 

U02 
%30Th 

•- -«OTh 
• - %70Th 

U-235 Zenginlik Yüıdesi (%l 

20 40 60 80 

Yakıt Yanma Orant (MWd/kgHM) 

(C) (d) 

Şekil 5. Reaktörlerin Yakıt Gereksinimleri (a) CANDU-6 [U02], (b) CANDU-6[U02 ve 
(Th-U)02], (c) ACR[U02], (d) ACR[U02ve (Th-U)02] 

3.5. Doğal U kazancı 

Yanma oranına bağlı olarak doğal U kazancının değişimi Şekil 6. (a) ve (b)'de 
sunulmaktadır. 

2i 
18 

S15 

I " S3 
5 9 
<u> 
S 6 

- U02 - %30Th 
%S0Th 
%70Th 

40 60 80 
Yakıt Yanma Oranı (MWd/kg( 

30 : • 

25 --

20 

15 1 

10 i 

/ / / 
' / 

' • / / " 
7.7,".: .:: 

40 eo Yakct ranma Oranı (MWd/kg) 

U02 %30Th 
%50Th %70Th 

(a) (b) 

Şekil 6. Doğal Uranyum Kazancı (a) ACR, (b) CANDU-6 
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4. DEĞERLENDİRME 

Yapılan çalışmada, yakıtların (hem uranyum hem de toryum katkılı uranyum) yanma 
oranlarının U-235 zenginlik yüzdesi ile düzgün bir şekilde arttığı ve azaldığı gözlendi. Bu, 
yakıtların yanma davranışlarının modellenmesinde kolaylık sağlamaktadır. Toryum katkılı 
yakıtların toryum yüzdesi arttıkça; uranyum yakıtla aynı miktarda yanma oranına ulaşması, 
ancak daha yüksek fısil zenginleştirme ile mümkün olmaktadır. Toryum tarafından yutulan 
nötronlar (fısyon reaksiyonu yapamadığından) reaktörün nötron akısını zamanla azaltıcı 
yönde etki eder. Buna karşılık, toryum nötron yutarak, sistemde U-233 fisil madde artışına 
sebep olur. 

Toryumun içerik yüzde artışınının daha yüksek zenginleştirmeyle sonuçlanacağım 
yukarıda bahsetmeştik. Bu artışın diğer bir etkiside kullanılan doğal uranyum miktarınadır. 
Yakıt için gerekli fısil madde, zenginleştirme tesisine gönderilen doğal uranyumdan elde 
edilir. Grafikte görülen %70 Th içeren yakıtların yüksek doğal uranyum ihtiyacı bundan 
kaynaklanmaktadır. 

Yakıt dönüştürme oran grafiklerine bakıldığında, yakıt çeviminde toryumun davranışının 
uranyuma göre farklı olduğu görülmektedir. Toryumun dönüştürme oranının daha yüksek 
olma sebebi, toryumun sahip olduğu yüksek nötron yutma (absoption) tesir-kesitidir. 
Termal bölgede U-238'in 2.67 katıdır. Bunun bir sonucu olarak, yanma süresi boyunca 
ciddi miktarda U-233 (U-238 nötron yuttuğunda fısil Pu serisini oluşturur) üretimi 
gerçekleşir. Toryumun yakıtta kullanım yüzdesine bağlı olarak U-233 ve fısil Pu serisi 
üretim miktarları da değişir. 

Yakıtların yanma-oranlan ile ilgili, yakıt demet tasarımlarının getirdiği bazı 
sınırlamalardan bahsetmek gerekir. AECL Chalk River Ulusal Laboratuvan sonuçlarına 
göre [1], mevcut CANDU reaktörlerinin tasarım sınırı, ortalama 50 MWd/kg reaktör-çıkışı 
yakıt yanma-oranıdır. Bu değer ACR yakıt demeti tasarımlarında % 15-20 daha yukarı 
çıkartılmıştır. Yakıt çubuklarındaki ve demetindeki geliştirmeler ile ileride 100 MWd/kg 
değerlerine ulaşılması beklenmektedir. Ayrıca, CANDU-6 için test edilen en yüksek 
zenginlik %2 civarındadır. Yakıt çevriminde kullanılan hafif zenginlikli yakıtlar ise %1.2 
U-235 zenginliğe sahiptir. ACR için yapılan deneysel çalışmalar %5 zenginliğe kadardır 
[10]. 

Seçilmiş bazı yakıt kompozisyonları için sonuçlar Çizelge 3.'te özetlenmektedir. 
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Çizelge 3. Farklı Yakıt Kompozisyonları için Karşılaştırma 

Reaktör Tipi ve Yanma Oranı Yakıt Dönüştürme Uranyum Doğal U 
Yakıt (MWd/ton U Gereksinimi Oram Yararlanma Kazancı 

Kompozisyonu veya 
MWd/ton 

U+Th) 

(ton/GWe-
Yıl) 

Faktörü 
(MWd/kgNU) 

(%) 

ACR 
SEU (% U-235) 
2.1 20500 52.8 0.515 5.11 0 
2.5 27900 38.8 0.502 5.72 10.63 
3.1 37900 28.6 0.482 6.13 16.67 
4.0 50000 21.6 0.475 6.15 16.99 
5.2 67420 16.0 0.443 6.28 18.64 
(U-Th (%50))02 

2.9 20510 52.8 0.574 1.70 -

3.4 31510 34.3 0.556 2.22 -

4.0 43290 25.0 0.544 2.58 0.81 
5.0 58960 18.4 0.525 2.79 8.37 
6.2 77560 13.9 0.502 2.94 14.04 
7.0 89350 12.1 0.490 3.00 14.74 
CANDU-6 
NU 7150 159.0 0.771 7.15 0 
SEU (% U-235) 
1.2 22000 51.8 0.696 10.68 32.99 
1.6 31600 36.1 0.670 10.79 33.70 
2.0 40200 28.4 0.646 10.59 32.44 
(U-Th(%50))02 
1.8 25550 44.6 0.766 3.52 0 
2.3 41510 27.5 0.742 4.40 18.69 
2.7 52970 21.5 0.726 4.74 24.56 
3.5 71720 15.9 0.700 4.90 26.97 

Genel olarak, 

• Kor dönüştürme oranı, soğutucunun hafif su olması sebebiyle, ACR'da CANDU-
6'ya göre daha düşüktür. 

• ACR'ın doğal U gereksinimi CANDU-6'ya göre daha fazladır. 

• Uranyum yakıtların dönüştürme oranları toryum katkılı uranyum yakıtlara göre 
daha azdır. 

• CANDU-6'nın doğal uranyum yakıtına göre, CANDU-6'nın %1.2 yada ACR'ın 
%2.1 zenginlikli yakıtlarını kullanmak, yüklenecek yakıt miktarını 3'te 1 oranında 
azaltmaktadır. 

ACR için, 
• % 3.1 zengin U yakıt ile 37900 MWd/ton yanma oranına ulaşılmakta ve % 2.1'lik 

yakıta kıyasla doğal U gereksinimi % 17 oranında azalmaktadır. Bu noktadan sonra 
zenginliğin daha da artırılması doğal U kazancına önemli bir etki yapmamaktadır. 
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• % 3.3 zengin PWR (Pressurized Water Reactor) yakıtıyla kıyaslandığında (1000 
MWe, 33000 MWd/ton), % 3.1 ACR uranyum yakıtı ile % 15 daha fazla güç 
üretilmektedir. 

• %3 den daha yüksek zenginlikli uranyum yakıtların doğal uranyum kullanımı 170 
T/GWe-Y civanndandır. 

• %2.1 zenginlikli SEU yakıt çevrimi doğal uranyum kullanımı 210 T/GWe-Y dır. 

CANDU-6 için, 

• % 1.2 den daha yüksek zenginlikli uranyum yakıtların doğal uranyum kullanımı 110 
T/GWe-Y civarındandır. 

• Doğal uranyum yakıt çevrimi doğal uranyum kullanımı 159 T7GWe-Y 
civanndandır 

• % 1.2 zengin U yakıt ile 22000 MWd/ton yanma oranına ulaşılmakta ve bu 
durumda NU yakıta kıyasla doğal U gereksinimi % 33 oranında azalmaktadır. Bu 
noktadan sonra zenginliğin daha da artırılması doğal U kazancını fazla 
etkilememektedir. 

Bir kilogram doğal uranyumdan elde edilecek enerji olarak tanımlanan uranyumdan 
yararlanma faktörü, bütün yakıtlarda zenginlik artıkça artmaktadır. Bu bakımdan, yüksek 
zenginlikli yakıt çevrim seçenekleri kullanılabilir. Diğer taraftan, yakıttaki toryum yüzdesi 
arttıkça uranyumdan yararlanma azalmaktadır. Yakıttaki toryum yüzdesinin artışı ile 
uranyum yüzdesinin azalması, uranyumun enerji üretimine katkısını azaltmakta; 
toryumdan yararlanmayı artırmaktadır. 

Nükleer reaktörlerde zenginliği artırılmış uranyum yakıt kullanmak, doğal uranyum 
kullanımını azaltmaktadır. Benzer olarak, toryum kullanımı da azaltmaktadır. Ancak, 
uranyum yakıtlarla kıyaslandığında bu kazanç biraz daha azdır. Bunun sebeblerinden bir 
tanesi, toryumun zenginleştirilmesi için .doğal uranyumun kullanılması, diğeri ise, 
toryumun enerji üretimine katkısının yüksek yanma-oranlarında görülmesidir. 

Reaktör tipleri karşılaştırdığında, ACR ile CANDU-6'nın davranışlannın farklı olduğu 
görülmektedir. Doğal uranyum kazancı, uranyum yakıtlarda ACR için %18 civarlarmdadır, 
buna karşılık, CANDU-6 için %34 lerdedir. ACR reaktöründe yapılan tasarım değişikliği 
yakıtların daha yüksek zenginlikte yakılmasını sağlamıştır. Bu da, doğal uranyum 
kazancında bir miktar azalmayla sonuçlanmıştır. Ayrıca, kor dönüştürme oranı, CANDU-
6'nın bütün yakıtlarında daha düşüktür [hafif sulu reaktörlerde 0.5-0.6 civarında]. Buna 
karşılık, CANDU-6 doğal uranyum ve hafif zenginleştirilmiş (%1.2 zenginlik) yakıt 
çevrimleri için uygun bir reaktör tipidir. ACR'ın yüksek zenginliklerde güvenlik sorunu 
oluşturmadan çalışabilmesi toryum kullanılması açısından olumlu bir gelişmedir. 
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YENİ NESİL İLERİ REAKTÖR TASARIMLARI 

Mehmet Hulusi Turgut* 

*TAEK-ÇNAEM, Yarımburgaz Mah. Nükleer Araştırma Merkezi Yolu 34303 K. Çekmece-İstanbul 

Dünyanın artan nüfusu ve teknolojik gelişmelerle büyüyen enerji ihtiyacı ve gittikçe azalan 
eneıji kaynakları nükleer enerjiyi vazgeçilemeyen bir seçenek haline getirmiştir. Güneş, 
rüzgâr, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları ancak sınırlı yöresel ihtiyaçlara cevap 
verebilecek kapasitededir. Büyük çaptaki elektrik ihtiyacı için iyi bir çözüm olan çevre 
dostu nükleer enerji bu konudaki teknolojik gelişmeler ile uzun yılların deneyim 
birikimlerini birleştirerek daha da geliştirilmiş, maliyeti öncekilere göre düşük yeni 
sistemlere yönelmiştir. Yeni nesil reaktörlerin güvenlik ve güvenirliğinin arttırılması, 
bakımlarının kolaylaştırılması, çevreye uyumluluklarının mükemmel olması 
hedeflenmiştir. Çevre ve insanı korumanın yanı sıra, yapılan yatırımın ve mülkün 
korunması da göz önüne alınmıştır. Sistem ve donanım bazında standartlaştırılarak, aktif 
sistemler yerine pasifler kullanılarak, inşaat süresi kısaltılarak, kullanım ömrü uzatılarak 
ekonomik yönden fosil yakıtlı sistemlere göre çekici hale getirilmiştir. Önce mevcut 
sistemler geliştirilerek evrimsel tasarımlar ortaya çıkmış, daha sonra uzun vadeli çözüm 
olarak, daha da gelişmiş, 4. nesil olarak adlandırılan yeni devrimsel tasarımlara 
yönelinmiştir. Yeni nesil hızlı reaktörler ve ADS dönüştürücüler kullanılarak radyoaktif 
atık problemini en aza indirgemek için, nükleer silâhların yayılmasına dirençli ileri yakıt 
çevrim teknolojileri üzerinde çalışmalara başlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Nesil Reaktörler, İleri Yakıt Çevrimi, Radyoaktif Atıklar 

* mehmet.turgut@taek.gov.tr 
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NEXT GENERATION ADVANCED NUCLEAR REACTOR DESIGNS 

Growing energy demand by technological developments and the increase of the world 
population and gradually diminishing energy resources made nuclear power an 
indispensable option. The renewable energy sources like solar, wind and geothermal may 
be suited to meet some local needs. Environment friendly nuclear energy which is a 
suitable solution to large scale demands tends to develop highly economical, advanced 
next generation reactors by incorporating technological developments and years of 
operating experience. The enhancement of safety and reliability, facilitation of 
maintainability, impeccable compatibility with the environment are the goals of the new 
generation reactors. The protection of the investment and property is considered as well as 
the protection of the environment and mankind. They became economically attractive 
compared to fossil-fired units by the use of standart designs, replacing some active systems 
by passive, reducing construction time and increasing the operation lifetime. The 
evolutionary designs were introduced at first by ameliorating the conventional plants, than 
revolutionary systems which are denoted as generation IV were verged to meet future 
needs. The investigations on the advanced, proliferation resistant fuel cycle technologies 
were initiated to minimize the radioactive waste burden by using new generation fast 
reactors and ADS transmuters. 

Keywords: Next Generation Reactors, Advanced Fuel Cycle, Radioactive Waste 
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1. GİRİŞ 

Yeni teknolojik gelişmeler ve gün geçtikçe artan dünya nüfusu ile orantılı olarak büyüyen 
enerji istemi özellikle gelişmekte olan ülkelerde ön plâna çıkmaktadır. Bu istemi 
karşılamak üzere kullanılan güneş, rüzgâr, jeotermal, gibi yenilenebilir enerji kaynakları 
ancak sınırlı yöresel ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitededir. Ayrıca bugünkü birim 
enerji maliyetleri de halâ istenen düzeylere çekilememiştir [1], Petrol, doğal gaz gibi 
seçeneklerde ise arz aksamaları ve ciddi ölçüde fiyat dalgalanmaları olmaktadır. Kömür 
kaynaklan çok olmasına karşın küresel ısınma ve asit yağmurları gibi çevresel endişeler 
yönünden en kötü seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Bazı ülkelerde kullanılan 
hidroelektrik güç yabanıl hayat, özellikle balıklar, üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle 
tekrar gözden geçirilmektedir [2]. Bunlara karşılık; nükleer enerji hem büyük çaptaki 
istemlere cevap verebilmesi, hem de çevre dostu olması nedeniyle bugün için en uygun 
seçenek olmaktadır. Bu önemli olguyu göz önüne alan bilim insanları, nükleer sahadaki 
yeni gelişmeler ile uzun yılların deneyim birikimlerini birleştirerek daha da geliştirilmiş, 
toplam yatınm ve birim eneıji maliyetleri önceki sistemlere göre oldukça düşük yeni 
sistemler üzerinde çalışmalara başlamıştır. Bunlardan birkaç sene içinde enerji üretimine 
geçebilecek olan evrimsel tasarımlar ile önümüzdeki 20-40 yıl içinde devreye girebilecek 
devrimsel tasarımlardan kısaca bahsetmeye çalışacağız. 

2. NÜKLEER POLİTİKALAR 

Dünya ülkelerinin enerji rezervlerine sahip olma hırsı, çevre kirliliğinin gün geçtikçe 
artması, enerjiye sahip olanlarla olmayanlar arasındaki uçurumun büyümesi gibi olumsuz 
etkilere karşın eldeki rezervlerin akıllı kullanılması, dünya refah seviyesinin yükseltilmesi 
ve çevrenin korunması yönünde bir tercih yapmak zorundayız [3]. Dünyanın 2100 yılına 
kadar olan enerji isteminin Şekil-1'de gösterilen değişik kaynaklardan karşılanacağı 
öngörülmektedir [4]. Şekilden de görüldüğü gibi kaynakları çok dengeli şekilde 
kullanmamız, gelecek nesillere elden geldiğince çok ve çeşitli kaynak aktarmamız, eğer 
olanaklı ise yeni kaynaklar yaratmamız gerektiği ortaya çıkmaktadır. Dünyadaki 
kaynakların bölgelere göre elektrik üretiminde kullanım oranlan Çizelge-1'de 
gösterilmiştir. Çizelgeden görüleceği üzere yenilenebilir kaynaklar çok az yer tutmaktadır. 
Bu oranlann üzerinde çalışılan yeni gelişmelerle önümüzdeki yıllarda biraz daha artması 
beklenebilir, ama büyük istemlere cevap verebileceği şimdilik öngörülmemektedir. 
Dünyada çalışan ve inşa halinde olan reaktörlerin bölgelere göre dağılımı Çizelge-2'de 
verilmiştir. A.B.D.'i önümüzdeki yıllarda 31 yeni reaktörü [5] devreye sokmayı 
plânlamaktadır (bak Şekil-2). Ana istemi karşılayabilmesi, güvenirliği, karbon salınımının 
olmaması, sürdürülebilir uzun vadeli enerji kaynağı olması, gelişmiş enerji altyapısının 
kullanımını desteklemesi, enerjinin verimli kullanımını arttırması, hidrojen üretimi yoluyla 
enerji taşınımını kolaylaştırması gibi birçok etken nükleer gücü vazgeçilemeyen bir 
seçenek haline getirmektedir. 

3. NÜKLEER GÜCÜN EVRİMİ 

Yeni nesil reaktörlerde şu ana hedefler amaçlanmıştır : 

• İlkönce arttırılmış güvenlik (Enhanced Safety), 
• Sistemlere olan güvenilirliğin arttırılması (Reliability), 
• Bakım-onarımın kolaylaştırılması, ve 
• Çevreye uyumluluk bakımından mükemmel olmalı 
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• Çevre ve insanı korumanın yanı sıra, yatırımcının yaptığı yatırımı ve mülkü 
de korumalı. Yani yatırımcı: 

- Öngörülebilir inşaat süresi ve yatırım maliyeti, 
- Lisanslanabilme güvencesi (politik destek), 
- Öngörülebilir işletme ve bakım-onarım masrafları, 

Kaza riskinin çok düşük olması, 

yönlerinden kendini ve yatırımını güvence altına almış olmalıdır. 

• Ekonomik olarak alternatif teknolojilerle rekabet edebilmeli, 
• Sistem ve donanım bazında standartlaşmış olmalıdır. 

Bu konulara kısaca değinecek olursak: 

a. Güvenliğin geliştirilmesinde öncelik : Gelecek nesil reaktörler sadece güvenli değil, 
fakat kamuoyu tarafından da güvenli olarak algılanmalı; halen işletilmekte olan santrallere 
göre daha güvenli ve daha az riskli olmalıdır. Bunun için : 

- Kalp hasar frekansı < 10"5 /reaktör-sene 

- Ağır kaza sonucu çevreye radyasyon yayma frekansı < 10"6 /reaktör-sene 

- Toplum dozu <100 adam-rem/sene; değerlerine hedeflenmiştir. 

Yeni tasarımlar yalnızca insanları korumaya değil aynı zamanda santral ve donanımlarını 
da korumaya yönelik olarak yapılmalıdır. 

b. Basitlik : Bugün çalışmakta olan reaktörlerin güvenliği yüksek teknoloji kullanan 
AKTİF ve PASİF elemanlar ile geliştirilmiş mühendislik önlemlerine dayandırılmaktadır. 
Bu durum, 

- maliyete, 

- kullanılabilirliğe, 

- işletilebilirliğe, 

- bakım ve onarım faaliyetlerine; olumsuz yönde etki etmektedir. Ayrıca, operatörler 
tarafından sistemin tam olarak anlaşılması zorlaşmaktadır. Bu nedenle sistemleri daha 
basitleştirmek hedeflerden biri olmuştur. Basitleştirmeye giden temel adımlar, güvenlik 
sistemlerinde pasif elemanların kullanım oranını arttırmak veya tümüyle pasif elemanlar 
kullanarak eneıji gerektiren pompa, vana,... vs'den kurtulmaktır. 

Aktif sistem : Fonksiyonlarını yerine getirmek için enerji gerektiren sistemler. 

. Elektrik motorları, 

. Pompalar, 
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. Elektrikle çalışan vanalar,... vs. 

Pasif sistem : Fonksiyonlarını yerine getirmek için eneıji gerektirmeyen sistemler. 

. Doğal dolaşım, ısıyayım (Convection), 

. Yer çekimi (Gravity), 

. Basınç eneıjisi, 

. Buharlaşmayla soğuma, 

. Yoğuşmayla soğuma; gibi olayların kullanımı. 

Basitleştirmenin temel amacı sistemin işletilmesini basite indirgeyerek, anlaşılmasını 
kolaylaştırmaktır. Bu şekilde gerçek işletme şartlan daha kolaylıkla 
gözlemlenebilmektedir. 

e. Tasarım ve güvenlik marjları : Hem donanım hem de işletme bazında güvenlik 
maıjlanmn arttınlması hedeflenmiştir. Bileşen bazında imalat maıjlannm arttınlması 
sistemin güvenirliğini arttırmak ve işletme dışı kalma olasılıklanm azaltmayı 
amaçlamaktadır. Güvenlik ve işletme maıjlannm arttınlması ise iki yönde gerçekleştirilir : 

a. Termik maıjlann arttınlması : Kalp, basınçlayıcı ve buhar üreticilerinin içindeki 
soğutucu miktan fazlalaştmlarak sistemin termik ataleti yükseltilir. Bu şekilde bir 
transiyent veya kaza sonucunda operatörün müdâhelesi için daha fazla zaman kalır (ölü 
zaman). Pasif sistemler kullanılıyor ise acil durumda kullanılan su rezervinin 
fazlalaştmlması gerekir. 

b. Kalp güç yoğunluğunu ve yakıt zarfı yüzeyindeki ısı akısını azaltarak sistemi 
kazalara karşı daha affedici yapmak. Bu yatınmm korunması ve ağır kazalann önlenmesi 
olanağı fazlalaştınlmış olur. Reaktör hatalara karşı daha toleranslı olur. 

Yeni nesil reaktörlerin güvenlik amaçlan ve stratejileri bugünkü tasanmlarla örtüşmekte 
olup genel güvenlik nedenleri tamamen aynıdır. Kademeli korunma ilkeleri yeni 
tasanmlarda da aynen geçerlidir. Tasanm maıjlannı arttırmak, termik ataleti fazlalaştırmak 
ve kalp erime frekansını azaltmak suretiyle kazalan önleme kademesi takviye 
edilmektedir. Olası kaza sonuçlannı yumuşatmak ve olumsuz etkilerini en aza indirgemek 
için, son kademe olan koruma kabında, kabın temel görevi aynı kalmak şartıyla yeni 
tasanmlara gidilmiştir. Bunun en önemli getirişi, çevreye yayılacak olan radyoaktif 
maddelerin ALARA prensibine uygun olarak en aza indirgenmesi suretiyle çevredeki 
canlılann alacaklan doz miktarlannı azaltmaktır. 

d. İnsan faktörü Vs*Three Mile Island" ve "Çernobil" kazalanndan alman en büyük 
ders, nükleer güvenlik zincirinde en zayıf halkanın insan-makine etkileşmesi olduğudur. 
Bu nedenle, nükleer, havacılık ve haberleşme alanlanndaki insan faktörü mühendisliğinde 
elde edilmiş olan gelişmeler ve deneyimlerden, yeni nesil reaktörlerin tasanmmda en 
yüksek derecede faydalanılmıştır. Bu konuda yapılan değişikliklerin belli başlılan : 
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- Operatörlere gelen bilgi akışındaki düzenlemeler, 

- Kontrol odasının daha ergonomik yapılması, 

- Monitörlerin yerleşimi, 

- Işıklı göstergeler, 

- Kaza sonucunda operatörlere daha fazla düşünme zamanının bırakılması, 

gibi iyileştirmelerdir. 

4. YAPILAN YENİLİKLER 

Yeni nesil reaktörlerin birçok karekteristik özelliğini kısaca özetlersek : 

- Arttırılmış tasarım ve güvenlik marjları 
- Basitleştirilmiş tasarım, daha az test ve bakım 
- En aza indirilmiş operatör müdahalesi 
- Hatalara karşı toleransın fazlalaştırılması (yüksek hata toleranslı, affedici) 
- İnşaat süresinin kısaltılması, 3-5 sene arası 
- Lisanslamayı kolaylaştırmak için her tip için standart tasarıma gidilmesi 
- Yüksek güvenirlilik (reliability) 
- Reaktör ömrünün uzatılması, 60 sene 
- Yakıt yükleme zamanının kısaltılması 
- Yakıt değiştirme periyodunun uzatılması, yakıt çevrim zamanı 2 senede bir 
- Yüksek yanma oranı 60 000 MWD/TU (senelik atık miktarını azaltıyor) 
- Emre amadelik, sistemin çalışabilir durumda bulunması % 87 (ömür boyu 

ortalama) 
- İstem dışı devre dışı kalmalar, senede bir defadan daha az 
- Radyoaktif atık 80 m3/sene 
- Toplum dozu (radyasyonla çalışanlar için-occupationat) <100 adam-rem/sene 
- Yeni kalp içi yakıt yönetimi (basınç kabını hızlı nötronlardan korumak ve 

ömrünü uzatmak için) 
- Basınç kabının tasarımında yapılan iyileştirmelerle ömrünün uzatılması 
- Kalp erime frekansı <10"5/reaktör-sene 
- Çevreye radyasyon salabilecek ağır kaza frekansı < 10"6/reaktör-sene 
- PWR'ler için soğutucu içinde daha az çözünmüş Bor kullanılarak sıcaklık geri 

besleme katsayılarını daha fazla negatif yaparak yapısal güvenliği arttırmak 
(özellikle pasif sistemler için) 

- Maliyetteki azalmalar yoluyla serbest rekabete açılan elektrik piyasasında 
alternatif enerji teknolojileriyle rekabet edebilme kabiliyetinin arttırılması 

5. İLERİ REAKTÖRLER 

İleri reaktörler diye adlandırdığımız tasarımlar, nükleer sahadaki uzun yılların 
birikimlerinin son teknolojik gelişmelerle birleştirilmesiyle, eldeki sistemlerin evrimsel 
tasarım anlayışı içinde geliştirilmesinden oluşmuştur. Bazı aktif soğutma ve güvenlik 
sistemleri pasife dönüştürülerek tasarımın basitleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Kontrol 
odasına bilgi akışı sadeleştirilerek daha kolay anlaşılır duruma getirilmiştir. İnsan-makine 
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ilişkisindeki hataları azaltmak için reaktörlerin kontrolleri büyük ölçüde bilgisayarlara 
devredilmiştir. İnşa süresi kısaltılmış, reaktör ömrü uzatılmıştır. Yakıt değiştirme yılda 
birden iki yılda bire çıkarılmıştır. Bu yenilikler reaktör ilk yatırım maliyetini ve birim 
enerji fiyatlarını büyük ölçüde düşürmüştür. 

Bu serinin en önde gelenleri güçleri 1000 MWe 'in üzerinde olan General Elektrik (A.B.D.) 
firmasıyla Hitachi ve Toshiba (Japonya) firmasının geliştirdiği ABWR (İleri Kaynar Sulu 
Reaktör) ile Westinghouse (A.B.D.) firmasıyla Mitsubishi (Japonya) firmasının geliştirdiği 
APWR (İleri Basınçlı Su Reaktörü)' dir. Bunların dışında Framatome (Fransa) ile Siemens 
(Almanya) firmalarının geliştirdiği EPR, İsveç'in geliştirdiği BWR 90, Kanada'nın 
geliştirdiği CANDU-9, Rusya'nı geliştirdiği VVER-1000 (V-392) ve A.B.D.'nde 
geliştirilen System-80+'den bahsedebiliriz. 

Bu seride ayrıca 750 MWe gücün altındaki orta boy reaktörler olarak AP-600 (A.B.D.), 
AC-600 (Çin), MS-600 (Japonya), SBWR (A.B.D.), CANDU-NG (Kanada), VVER-
500/600 (V-407) (Rusya)'den de söz etmek gerekir. 

6. YAKIN GELECEĞİN REAKTÖRLERİ 

Bu reaktörler de yine evrimsel tasarımlar olup yakın gelecekte devreye girmeleri 
beklenmektedir. Burada Westinghouse firmasının geliştirdiği 1090 MWe gücünde, pasif 
güvenlik özellikleri arttırılmış, ilk yatırım ve bakım-onanm maliyetleri düşük PWR tipi 
AP-1000; General Elektrik firmasının geliştirdiği 1380 MWe gücünde, pasif güvenlik 
sistemleri geliştirilmiş, doğal dolaşımın pompaların yerini aldığı, ekonomik ve 
basitleştirilmiş BWR tipi ESBWR; ve Kanada'mn geliştirdiği 731 MWe gücünde, termik 
verimi yüksek, hafifçe zenginleştirilmiş U kullanan, boşluk katsayısı (-) olan, inşaat süresi 
3 yıla indirilmiş ACR-700'den söz edebiliriz. 

7. GELECEK NESİL REAKTÖRLER 

11 gelişmiş ülke (A.B.D., İngiltere, İsviçre, Güney Kore, Güney Afrika, Japonya, Fransa, 
Avrupa Birliği, Kanada, Brezilya, Arjantin) nükleer konudaki birikimlerini değerlendirmek 
üzere 2000 yılında bir araya gelerek 130 değişik reaktör tasarımı arasından 
sürdürülebilirlik, ekonomiklik, emniyet ve sistemlere güvenilirlik, nükleer silâh yapımına 
karşı direnç ve fiziksel koruma açılarından en uygun olan 6 tanesini seçti [6,7,8], Bu 
konuda yapılacak araştırma faaliyetleri ve sistemlerin öncelikleri belirlendi ve program 
plânlarının temelleri yazıldı. Bu sistemlerin 2030 yılma kadar kurulabilir olması 
amaçlandı. Uluslar arası ortak alanlar ve işbirliği ilkeleri saptandı. Yapılan gelişmelerle 
ilgili düzenli gözden geçirme toplantıları plânlandı. Seçilen 6 devrimsel tasarım; VHTR 
(Çok Yüksek Sıcaklıklı Reaktör), MSR (Ergimiş Tuz Reaktörü), GFR (Gaz Soğutmalı 
Hızlı Reaktör), SFR (Sodyum Soğutmalı Hızlı Reaktör), SCWR (Süper Kritik Su 
Soğutmalı Reaktör), LFR (Kurşun Soğutmalı Hızlı Reaktör) Şekil-3'te basit olarak 
gösterilmiştir. Bu 11 ülkeye daha sonra Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti de 
katılmıştır. 

8. ATIKLARIN SAKLANMASI 

Dünyadaki çevre problemlerini azaltmak ve daha fazla enerji üretimini gerçekleştirebilmek 
için : 
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- Mevcut nükleer santrallerden çıkan kullanılmış yakıtlardan biraz daha enerji 
elde etme olanağı sağlamak, 

- Son depolamaya gönderilecek yüksek seviyeli radyoaktif atıkların toksisitesini 
azaltmak, 

- Dünyadaki Plütonyum envanterini azaltmak, 
- Silâh yapımına dirençli yakıtlar üretmek, 
- Jeolojik depolama maliyetini azaltmak, 

üzere yeni yakıt çevrimi teknolojileri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu konudaki 3 
ayrı yakıt çevrimi ile igili bilgiler Şekil-4'te özetlenmiştir. Şekilden de görüleceği gibi 
çalışan reaktörlerden çıkan kullanılmış yakıtlar, en son halka olan ileri yakıt çevrimlerinde, 
geridönüşümden sonra önce LWR, ALWR veya 4. nesil ısıl reaktörlerde yakıldıktan sonra 
bir kere daha 4. nesil hızlı reaktörlerde kullanılıp ADS {Accelerator Driven System : 
Hızlandırıcı Güdülü Sistem) dönüştürücülere gönderilmektedir. Bu sayede son depolamaya 
gönderilecek atıklar çok daha az U, Pu ve ağır elementler içeren çok daha küçük miktarlara 
indirgenebilmektedir. 

9. İRDELEME 

Gelecek günlerin enerji istemini karşılamak üzere güvenli, sürdürülebilir, çevreye duyarlı, 
ekonomik, silâh yapımına dirençli, ve fiziksel olarak güvenli enerji üretimi koşullarını 
sağlayacak gelişmiş nükleer enerji sistemlerini gerçekleştirmek hedeflenmiştir. Bunu 
sağlamak üzere: 

- Nükleer enerji sistemlerinde yukarıdakilere cevap verecek yenilikler üzerinde, 
- Atık problemini en aza indirgemek için daha gelişmiş yakıt çevrimleri üzerinde, 

çalışmalara başlanmıştır. 

Nükleer Endüstrideki bu gelişmeler, geleceğin eneıji probleminin çözümünde en uygun 
seçeneklerden biri olarak nükleer santralleri öne çıkarmaktadır. Petrol ve gaz fiyatları, 
güvenlik, karbon vergisi, yapım maliyetindeki azalmalar, ... gibi itici faktörler gelecek 
plânlarını büyük ölçüde etkileyecektir. 4. Nesil reaktörlerle kaynaşma (fusion) reaktörleri 
teknolojileri arasında birçok ortak özellik bulunmaktadır. Aralarında yapacakları işbirliği 
bu yöndeki gelişmeleri hızlandıracaktır. 
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Çizelge-1 : Dünyadaki kaynakların bölgelere göre elektrik üretiminde kullanım oranlan 
(2006) 

' ;<• TermalYcV milidr» Nükleer Yenilenebilirb « T o p l â ı r f » ! 

i ' • Ufflpfr :• • i 
I ' 1 

i . ; 
m KJ * ı 

Kul. 

' % 

1 Kul.t; 

(EJ) % 

Kul. 

(EJ) % 

Kul.' 

(EJ) t ; 
Kuzey Amerika 22,21 65,71 2,43 14,53 9,61 18,99 0,63 0,77 34,87 100 

Latin Amerika 4,42 38,28 2,46 58,31 0,33 2,61 0,32 0,81 , 7,54 100 

Batı Avrupa 15,56 52,32 1,72 15,86 9,56 29,14 0,53 2,68 27,37 100 

Doğu Avrupa 17,36 64,95 1,12 17,21 3,51 17,80 0,02 0,05 22,01 100 

Afrika 4,89 80,01 0,35 17,74 0,11 1,84 0,04 0,41 5,40 100 

Orta Doğu ve G. Asya 14,42 82,42 0,64 15,51 0,20 1,57 0,02 0,50 15,28 100 

G.doğu Asya ve Pasifik 5,81 88,17 0,26 10,73 _ * _ * 0,21 1,10 6,28 100 
Uzak Doğu 32,61 75,65 2,04 12,50 5,70 11,52 0,47 0,33 40,83 100 

Dünya*toplamil:" 117,27 66,46 11,02 17,46 29,03 15,18 2,26 0,89 159,83 100 

1 
a) Katı, sıvı, gaz, biokütle ve atık yakıtların hepsi 

b) Jeotermal, rüzgâr, güneş ve gel-git enerjilerinin hepsi 

Eksajoule = 1018 joule 
*) Güneydoğu Asya ve Pasifik'te hiç nükleer reaktör olmadığı için buralardaki elektrik üretimine 

nükleer enerjinin katkısı yok. 

Çizelge-2 : Dünyadaki reaktörlerin bölgelere göre dağılımı (2007) 

Kuzey Amerika 122 113 171 1 165 

2007 
yılında 
üretilen 
elektrik 

[ TW-sa ] 
895 

Latin Amerika 4 090 692 28 
Batı Avrupa 130 122 638 3 200 827 
Doğu Avrupa 68 47 765 10 7 445 325 
Afrika 1 800 13 
Orta Doğu ve Güney Asya 19 4 207 4 125 18 
Uzak Doğu 92 78 531 11 10 566 502 

Dünya Toplamı 439 372 202 33 27 193 2 608 
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Şekil-1 : Dünya öngörülen elektrik enerjisi isteminin yıllara göre değişimi 

Sembol Adet TASARIM 
ABWR : General Electric (GE) Nuclear Energy's Advanced 

^ Boiling Water 

Reactor Design (Amerikan yapımı İleri Kaynar Sulu 
Reaktör ) 
AP-1000 : Reactor by Westinghouse Electric Company 

( Amerikan yapımı İleri Basınçlı Sulu Reaktör ) 
EPR : U.S. Evolutionary Power Reactor by AREVA Nuclear 
Power 

7 

( Avrupa yapımı İleri Kaynar Sulu Reaktör ) 
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ESBWR : Economic Simplified Boiling Water Reactor by General 
Electric 

6 
( Amerikan yapımı Ekonomik Basitleştirilmiş Kaynar 

Sulu Reaktör ) 
UASPWR : U.S. Advanced Pressurized Water Reactor by Mitsubishi 
Heavy 

industries, Ltd. ( Japon yapımı İleri Basınçlı Sulu 
Reaktör) 

Şekil-2 : A.B.D.'nde plânlanan yeni nükleer güç santral tasarımları 

- MrrHsh-TmiKratare Inctn 

n 

sütnsatı Reactor 

EıiMMgraey Ourap T«nk* U r * 
a) Çok Yüksek Sıcaklıklı Reaktör b) Ergimiş Tuz Reaktörü 
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c) Gaz Soğutmalı Hızlı Reaktör d) Sodyum Soğutmalı Hızlı Reaktör 
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e) Süper Kritik Su Soğutmalı Reaktör f) Kurşun Soğutmalı Hızlı Reaktör 

Şekil-3 : Gelecek nesil reaktörler 
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Çok az Ağır elementler, 
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Yakıt Çevr imi 

Şekil-4 : İleri yakıt çevrim teknolojileri 

366 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,367-375 ^ 0 0 0 7 8 Y K a r a 

NÜKLEER VE YENİLENEBİLİR GÜÇ SANTRALLERİNİN AHP 
YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Yağmur Kara1*, Aylin Çiğdem Köne2 

'Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 
2 Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

Elektrik üretiminde kullanılacak kaynaklara ilişkin karar alma süreçlerinde farklı seçim 
kriterleri değişik oranlarda dikkate alınabilmektedir. Bu çalışmada, fosil yakıtlara göre 
dışsal maliyetleri daha düşük olan yenilenebilir (güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyoyakıt) ve 
nükleer eneıji santrallerinin Türkiye'nin elektrik eneıjisi üretiminde hangi oranlarda 
kullanılabileceği sorusu, AHP yöntemi ile oluşturulan model çerçevesinde 
cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Modelde seçim (kontrol) kriterleri olarak üretim 
maliyetleri, dışsal maliyetler, ulusal ve uluslararası tepkiler seçilmiştir. Kontrol kriterlerine 
eşit ağırlık verildiğinde ilk üç sırayı nükleer (% 36), rüzgâr (% 24) ve güneş (% 17) 
santralleri almıştır. Dışsal maliyetler % 40, diğer kriterlerin her biri % 20 oranında 
hesaplamaya katıldığında ise sıralama değişmemiş; ancak nükleer santraller % 32, rüzgâr 
% 29 ve güneş santralleri ise % 16 değerlerini almışlardır. 

Anahtar Kelimeler: AHP, Güç Santralleri, Dışsal Maliyetler 

A COMPARISION OF NUCLAER AND RENEWABLE POWER 
PLANTS WITH AN AHP MODEL: THE CASE OF TURKEY 

Various selection criteria can be taken into account in determination of fuel mix by giving 
different priorities. In this paper, we present a multiple criteria decision-making model to 
evaluate five types of power plants -namely solar, wind, geothermal, biomass and nuclear 
power plants- for electricity generation in Turkey by means of Analytical Hierarchy 
Process (AHP). The proposed model implemented two alternative scenarios; each gives 
different relative importance to the control criteria (production costs, external costs, 
national and international acceptance) in the model. Under all alternative scenarios of our 
model, the highest value alternative is nuclear power plants. The share of nuclear energy is 
in the range of 36% - 32% in our model results although nuclear energy is not available 
yet. The calculated percentage of wind and solar power plants are 24% and 29% for 
Scenario 1 and 17% and 16% for Scenario 2 respectively. 

Keywords: AHP, Power Plants, External Costs 

* ykara@mu.edu.tr 
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1. GİRİŞ 

Günümüz dünyası enerji gereksiniminin karşılanmasında büyük oranda fosil *yakıtlara 
bağımlıdır. Dünya ölçeğinde toplam enerji tüketiminin % 62'si petrol ve doğal gazdan 
sağlanmaktadır [1], Fosil yakıtlara olan bu bağımlılık iklim değişikliği ve ulusal güvenlik 
konularında ciddi endişe yaratmaktadır. Bu bağlamda alternatif çözümler arasından, sera 
gazları yaymayan yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılması önem 
kazanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları enerji arzının çeşitlendirilmesine yardımcı 
olabilir. Ayrıca enerji ithalatına bağımlılığın azaltılması; ekonomilerin uluslararası yakıt 
fiyatları dalgalanmaları ve kaynak kısıtlamaları sorunları ile karşılaşma risklerini azaltır. 
Bundan başka, çoğu yenilenebilir kaynak fosil yakıtlara göre daha temiz olduğundan çevre 
ve insan sağlığına fayda sağlamaktadır. Belirtilen avantajlarına karşın yenilenebilir 
kaynakların geleneksel yakıtların yerini tamamen alması öngörülebilir gelecekte olası 
olmadığından; nükleer enerji birçok ülkede bir diğer seçenek olarak yeniden gündeme 
gelmektedir. Sınırlı fosil rezervlerine bağlı olmaması, yüksek miktarda eneıji sağlaması, 
yakıt fiyatlarının enflasyondan daha az etkilenmesi ve santrallerin eneıji üretimi sırasında 
sera gazları emisyonlarına katkı yapmaması nükleer enerjinin önemini artıran faktörlerdir. 

Hızla artan kişi başına eneıji talebi, yüksek oranda ithal girdi bağımlılığı, uluslararası 
anlaşmaların emisyonlar konusunda getirdiği sınırlamalar gibi sorunlarla karşı karşıya olan 
Türkiye enerji sektörü açısından, öncelikli sorunlardan biri de kaynak çeşitlendirmesidir. 
Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü ile elektrik üretimi Çizelge 1 ve Çizelge 2'de 
yakıt çeşitlerine göre gösterilmektedir [2, 3]. 

Çizelge 1. Elektrik Eneıjisi Kurulu Gücü (2007) 

Yakıt Türü Kurulu Güç (MW) Oran (%) 
Doğal Gaz 13.177 31,56 
Hidrolik 13.829 33,12 
Kömür 10.097 24,19 
Petrol 1.952 4,67 
Jeotermal 30 0,07 
Rüzgâr 355 0,85 
Diğer 2.309 5,53 
Toplam 41.748 100 

Çizelge 2. Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Eneıji Kaynaklarına Göre Dağılımı 

Elektrik Oran Elektrik Oran Artış 
Yakıt Türü Üretimi (GWh) (%) Üretimi (GWh) (%) Oranı 

(%) 
2006 2007 

Kömür 46.649,5 26,5 53.431,0 27,9 14,5 
Sıvı Yakıtlar 4.340,5 2,5 6.526,8 3,4 50,4 
Doğal Gaz 80.691,2 45,8 95.024,8 49,6 17,8 
Yenilenebilir + Atık 153,9 0,1 213,7 0,1 38,9 
Hidrolik 44.244,2 25,1 35.850,8 18,7 -19,0 
Jeotermal + Rüzgâr 220,5 0,1 511,0 0,3 131,7 
Toplam 176.299,8 100,0 191.558,1 100,0 8,7 
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Son yıllarda yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretiminde kullanımı artmakla 
birlikte, toplam üretimdeki paylan henüz marjinal düzeydedir. 2008-2017 döneminde 
düşük talep senaryosuna göre yılda ortalama % 6,6; baz talep senaryosuna göre ise yılda 
ortalama % 7,5 oranında talep artışı beklenen [4] Türkiye'de elektrik enerjisi sektöründe, 
talebin karşılanmasında yenilenebilir kaynakların yeterli olmayacağı açıktır. Bu nedenle 
nükleer enerjiyi de kapsayacak biçimde diğer alternatiflerin dikkate alınması 
gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de henüz kullanımda olmayan ya da düşük oranda 
kullanılan ancak, önümüzdeki dönemde elektrik üretimi içindeki payının artırılması 
hedeflenen santrallerin hangi oranlarda kullanılabileceğinin araştırılmasıdır. Bu doğrultuda 
güneş, rüzgâr, jeotermal, biyoyakıt ve nükleer eneıji santralleri birbiriyle karşılaştırılmıştır. 
Çalışmanın odak noktasında santrallerin toplumsal maliyetleri bulunmaktadır. Toplumsal 
maliyetler; özel maliyetler ve dışsal maliyetlerin toplamından oluşur ve bir iktisadi 
etkinliğin sonucunda bir bütün olarak toplumun katlandığı maliyetlerdir. Toplumsal 
maliyetlere ulaşmak için özel maliyetler yanında dışsal maliyetlerin de dikkate alınması 
gerekir. Bu bağlamda çalışmada, alternatif santrallerin değerlendirilmesinde ilk iki kontrol 
kriteri olarak üretim maliyetleri ve dışsal maliyetler seçilmiştir. Ayrıca alternatiflerin 
ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilebilirliğini değerlendirmek amacıyla ulusal 
tepkiler ve uluslararası tepkiler diğer iki kontrol kriteri olarak belirlenmiştir. Bu çok kriteri i 
karar alma probleminin çözümünde "Analitik Hiyerarşi Süreci" (The Analytic Hierarchy 
Process, AHP) yöntemi kullanılmış; veriler "SuperDecisions" programında 
değerlendirilmiştir. Ulusal ve uluslararası tepkiler için uzmanlara uygulanan anket 
sonuçları, üretim maliyeti ve dışsal maliyetler için ise sayısal veriler kullanılmıştır. 

2. MODELİN OLUŞTURULMASI 

2.1. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) 

AHP, çok sayıda kritere sahip karmaşık problemlerin çözümünde ve bu problemlerle ilgili 
karar süreçlerinde kullanılan bir yöntemdir. AHP yönteminin üstün yanı, hem nitel hem de 
nicel kriterlerin bir bütün olarak analiz edilebilmesidir. Bu yöntemde ortaya konulan 
problem; amaç, kriterler ve alternatiflere ayrıştırılır. Saaty [5], ikili karşılaştırmalann 
yapılmasında 1-9 arası değerlerin kullanıldığı bir ölçek oluşturmuştur. Çizelge 3'te ölçek 
değerleri yer almaktadır. 

Çizelge 3. AHP Önem Skalası 

Önem Değerleri Değer Tanımları 
1 Her iki alternatifin eşit öneme sahip olması durumu 
3 1. alternatifin 2. alternatiften daha önemli olması durumu 
5 1. alternatifin 2. alternatiften çok önemli olması durumu 
7 1. alternatifin 2. alternatife göre çok güçlü bir öneme sahip olması 

durumu 
9 1. alternatifin 2. alternatife göre mutlak üstün bir öneme sahip olması 

durumu 
2,4,6,8 Ara değerler 

AHP yöntemi uygulanırken amaç, oluşturulan matristen elde edilen en büyük özdeğere 
karşılık gelen özvektörü bulmaktır. 
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Ax — Ax (D 

Birinci eşitlikte; 

A: Matris 

x: Özvektör 

X: Özdeğer 

Rasyonel bir karar alma sürecinde tutarlılık önemli bir unsurdur. AHP yönteminde, yapılan 
analizde tutarlılık oranı ile bir çeşit rasyonellik testi yapılır ve yapılan analizin güvenilirliği 
ile ilgili fikir elde edilir. Saaty, tutarlılık oranının 0.10'dan küçük olması gerektiğini 
belirtmektedir. Söz konusu oranın 0.10'dan büyük olması durumunda, başlangıçta 
oluşturulan matrisin gözden geçirilmesi gereklidir. 

T.İ.: Tutarlılık Endeksi 

n: Matris boyutu 

AHP yöntemi karar alma, tahmin yapma ve öngörü gibi değişik amaçlarla tıptan 
mühendisliğe, ekonomiden fen bilimlerine kadar oldukça geniş bir uygulama alamna 
sahiptir. Son dönemde AHP'yi enerji sektörüne uygulayan çalışmaların sayısı artmaktadır. 
Kablan [6], Ürdün'de etkin enerji tasarruf programlarının oluşturulmasında 
kullanılabilecek politika araçlarını önem derecesine göre sıralamıştır. Chatzimouratidis ve 
Pilavachi [7], güç santrallerini radyoaktif olmayan emisyonların salınımına göre objektif 
ve sübjektif kriterler çerçevesinde ele almışlar ve sırasıyla nükleer, hidrolik, jeotermal ve 
rüzgâr eneıjilerinin en iyi tercihler olacağı sonucuna ulaşmışlardır. Lee ve diğerlerinin [8], 
Kore'nin hidrojen enerjisi teknolojisi alanındaki rekabet gücünü analiz ettikleri çalışmada, 
Kore'nin seçilen ülkeler arasında altıncı sırada yer aldığı belirtilmiştir. Chatzimouratidis ve 
Pilavachi'nin [9], on çeşit eneıji santralinin yaşam standartları üzerindeki etkilerini 
araştırdıkları çalışmada, ilk beş sırayı yenilenebilir enerji santralleri almıştır. Aynı 
yazarların bir başka çalışmasında [10], on çeşit eneıji santrali yaşam kalitesi önceliğine 
göre incelendiğinde; yine yenilenebilir eneıji santrallerinin ilk beş sırada yer aldığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

2.2. Hiyerarşi Ağacı 

Elektrik eneıj isi üretiminde birbirine alternatif olan beş santral türünün 
değerlendirilmesinde kullanılan hiyerarşi ağacı Şekil l 'de gösterilmektedir. Hiyerarşi 
ağacının en üstünde çalışmanın temel sorusu olan alternatif santrallerin öncelik sıralaması 
yer almaktadır. Bunun altında seçilen kontrol kriterleri ve her kriterin altında ise 
alternatifler bulunmaktadır. AHP yönteminde analizin yönü yukarıdan aşağı doğru ve tek 
yönlüdür; analiz aşağıdan yukarıya doğru yapılamaz. Yöntemin "hiyerarşi" olarak 
adlandırılması analizin işleyiş yönüne işaret etmektedir. 

(2) 
n-1 

Burada; 
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Şekil 1. Değerlendirmede kullanılan hiyerarşi ağacı 

2.3. Kriterler 

2.3.1. Üretim Maliyetleri 

Güç santralleri arasında tercih yapılırken ele alınması gereken en önemli unsurlardan biri, 
yapılacak elektrik üretiminin maliyetidir. Göreli maliyeti düşük olan santrallerin tercih 
aşamasında önemli bir avantajı olduğu açıktır. Üretim maliyetini oluşturan kalemler; 
sermaye maliyeti, bakım ve onarım maliyetleri ve yakıt maliyetleridir. Ekonomik 
maliyetler santral türlerine göre Çizelge 4'te verilmiştir [11]. Çizelgeden en düşük üretim 
maliyetine sahip santral türlerinin biyoyakıt, jeotermal ve nükleer santraller olduğu 
görülmektedir. 

Çizelge 4. Santral Türlerine Göre Üretim Maliyetleri 

($/MWh) 
Nükleer 26 
Güneş 125,8 
Rüzgâr 41,8 
Jeotermal 25,4 
Biyoyakıt 21,6 

2.3.2. Dışsal Maliyetler 

Negatif dışsallık olarak da bilinen dışsal maliyetler; bir karar biriminin bir başka karar 
birimine yüklediği fıyatlandırılamayan maliyetlerdir. Bu maliyetler, piyasa fiyatına 
yansımadığından piyasa mekanizması tarafından dikkate alınmaz. Dolayısıyla piyasacın 
serbestçe işlemesiyle toplum için en iyi sonuçların üretileceğine ilişkili beklentiler 
gerçekleşmez; piyasanın ortaya çıkaracağı sonuçlar etkin olmaz. Enerji üretimi ve 
tüketiminin çevre ve insan sağlığı üzerinde önemli dışsal etkileri vardır ve bu etkilerin 
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varlığında özel maliyetler ile toplumsal maliyetler birbirinden farklı olur. Örneğin, 
kömürden eski teknolojileri kullanarak bir başka ifadeyle zararlı emisyonlar için önlem 
almadan gerçekleştirilen elektrik üretimi, maliyetinin düşüklüğü nedeniyle tercih edilebilir. 
Kömür santrallerinin dışsal maliyetleri elektrik üretim maliyetine ve dolayısıyla elektrik 
fiyatına dahil edilmediğinden, piyasa mekanizması bu santrallerin yaygınlaşması gibi bir 
sonuç ortaya çıkarabilir. Gerçekte ortaya çıkan çevre tahribatı gerçekte toplumun refahı 
azaltmaktadır. Özetle, açık düzenlemelerin bulunmadığı durumlarda piyasanın enerji 
tercihini göreli özel maliyetlere göre yapması toplumsal açıdan etkinsizliğe yol açmaktadır. 

Günümüzde artan çevresel sorunlar ve buna paralel olarak gelişen çevre bilinci, karar alma 
süreçlerinde dışsal maliyetlerin de göz önünde bulundurulmaya başlamasına yol açmıştır. 
Bu konudaki en kapsamlı çalışmalardan biri Avrupa Birliği tarafından yürütülen ExternE 
Projesi'dir [12]. Proje kapsamında Avrupa için oluşturulmuş dışsal maliyet verilerinin 
küreselleştirilmesine çalışılmıştır. ExternE sonuçları elektrik üretiminde kullanılan farklı 
yakıt teknolojileri arasında karşılaştırma yapılmasına izin verir. Proje kapsamında yapılan 
çalışmalarda ortaya konulan dışsal maliyetler santral türlerine göre Çizelge 5'te 
gösterilmektedir. Çizelgedeki dışsal maliyetler, küresel ısınma, kamu sağlığı, maddi hasar 
ve iş sağlığı gibi dışsallıkların toplamındanioluşmaktadır. 

Çizelge 5. Santral Türlerine Göre Dışsal Maliyetler 

€cent/KWh 
Nükleer 0,45 
Biyoyakıt 2,5 
Jeotermal 0,3625 
Rüzgâr 0,125 
Güneş 0,6 

2.3.3. Ulusal ve Uluslararası Tepkiler 

Farklı kaynakları kullanan santrallerin piyasaya girme derecesi hem göreli maliyetlere hem 
de tüketicinin kabulüne bağlıdır. Fosil yakıtlı santrallerin, ekosistemde yaratılan tahribat, 
zararlı emisyonlar ve insan sağlığına olumsuz etkiler gibi açıkça gözlenebilen olumsuz 
etkileri nedeniyle bu santrallere duyulan tepkiler dünya genelinde giderek artmaktadır. 
Avrupa Birliği örneğinde görüleceği gibi siyasal alanda da temsil edilen çevreci görüşler 
enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gereksinimi ile birleşmiş ve yenilenebilir eneıji 
santrallerinin payını artırmaya yönelik eneıji projeksiyonları oluşturulmaya ve bu alanda 
teknoloji geliştirilmesine önem verilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla toplumun bakış açısı 
kaynak bileşiminin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Fosil yakıtlara yöneltilen tepkiler nükleer santraller söz konusu olduğunda da geçerli ve 
hatta daha şiddetlidir. Nükleer enerji santrallerinin yüksek kurulum maliyetleri, radyoaktif 
atıkların depolanması sorununun yanı sıra nükleer kaza riskleri endişe kaynağı olmaktadır. 
Türkiye'de nükleer santral ihalesi ile birlikte kamuoyunda başlayan tartışmalar bu tepkilere 
örnek oluşturmaktadır. Uluslararası düzeyde ise nükleer teknolojinin eneıji üretimi 
dışındaki amaçlarla kullanımına ilişkin kaygılar nedeniyle uluslararası kamuoyunun 
baskıları gündeme gelebilmektedir. Nükleer ve fosil yakıtlı santrallere duyulan tepkilere 
karşın, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına duyulan 
güven yadsınamaz. Gerek çevre güvenliği, gerek enerji arzının devamlılığının 
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sağlanabilmesi açısından yenilenebilir eneıji kaynaklarının avantaj lan kamuoyunda genel 
kabul görmüştür. 

Bu çalışmada nükleer ve yenilenebilir eneıji alanındaki uzmanlara elektronik ortamda 
cevaplandırabilecekleri iki soruluk anket uygulanmıştır. Ankette uzmanlardan uluslararası 
ve ulusal tepkiler ve/veya kabul edilebilirlik açısından santralleri AHP önem skalasına göre 
değerlendirmeleri istenmiştir. Her alandan eşit sayıda uzmanın yanıtladığı anket sonuçlan 
ikili karşılaştırmalarda kullanılmıştır. 

3. ANALİZ SONUÇLARI 

AHP yöntemine göre oluşturulan hiyerarşi ağacındaki kriterler iki farklı ağırlıklandırma ile 
incelenmişlerdir. İlk olarak tüm kriterlerin eşit önemde olduğu varsayımı ile kriterlere eşit 
ağırlık (% 25) verilmiştir. Hesaplama sonuçlan Şekil 2'de gösterilmektedir. 

Şekil 2. Kriterlere eşit ağırlık verilmesi durumunda analiz sonuçlan 

Buna göre, dört çeşit yenilenebilir eneıji santrali ile nükleer eneıji santrali arasında bir 
dağılım yapılması gerektiğinde, birinci sırayı % 36 ile nükleer santraller almaktadır. Bunu 
sırasıyla, % 24 ile rüzgar, % 17 ile güneş, % 13 ile jeotermal ve % 9 ile biyoyakıt 
izlemektedir. 

Santrallerin tercih aşamasında karar alıcılann dışsallıklara diğer kriterlerden daha fazla 
önem verecekleri varsayımına dayanarak hazırlanan ikinci modelde, dışsallıklara % 40 ve 
diğer kriterlere % 20 ağırlık verilmiştir. Şekil 3 sonuçlan özetlemektedir. Buna göre, 
nükleer santrallerin payı % 32, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyoyakıt santrallerinin payı 
sırasıyla; % 29, % 16, % 14 ve % 8 olarak belirlenmiştir. 

Her iki model için yapılan analizler için tutarlılık endeksi sonuçlannm 0,1 değerinden 
küçük olması analizin tutarlı olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 3. Dışsallıklara ağırlık verilmesi durumunda analiz sonuçlan 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Son yıllarda, dünyada ve Türkiye'de fosil yakıtlara göre dışsal maliyetleri daha düşük olan 
yenilenebilir güç santrallerine doğru bir yöneliş gözlenmektedir. Aynı zamanda 
Türkiye'nin hızla artan elektrik eneıjisi tüketimini karşılamak için nükleer eneıjiden 
yararlanma çabalan hız kazanmış ve nükleer santral ihale süreci başlatılmıştır. 

AHP yöntemini kullanan bu çalışmada, Türkiye'nin elektrik eneıjisi sektöründe 
önümüzdeki dönemde payı artması beklenen nükleer, güneş, rüzgâr, jeotermal, biyoyakıt 
santrallerinin hangi oranlarda kullanılabileceği araştınlmıştır. Çalışmanın sonuçlanna göre 
nükleer santraller ilk sırada yer alırken rüzgâr eneıj isinin onu takip ettiği görülmüştür. 
Kriterlere farklı ağırlıklar verilmesi durumunda bile sıralamanın değişmemesi dikkati 
çekmektedir. 

Elektrik üretiminde kullanılabilecek kaynaklann farklı karşılaştırmalı üstünlükleri 
olduğundan; sorun hangi kaynağın seçileceğinden çok en uygun kaynak bileşiminin 
belirlenmesidir. Bu noktada, elektrik üretim maliyetinin önemli bir kısmını oluşturmasına 
karşın çoğu kez göz ardı edilen dışsallıklann bundan böyle eneıji politikalannın bir parçası 
olması gerektiği belirtilmelidir. Eneıji kaynaklannm etkin ve sürdürülebilir tahsisi, 
dışsallıklann dikkate alındığı eneıji politikalannın oluşturulması ile mümkün olacaktır. 
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NÜKLEER YAKIT VE REAKTÖR MALZEMELERİ; YENİ 
GELİŞMELER VE EĞİLİMLER 

Üner Çolak1* 

'Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü, Beytepe 06800, Ankara 

Dünya artan nüfus, hızla etkili olan çevre sorunları, Çin ve Hindistan gibi gelişen ülkelerin 
sürekli artan talebi gibi nedenler ile enerji konusunda daha duyarlı olma konusunda 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede nükleer enerji, özellikle yüksek enerji ihtiyacı olan 
ülkeler için önemli bir alternatif olmaya adaydır. Nerdeyse 50 yılı bulan nükleer eneıjinin 
ticari olarak kullanılması sürecinde güvenlik hep ön planda olmuş ve geliştirilen yakıt ve 
malzeme teknolojileri burada anahtar rol oynamıştır. Bu çalışmada son yıllarda ticari 
reaktörlerde yakıt ve malzeme ile ilişkili işletme problemleri ile yeni jenerasyon reaktörler 
kadar varolan reaktörlerde uygulama şansı bulabilecek yeni teknolojik çözümler 
sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nükleer Yakıt, Malzeme Teknolojileri 

NUCLEAR FUEL; RECENT DEVELOPMENTS AND TRENDS 

Studies has been concentrated on energy issues for being concious due to increasing world 
population, rapidly becoming effective environmental problems, and continously 
increasing demand of developing countries like China and India. Nuclear energy is a 
candidate as an alternative source especially for countries with high energy demand. Safety 
has always been the primary concern for almost the last fifty years during the commercial 
utilization of nuclear energy and developed fuel and materials technologies have played 
key roles in this respect. This study deals with operational problems related with fuel and 
materials experienced in commercial reactor during recent years and new technological 
solutions applicable to new generation reactors as well as existing ones. 

Keywords: Nuclear Fuel, Materials Technologies 

"ucolak @ hacettepe.edu.tr 
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1. GİRİŞ 

Son yıllarda özellikle iklim değişikliği nedeni ile eneıji üretiminde fosil kaynakların 
kullanımına yönelik kısıtlamalar ve yerine alternatif kaynakların sunulmasına yönelik 
genel bir eğilim pek çok ülkenin gündemindedir. Bu alternatifler arasında nükleer eneıji de 
önemli bir yer tutmaktadır. Bunun önemli bir nedeni de hızla büyüyen Çin ve Hindistanın 
nükleer enerjiyi planlarının içine önemli oranda almalarıdır. 

Nükleer eneıji günümüzde dünyanın toplam elektrik üretiminin %15 kadarını 
karşılamaktadır. Teknoloji ağırlıkla hafif su teknolojisine dayanmakta ve bu durumun bir 
süre daha bu şekilde devam etmesi beklenmektedir. Uzun dönemde teknolojik gelişmeler 
ile birlikte gaz soğutmalı yüksek sıcaklık reaktörleri ve hızlı reaktörlerin de bu yelpaze 
içinde yer alması öngörülmektedir. 

Nükleer yakıt doğal olarak nükleer eneıji üretiminde en önemli girdidir. Doğal olarak 
özellikle güvenliğin arttınlması ve maliyetlerin düşürülmesi konusundaki kaygılar bu 
alanda da yeni gelişmelerin ve iyileştirmelerin sağlanması için itici güç oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada nükleer yakıt teknolojisinin günümüzdeki durumu, son yıllardaki nükleer 
yakıtlar reaktör malzemeleri ile ilgili işletme problemleri, son yıllarda önerilen ve 
gerçekleştirilen tasanm değişiklikleri ve performans bilgileri sunulmaktadır. 

2. HAFİF SU REAKTÖR YAKITLARINDA VE MALZEMELERİNDE İŞLETME 
PROBLEMLERİ 

Hafif su reaktörlerinde daha yüksek yanma oranlanna ulaşmak özellikle nükleer yakıt 
hammaddelerinin daha verimli kullanılması açısından önemli bir hedef oluşturmaktadır. 
70'li yıllarda 30 000 MWD/MTU olan yanma oranlan gönümüzde 70 000 MWD/MTU 
değerlerini zorlamaktadır. Bu durumda bile yakıttan yararlanma oranı yaklaşık %7 
değerini aşamamaktadır. Bu da daha önümüzde önemli bir yol olduğunu göstermektedir. 

Nükleer reaktörlerde yanma oranını daha da arttırmayı engelleyen en önemli konu yakıt 
çubuklannm değişik nedenlerle işlevsizleşmesi ve zarf üzerinde oluşan çatlaklar nedeni ile 
fısyon ürünleri nedeni ile oluşan radyasyonun yakıt ve zarf bariyerlerini aşarak soğutucuya 
kanşmasıdır. Şekil l 'de PWR ve BWR reaktörlerinde yıl bazında sızıntı yapan yakıt 
çubuğu sayısı verilmektedir. Buradan da görüldüğü gibi önceleri performanslan daha kötü 
olan BWR reaktörleri yapılan iyileştirmeler ile son yıllarda PWR'lara yakın 
performanslarda işletilebilmektedir. 

1970'li yıllarda özellikle ABD basınçlı su reaktörlerinde yakıt çubuklannm bozulma 
oranlan 10"4 düzeyindeydi. İzleyen yıllarda özellikle Japon reaktörlerinde elde edilen 
oranlar 10"6değerlerine kadar iyileştirilmişti. O yıllardan günümüze özellikle yakıt 
tasanmmda gerçekleştirilen iyileştirmeler ve işletim parametrelerinde düzenlemeler ile bu 
düzeydeki performans genel olarak endüstri standartı haline gelmişti. Doğal olarak daha 
önce düşük yanma oranlannda işletim limiti olan fazla reaktivitenin yerini yavaş yavaş 
malzeme problemleri yerini almaktadır. Bunlann arasında yakıt çubuğunun yakıt demeti 
ile arasında oluşan sürtünme sonucu aşınma, zarf malzemesinin korozyonu, pelet-zarf 
etkileşimi, hidrojen gevrekliği, fısyon gazı salmımından dolayı yakıt çubuğu iş basınç 
artımı sayılabilir. Hedef yanma oranlannda yakıt çubuklannm bozulma olasılığı 10"5 
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değerlerini aşmaktadır. Bu kapsamda hedef bu oranın önemli bir şekilde aşağı 
çekilmesidir. 

50 
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10 

o 
1970 1980 1990 2000 

Şekil 1. Hafif su reaktörlerinde yakıt çubuklarının yıllık işlevsizleşme sayılan 

2004-2005 yıllan esas alınarak elde edilen hafif su reaktörleri işletme problemleri ile ilgili 
istatistik Şekil 2'de verilmektedir [1]. 

80 T 

DF GF PCI/Duty Nflg AccCoit Unk Ne* Est 
Bozukluk Nedeni 

Şekil 2. 2005 ve 2006 yıllannda hafif su reaktörlerinde malzeme ilişkili işletme 
problemleri [1]; DF (debris freting, birikmiş parçalar nedeni ile aşınma), GF (grid to rod 

fretting, grid-çubuk arası aşınma), PCI (pellet-clad interaction, pelet-zarf etkileşimi), Mfg 
(manufacturing related, imalat ile ilişkili), AccCorr (Accelerated c orrosion, hızlandınlmış 

korozyon), Unk (unidentified, belirlenmemiş), Nex (not examined, incelenmemiş), Est 
(diğerleri) 

Şekil 2'de görüldüğü gibi basınçlı su (PWR) reaktörlerin de son yıllarda en çok karşılaşılan 
problemlerin başında zarf malzemesinin sürtünmeden dolayı aşınması gelmektedir. Bu tür 
reaktörlerde yakıt demetinde yakıt çubuklan ayıncı grid üzerinde Şekil 3'te gösterildiği 
gibi sıkıca sabitlenmiştir. Tipik bir basınçlı su reaktöründe kor içinde soğutucu debisi 
saniyede 23-24 ton kadardır. Ancak soğutucunun bu yüksek akış hızı nedeni ile oluşan 
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titreşim zarf malzemesinin sürtünmesi nedeni ile yırtılmasına neden olmaktadır. Bu da 
önemli miktarda radyoaktivitenin soğutucuya karışmasına yol açabilmektedir. 

Şekil 3. Yakıt çubuğu ve ayırıcı grid ile konumlandırılması 

BWR tipi reaktörlerde en yaygın problem reaktör soğutma sistemi içinde çeşitli nedenlerle 
serbestçe bulunan ve yüksek hızlarda dolaşırken yakıt elemanlarına çarpan metalik 
parçaların oluşturduğu darbeler ve zararlardan oluşmaktadır. 

Hafif su reaktörlerinde radyasyon sızıntısına karşı engellerden biri de yakıt çubuğunu 
çevreleyen zarftır. Nötron ekonomisi ve yakıt performansı gözönüne alınarak zirkonyum 
alaşımları geleneksel olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar bu tür malzemelerin korozyon 
dirençleri pek çok alternatiflerine göre yüksek ise de işletim koşullarına göre PWR'larda 
ünifiorm korozyon ve BWR'larda nodüler korozyon hala önemli işletme problemi olarak 
algılanmaktadır. Diğer taraftan PWR soğutma suyunun içinde bulunan çözünmüş 
hidrojenin zarf malzemesi tarafından absor edilmesi önemli bir problem olan hidrat 
oluşumuna neden olmaktadır. Yüzeylerde oluşan zirkonyum hidrat tozsu ve yüzeyden 
kolay ayrılan bir yapı oluşturduğundan zarf malzemesinin incelmesine ve zarfın 
bütünlüğünün kolayca bozulmasına neden olmaktadır. PWRlar için önemli bir sorun 
oluşturan bu durum için gerek yakıt alaşımında Ni elementinin azaltılması ve su 
kimyasının kontrolü gibi önlemler alınmıştır. Bu tür bir problem soğutucuda düşük 
çözünmüş hidrojen konsantrasyonu nedeni ile BWR için bir problem oluşturmamaktadır. 

Özellikle 1970 ve 80'li yıllarda en önemli işletme problemi olan pelet-zarf etkileşimi zarf 
malzemesinde yapılan tasarım değişiklikleri ve işletme koşullarının düzenlenmesi nedeni 
ile birincil önemini kaybetmiştir. Ancak yine de üzerinde durulması gereken önemli bir 
konudur. Yakıtta oluşan şişme yakıt ve zarf arasındaki boşluğu kapatmakta ve yakıt zarf 
üzerinde mekanik yük oluşturmaktadır. Bunun sonucunda zarf malzemesinde çatlaklar 
oluşmakta ve radyasyonun yakıt çubuğunu terk etmesine neden olmaktadır. Bunun yanı 
sıra Cs ve I gibi fısyon ürünü isotoplann yakıtı terkedip zarf içinde yayınması özellikle 
tane sınnlan boyunca sonucu gerilmeli korozyon kırılması olasılığını arttırmaktadır. 

3. YENİ YAKIT TASARIMLARI 

Yanma oranlarının giderek yükselmesine paralel nükleer yakıtların performanslarını 
arttırmak amacı ile önemli tasarım değişiklikleri de önerilmektedir. Bunların arasında 
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halka tipi yakıt kullanımı, basınçlı su reaktörleri için önerilen yeni bir yakıt tasarımıdır [2]. 
Yakıt çubuklarının boyutları büyütülerek orta kısmı boş bırakılıp yakıtların hem içerden 
hem de dışardan soğutulması sağlanarak güvenlik sınırlan zorlanmadan daha düşük 
sıcaklıklarda çalışılması sağlanacaktır. Bu tür yakıtlarda yakıt demetlerinin geleneksel 
17x17 yerine 13x13 şeklinde olması öngörülmektedir. Bu tür yakıt elemanlan ile 
yüklenmiş PWR tipi reaktörlerde 45 kW/m olan doğrusal güç güvenli bir şekilde 100 
kW/m değerini aşarak toplam gücün %50 kadar arttınlabileceği düşünülmektedir. 

JlClli JOS^ 'jll^k. m j C A h : jdfth jrfSBh. jöftS^ ^Bfthı. 

xAify -vmt ,H<îöyr ^yjmr ^tuer ^aw 

Şekil 4. Halka tipi yakıt elemanı içeren 13xl3'lük yakıt demeti 

Son yıllarda ortaya atılan başka bir yakıt tasanmmda da alışılagelmiş UO2 ya da MOX 
içeren yakıtlar yerine daha çok plaka tipi TRIGA reaktörlerinde kullanılan uranyum-
zirkonyum hidrat esaslı yakıt malzemesini silindirik yakıt çubuklan içinde hafif su 
reaktörlerinde kullanımı önerilmektedir [3, 4], Bu tasarımın bir avantajı hidrojen içeriği 
nedeni ile yakıtın kendinden moderator işlevi üstlenmesi ve böylece soğutucu kanallannı 
daha sıkı oluşturma olanağıdır. Ulaşılabilecek yanma oranlannm da artması 
beklenmektedir. Yakıtın yaklaşık 6 kat artan ısıl iletkenliği nedeni ile de yakıt sıcaklıklan 
düşük seviyelerde kalmakta ve ekstra bir güvenlik maıjini sağlamakta ya da doğrusal güç 
değerlerini arttırmak için fırsat sağlamaktadır. Bu tür yakıtlarda yakıt-zarf arasındaki 
boşluğu geleneksel olarak kullanılan helyum gazı yerine düşük ergime sıcaklığına sahip 
kurşun, kalay ve bizmut alaşımının kullanılması çnerilmektedir. Helyuma göre çok yüksek 
ısıl iletkenliğe sahip bu malzeme ile önemli derecede olan sıcaklık düşümleri ırtadan 
kaldınlacaktır. Aynca yakıt merkez sıcaklığı da düşürülerek fisyon gaz salınımı hemen 
hemen ortadan kaldırabilmektedir. 
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Şekil 5. U-Zr hidrat yakıt malzemesinin mikroyapısı [4] 

Şekil 6. U-Zr hidrat yakıt içeren elemanda zarf ve metal bağlayıcı [4] 

Zirkonyum alaşımları yerine seramik malzemelerin hafif su reaktörlerinde zarf malzemesi 
olarak kullanımı da yenilikçi çalışmalar arasında önemli bir yer tutmaktadır. Uzun yıllar 
nötronik avantajları ve sünekliği nedeni ile tercih edilen zirkonyum alaşımları yerine aday 
olarak önerilen malzeme SiC'dır. Nötron yutma tesir kesiti zirconyum alaşımlarından daha 
düşük olan SiC yaklaşık 1700°C düzeylerine kadar kullanım olanağı sağlar. Oksidasyon ya 
da termal bozunma için ise sıcaklıkların 1900°C'lerin üzerine çıkması gerekmektedir. 
Normal çalışma koşullarında ise korozyon zirconyum alaşımlarının onda biri düzeyindedir. 

Hafif su reaktörlerinin yanı sıra tekrar gündeme gelen gaz soğutmalı yüksek sıcaklık 
reaktörlerine yönelik geliştirme çalışmaları da devam etmektedir. Bu çerçevede TRISO 
kaplamalı yakıt teknolojisi önemli yer tutmaktadır. Sol-jel esaslı yakıt üretimi, pirolitik 
karbon ve SiC için akışkan yatakta kimyasal buhar çöktürme (CVD) süreci ve nükleer 
grafit bu alanda yoğun bir şekilde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılan konulardır. 
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TRISO kaplamalı yakıtların özelliği SiC tabakasının ana basınç engeli işlevi gördüğü için 
fısyon ürünü gazların salmımı çok düşük seviyelerde olmakta ve 1800°C'lere kadar 
herhangi bozunma nedeni ile herhangi bir güvenlik problemi olmadan kulllanım olanağı 
saşlamaktadır. Bu tür reaktörlerde yakıtlar tamamı seramik olduğu ve kendiliğinden 
güvenli olduğu için önemli avantajlar sağlamaktadırlar. 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Nükleer reaktörlerde işletme problemlerinin içinde yakıt ve malzeme ile ilgili konular 
önem taşımaktadır. Bu alanlarda yapılan düzenlemeler ve işletme koşullarının 
değiştirilmesi ile yakıtların güvenilirliğinin arttırılması sağlanmaktadır. Pelet-zarf 
etkileşimleri gibi zamanında önemli bir problem alınan önemler ile ikincil problem haline 
getirilebilmiştir. Son yıllarda özellikle artan yakıt yanma oranlan ile beraber yakıt 
tasarımlannda da yenilikler hedeflenmeye başlanmıştır. Bunların arasında içten ve dıştan 
soğutulan halka tipi yakıt çubukları ile zarf malzemesi olarak zirkonyum yerine seramik 
alternatiflerinin kullanımı yönündeki çalışmalar dikkat çekmektedir. Bu tasarımlar mevcut 
hafif su reaktörlerinde de kullanılarak güvenlik marjları arttırılarak daha yüksek yanma 
oranlarına çıkılması sağlanacaktır. Bunların yanı sıra gaz soğutmalı yüksek sıcaklık 
reaktörleri için tamamı seramik olan TRISO kaplamalı yakıt teknolojisi ile ilgili çalışmalar 
sürdürülmektedir. 
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TR-2 REAKTÖRÜNÜN KULLANILMIŞ YAKITLARI İÇİN YANMA 
VE AKTİVİTE HESAPLARI 

Ayşe Aytekin1*, Mehmet Hulusi Turgut1 

'TAEK-ÇNAEM, Yarımburgaz Mah. Nükleer Araştırma Merkezi Yolu 34303 K. Çekmece-İstanbul 

TR-2 reaktöründe 14. çevrime kadar 23 plâkalı MTR tipi yakıt elemanları kullanılmıştır. 
Reaktör genellikle en yüksek değer olan 5 MW ısıl güç seviyesinde değişik sürelerle 
çalıştırılmıştır. Son birkaç senedir zaman zaman kısa sürelerle 300 kW ısıl güç seviyesinde 
kullanılmıştır. 

Yakıt elemanlarının reaktör kalbinde belirli bir süre kullanılması sonucu radyasyon 
seviyeleri yüksek olan bölünme ürünleri ve ağır elementler oluşmaktadır. Kullanılan yakıt 
elemanlanndaki radyasyon seviyesi, yanma oranlarına ve yakıt elemanlarının kalpten 
çıkarıldıktan sonra geçen soğuma zamanlarına bağlı olarak değişmektedir. Yayınlanan 
radyasyonun, yakıt elemanı tarafından soğurulması, önemli miktarda bir artık ısının yakıt 
elemanı içinde oluşmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, TR-2 reaktörünün kullanılmış 
yakıtları için gerekli hesaplamalar bölümümüzde bulunan ORIGEN-JR bilgisayar programı 
yardımıyla yapıldı. 

Detaylı hesaplamalara başlamadan önce çeşitli büyüklükler için parametrik etüt yapıldı. 
Özellikle her yakıttaki değişik yanma oranlan için koddaki zaman adımlan uygun olacak 
şekilde düzenlendi. Kabullerin tutucu olmasına özen gösterildi. Her yakıt elemanına ait 
deneysel yanma oranlan, yakıtlann en son aktif zamanlanyla soğuma zamanlan ve çekilen 
eneıjiler kullanılarak aktiviteleri ile artık ısı değerleri hesaplandı. 

Anahtar Kelimeler: Kullanılmış Yakıtlar, Bölünme Ürünleri, Radyoaktivite, Artık Isı 

* ayse.aytekin@taek.gov.tr 
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NÜKLEER REAKTÖRLERDE REAKTİVİTE ÖLÇÜM HATALARI 
VE GİDERİLMESİ 

Ali Göksu*, Melih Geçkinli 

Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, Enerji Enstitüsü, İTÜ, Maslak 34469 İstanbul 

Nükleer reaktör konsol operatörleri, güvenli işletim için birçok parametreyi gözetlemek ve 
denetlemek durumundadırlar. Algılayıcı hatalarının neden olabileceği sonuçları önlemek 
üzere çeşitlendirme ve işaretlerin geçerliliğinin sınanması gerekir. Bu amaçla konsol 
sinyallerini kullanarak reaktivitenin sürekli izlenmesi olanağından da yararlanılmaktadır. 
Reaktivite nokta kinetik denklemlerinin zamana bağımlı bir katsayısıdır ve ters kinetik 
denklemler yardımıyla hesaplanabilmesi için reaktör güç kanalı çıkışının geriye dönük 
kaydı gerekmektedir. Ancak temel olarak gecikmiş nötron öncü konsantrasyonları 
gözlemlenemeyen değişkenler oldukları için her hangi bir nedenle ölçüm sistemi 
yenibaştan devreye alındığı zaman hesaplanan reaktivite değerlerinde büyük sapmalar 
ortaya çıkmaktadır; daha sonra ölçüm sistemi kararlı bir rejime girmektedir. Bu istenmeyen 
olumsuz bir durumdur. Çalışmamızda, başlangıç koşulunun bilinmemesinin yarattığı 
olumsuz durumun iyileştirilmesi üzerinde durulmuştur. Bu amaçla daha geçerli bir 
başlangıç kestirimi önerilmiştir. Geliştirilen yöntem, nokta kinetiğe dayalı bir reaktör 
dinamik modeli üzerinde denenmiş ve tatmin edici sonuçlar alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nokta Kinetik Denklemler, Ters Reaktör Kinetiği, Reaktivitemetre, 
Güvenli İşletim, Dram Kestirimi 
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ATIK MADDENİN RADYASYON ZIRHLAMA MALZEMESİ 
OLARAK KULLANILMASI* 

Oktay Baykara1*, Mehmet Erdem2, Mahmut Doğru3'4 

1 Fırat Üni., Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Elazığ, 23119, Türkiye 
2 Fırat Üni., Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Elazığ, 23169, Türkiye 

3 Fırat Üni., Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Elazığ, 23169, Türkiye 
4 Bitlis Eren Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi, 13000, Bitlis 

Hidrometaluıjik yöntemlerle çinko ekstraksiyonu sonrasında, kullanılan cevherin 
özelliğine bağlı olarak önemli oranlarda kurşun (% 15-40) ve ekstrakte edilemeyen bazı 
metal bileşiklerini içeren filtre kekleri oluşmaktadır. Kurşun geri kazanımının ekonomik 
olmadığı ve içermiş olduğu toksik metal muhtevaları nedeniyle tehlikeli atıklar grubuna 
giren bu atıkların çevreye gelişigüzel atılmaları/depolanmaları kesinlikle yasaktır. Bu 
amaçla, farklı bağlayıcılar kullanılarak, değişik bileşim ve kalınlıklarda örnekler 
hazırlanarak değişik enerjilerdeki nokta gama kaynaklarıyla pozlanarak kütle soğurma 
katsayıları deneysel ve teorik olarak hesaplandı. Radyasyon zırhlama deneylerinde talyum 
katkılı sodyum iyodürlü [Nal (Tl), ORTEC Inc.] radyasyon detektöründen oluşan 
radyasyon sayım sistemi kullanıldı.. Deneyde elde edilen veriler mevcut zırhlama 
materyalleriylede karşılaştırıldı. 

Anahtar Kelimeler: Gama radyasyon, Zırhlama, Atık madde 
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NÜKLEER SANTRALLERDE GERİLİM KOROZYON ÇATLAMASI 
PROBLEMİ 

ismail Tirtom*, Tetsuo Shoji 

Fracture and Reliability Research Institute, Graduate School of Engineering, Tohoku University, 
6-6-1, Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai 980-8579, JAPAN 

Gerilim korozyon çatlaması, nükleer santrallerin emniyetli bir biçimde çalıştırılabilmesi 
için gözönünde bulundurulması gereken önemli konulardan birisidir. Gerilim korozyon 
çatlaması (GKÇ), gerilme, korozif ortam ve malzeme üçlüsünün birarada olması ile ortaya 
çıkan ve güvenli çalışma ömrünü etkileyen en önemli faktörlerdendir. Reaktör yada çevrim 
borularında meydana gelebilecek GKÇ kaynaklı problemler, yüksek maliyetlere sebep olan 
santralin durması ve yenileme çalışmalarını sonuç vermektedir. Sürekli artan enerji 
ihtiyacı, halihazırda çalışan santrallerin daha yüksek performans ile çalıştırılması, yeni inşa 
edilecek santrallerinde bu yüksek performanslar gözönünde bulundurularak inşa 
edilmelerini gerektirdiği için GKÇ'nin yeni biçimleri karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, 
parçaların ne kadar süre güvenilir bir biçimde çalıştırılabileceğinin tahmini ve güvenli 
kullanım süresinin arttırılması için alınabilecek önlemlerin geliştirilebilmesi, GKÇ 
mekanizmasının anlaşılmasına bağlıdır. Hernekadar GKÇ bir mühendislik problemi olarak 
karşımıza çıksa da, problemin çözümünde, çatlak ucunda nanometre-mikrometre 
boyutlarında gerçekleşen kompleks davranışların, temel fizik, kimya, malzeme, mekanik 
bilimlerinin ortaklaşa kullanılarak incelenmesi büyük rol oynamaktadır. Örneğin, GKÇ 
oluşum ve ilerleme mekanizmalarında çatlak ucundaki oksit tabakasının davranış ve 
karakteristiğinin özenli bir şekilde çıkarılması mekanizmanın anlaşılmasında önemli bir 
yere sahiptir. Bu makalede, nükleer santrallerde karşılaşılan GKÇ problemleri ve 
varsayılan mekanizma modelleri özetlenerek, GKÇ için hafif su ile çalışan nükleer santral 
alaşımları üzerinde ve çalışma koşulları oluşturularak yapılan çatlak ilerleme hızı ve 
oksitlenme davranışı deneyleri (GKÇ testleri, elektrokimya deneyleri, farklı spektroskopi 
ve mikroskopi metodları ile oksit tabakası ve çatlak yüzey karakterizasyonu); teorik ve 
nümerik analizler (FRI modeli, nano boyutta yapılan klasik ve kuantum moleküler dinamik 
ile mikro/makro boyurtlarda yapılan sonlu elemanlar modellemeleri), ve son olarakda 
farklı boyutlardaki metodların beraber kullanılmasıyla gerçekleştirilen çok boyutlu 
(multiscale) modelleme çalışmaları anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gerilim Korozyon Çatlaması, Hafif Su Reaktörleri, Oksit Tabakası, 
FRI Modeli, Nümerik Modelleme, Çok Boyutlu (Multiscale) Modelleme 
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STRESS CORROSION CRACKING IN NUCLEAR POWER PLANTS 

Stress corrosion cracking environments is one of the important concerns for plant safety 
and plant life management. Stress corrosion crackin (SCC) can be observed when the 
stress, corrosive environment and suspective materials come together and it is one of the 
main factors that effect the safely working life of a plant. The SCC related problems may 
be encountered at the reactor, pressure vessels or pipelines cause to stop and renewing 
processes with high cost. Increasing energy demand yields to run the available plants at 
higher performance and design the new plants as they can work more efficiently. Therefore 
we are facing new kinds of SCC problems, every new material and condition combinations 
may have a potential of a new kind of SCC problem. Thus, find out safely working life of 
components and determine precautions to increase the component life are dependent to 
understanding of the mechanism of SCC. Though we are dealing with SCC as an 
engineering problem, the main mechanisms are working at micro-nanometer levels, as well 
as atomic scales. Therefore, investigation of complicated behaviors which are taken place 
at very small regions at the crack tips by combinations of basic sciences, like physics, 
chemistry, electrochemistry, materials science, mechanics become indispensable. For 
example, detailed exercise on behavior and characteristic of oxide layer at the crack tip is 
necessary to reveal of SCC initiation and propagation mechanisms. In this paper, general 
concerns of SCC problems at the NPPs and available mechanism models will be 
summarized. In details, CGR and oxidation tests for LWR alloys at simulated real working 
conditions (CGR experiments, electrochemical studies, oxide layer and crack surface 
characterizations by several spectroscopy and microscopy techniques), theoretical, 
numerical and multiscale modeling such as, FRI model, quantum and classical atomic 
simualtions at nanoscale, FEM simulations at micro-millimeter scales, combinations of 
severel numerical methods, studies will be explained. 

Key words: Stress Corrosion Cracking, Light Water Reactors, Oxide, Fn Equation, 
Numerical Modeling, Multiscale Modeling 

387 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,398-408 Ş.O.Gürdal 

1. GİRİŞ 

2008 sonu itibariyle dünya genelinde 439 santral 372 gigawattlik enerji üretirken, OECD 
ülkelerinde 345 santral, enerji ihtiyacının %22'ini karşılıyor [1]. 1979'daki Three Mile 
Island ve 1986'daki Çernobil kazalarının ardından oldukça yavaşlamış olan nükleer santral 
inşaatı son yıllarda tekrar bir artış eğilimi göstermektedir [2]. Örneğin Japonya'da halen 
30'u BWR ve 23'ü PWR olmak üzere 53 adet nükleer santral faaliyet göstermektedir. Bu 
santrallerin toplam kapasitesi 47 GWe ve ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte birini 
karşılamaktadırlar. Artan elektrik ihtiyacının karşılanması için 3 santralin inşaasına devam 
edilmekte, önümüzdeki 5-10 yıllık periyod içinde de 8 yeni santral için hazırlıklar 
yapılmaktadır. Japonya'da nükleer enerji, CO2 emisyonunun azaltılmasında etkili ve pratik 
bir çözüm olarak görülmektedir [3]. 

Hernekadar yeni santrallerin yapımı gümdeydeyse de, ağırlıklı olan eğilim halihazırda 
çalışmakta olan santrallerin ömürlerinin uzatılması yönündedir. Kullanımda olan santrallin 
yarısına yakını, kabul edilen ortalama 30 senelik ömürlerinin yarısını geçmişlerdir [4]. Bu 
santrallerin devredışı bırakılmaları ve yerlerine yenilerinin inşa edilmesi çok büyük maddi 
bir külfeti de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle santrallerin ömürlerinin uzatılması, 
bazı kritik konumdaki parçaların daha uzun ömürlü malzemeden yapılmış yenileri ile 
değiştirilmeleri ve yeni santrallerin daha uzun ömürlü olacak şekilde yapılması yönündeki 
çalışmalara hız kazandırılmış ve araştırmalar için uluslararası işbirlikleri geliştirilmektedir 
[2], 

Santrallerin ömrünün belirlenmesinde en önemli etkenlerden biriside gerilme, korozif 
ortam ve korozyona duyarlı malzeme üçlüsünün birarada olması ile malzemenin hasara 
uğraması olarak ortaya çıkan gerilim korozyon çatlaması (GKÇ) problemidir [5-7]. GKÇ 
genelde üç aşamada incelenmektedir; başlama, ilerleme ve kırılma. Henüz başlama 
aşaması ile ilgili geniş geçerliliği olan bir model kurulabilmiş değildir. Ömür tahmini 
çalışmaları daha çok, incelenmesi nispeten daha kolay olan ilerleme aşaması üzerinde 
yoğunlaşmıştır. GKÇ'nin başlamasına etki eden birçok faktör vardır. Fakat kısaca metalin 
üst yüzeyinde bulunan koruyucu etki gösteren oksit tabakasının dış etkiler altında 
incelmesi ve/veya kırılması ile açıkta kalan yüzeyin korozif ortam etkisine maruz kalarak 
aşınması sonucu çatlak oluşuma başlamakta ve ilerlemeye devam etmektedir. Oluşan bu 
çatlağın belirli bir boya ulaşana kadarda tespiti oldukça güçtür. Kritik boya ulaşan çatlak 
hızla kırılmaya neden olacaktır. Bu nedenle farklı koşullar altında çatlak ilerleme hızının 
tesbiti ve tahmini, sağlıklı çalışma ömrünün belirlenmesi için kaçınılmazdır. 

Birbirleri ile etkileşim içinde olan çeşitli malzeme, çevre ve mekanik parametrelerin ortak 
sonucu olan GKÇ'nin mekanizmasının olası birçok farklı parametre kombinasyonları için 
tanımlanması oldukça zordur. Bu nedenle yapılan mekanizma tahmini çalışmaları bazı 
belirli malzeme ve çevre şartlan ile sınırlıdır. Daha genel bir modele ulaşmak için 
merkezde işleyen temel prensipleri kapsayan basitleştirmelere ihtiyaç vardır. Sonuç olarak 
varılan noktada GKÇ, lokalize olmuş ve hızlandınlmış oksitlenme olarak tanımlanmaktadır 
(Tablo 1) [8], 

Hafif reaktör ortamında karşılaşılan gerilim korozyon çatlaması gibi çevre etkisi ile oluşan 
kırılmaların anlaşılması amacı ile yapılan araştırmalar yeni nesil malzemelerin 
geliştirilmesi aşamasında da önemli bir yere sahiptir [9]. Kullanılan malzemelerin ömrünün 
uzatılması ve daha dayanıklı malzemelerin geliştirilmesi için, oksitlenme davranışı üzerine 
çeşitli deneyler, hafif reaktör ortamında bulunan alaşımlarda oluşan çatlaklann ilerleme 
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hızının hassas ölçümleri, çatlak hızı tahmini için, kuantum kimyasal moleküler dinamik ve 
sonlu elemanlar metodlarını da içeren nümerik ve teorik modellemeler gibi kapsamlı 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Tablo 1. Oksidasyonu hızlandıran ve lokalizasyonuna sebep olan faktörler. 

Mekanik Malzeme Kimyasal 

Lokolizasyona Kayma, sert leşme. Tane sınırı, e lement Su, potans iye l 

sebep olan dis lokasyon, çatlak, eksikl iği, e l ement eği l imi, radyasyona 

Faktörler f i lm tabakasın ın ayrışımı, f i lm tab i kalmış 
tahr ibat ı , düzgün bozunumu, suyun kimyasal 
o lmayan f i lm kararl ı l ığı yapısı, h idrojen 
oks i t lenme 

Ger i lme, bir im uzama Sert leşme, Sıcaklık, Çatlak 
oranı , t i t reş im, çok di fuzyon, e l ement iç indeki suyun 

Hızlandırmaya eksenl i yük leme, ayrış ımı, k imyasal k imyasal yapısı, 
sebep olan çatlak geometr is i b i leş im potansiyel eği l imi. 
Faktörler hidrojen etkisi ile 

hız lanmış 
oks i t lenme 

Bu makalede, bir santralin sağlıklı çalışma ömrünü belirleyen en önemli faktörlerden birisi 
olan gerilim korozyon çatlağı, karşılaşılan durumlar ile temel mekanizmasının anlaşılması 
ve önlenmesi için yapılan araştırmalar üzerinde durulacaktır. 

2. GERİLİM KOROZYON ÇATLAMASI TANIMI VE KARAKTERİSTİĞİ 

Gerilim korozyon çatlaması bir çeşit gecikmeli tahribat sürecidir. Çatlak oluşum ve 
ilerleme hızı, kırılma aşamasına kadar 10"6 ile 10"9 m/s civarındadır. Nükleer santrallerde 
1970'lerden itibaren görülmeye başlayan GKÇ oldukça yavaş işleyen bir problem 
olduğundan, zaman içinde yeni çeşitleri ile karşımıza çıkabilmektedir. Bu makalede hafif 
su reaktörlü santralleri konu aldığımız için, kaynar sulu reaktor(BWR) ve basınçlı 
reaktorlerde(PWR) karşılaşılan GKÇ'ler üzerinde duracağız. Kaynar sulu reaktörlerde 
çatlaklar daha çok düşük karbonlu paslanmaz çelik (SS 316L(N)) birincil çevrim boruları 
ve reaktör içinde yer alan ve reaktör kalbini çeviren silindirik siperlerde görülür. Basınçlı 
reaktörlü santrallerde ise nikel bazlı demir-krom alaşımları olan alaşım 600 ve 690 reaktör 
basınç kapağı kontrol çubuğu giriş noktaları, buhar üreteç giriş nozulu kaynak birleşme 
noktalarında çoğunlukla karşılaşılmaktadır. 

Çatlak oluşum mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamış olsa da, yüzey pürüzlülüğü 
ile çatlak oluşumu başlaması süresi arasında bir bağlantı vardır. Yüzeyde bulunan, üretim 
yada montaj sırasında oluşabilecek kusurlar, tane sınırlan ile kaynak birleşme yerleri çatlak 
başlama ihtimali yüksek olan noktalardır. Artık gerilmeler ya da çalışma sırasında oluşan 
düşük değerdeki gerilmeler bu noktalarda koruyucu özelliği olan oksit tabakasının 
zayıflamasına ve kırılmasına yol açarak metal yüzeyinin korozyona maruz kalması ile 
çatlak oluşumu başlamaktadır. İlerlemeye başlayan çatlak ucu bölgesi daha kompleks bir 
yapıya bürünmektedir. Bu civarda artık malzeme özellikleri normal malzeme özelliğinden, 
çatlak içi çözelti de yüzeyde akan çözeltiden farklı özellikler göstermektedir. Şekil l 'de, 
çatlak ucu bölgesi ve burada gerçekleşen işlemler gösterilmiştir. 

GKÇ modelleri anodik ve katodik modeller olarak iki sınıfta incelenebilir. Aslında 
korozyon sırasında hem anodik hemde kadodik reaksiyonlar yer alır fakat çatlak ilerlemesi 
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bunlardan birisi ile ilişkilendirilebilir. En genel anodik mekanizma aktif çözünme ile çatlak 
ucundan malzemenin aşınmasıdır. En genel katodik mekanizma ise hidrojen oluşumu, 
emilmesi, difüzyonu ve sonuç olarak malzeme gevremesidir. Fakat mekanizma modelleri 
daha çok çatlak ilerleme aşaması için geliştirilmiştir. Yüksek sıcaklıktaki su içindeki 
gerilmeli korozyon çatlağı ilerlemesi için çeşitli mekanizmalar önerilmiştir [10-13]. Bu 
mekanizmalarda yüzeydeki koruyucu film tabakasının mekanik yada kimyasal etki ile 
bozunması, çatlak ucunda oksidasyon ve koruyucu filmin yeniden oluşması aşamaları 
ortak basamaklardır. 

Şekil 1. Çok küçük boyutlarda, atomik seviyede gerçekleşen difüzyon, taşınma, farklı 
malzeme bölge sınırlarında gerçekleşen işlemler ve bunların yine çatlak ucunda oluşan 
dislokasyonlar ile etkileşimlerinin direk olarak gözlenebilmesi henüz mümkün değildir. 

3. ÇATLAK İLERLEME HIZI TAHMİNİ 

GKÇ'nin hafif su reaktörlerinde kullanılan, yüksek sıcaklıktaki su içinde çalışan yapı 
malzemeleri için sayısal olarak tahmini, dizayn ve işletme süreci açısından oldukça 
önemlidir. Fakat GKÇ'nin kompleks yapısı, etki eden parametrelerin çokluğu ve işleyen 
mekanizmanın tam olarak anlaşılamamış olmasından dolayı henüz genel bir formüle 
ulaşılabilmiş değildir. Yine de bazı özel durumlar için önerilmiş, değişik GKÇ ilerleme 
mekanizması teorilerine dayanan tahmin modelleri mevcuttur. Bunlardan birisi de çatlak 
ucundaki katı hal oksitlenme davranışı üzerine geliştirilmiş olan FRI (Shoji) tahmin 
modelidir [11]. 

GKÇ ilerleme mekanizması teorileri genellikle oksitlenme/bozulma olarak adlandırılan üç 
aşama üzerine kurulmuştur. 

1. Çatlak ucunu kaplayan, koruyucu işlev gören oksit tabakasının gerilme yada 
kimyasal reaksiyonlar sonucu kırılması. 

2. Çatlak ucundaki malzemenin hızlanmış oksitlenme reaksiyonuna uğraması 
3. Koruyucu oksit tabakasının yeniden oluşması 

Çatlak hızı ilerleme oranı Faraday denklemi ile ifade edilebilmektedir. 

Malzemenin 

taşınım yönü 

GKÇ'n i ı • 

(3.1) 
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Bu denklemde Qd,, koruyucu tabakanın bozunması sürecindeki toplam oksitlenme 
yüküdür. M, metalin atom ağırlığı, p, metalin yoğunluğu, z, oksitlenme nedeni ile oluşan 

• 

yük, F, Faraday sabiti, e d , koruyucu film tabakası üzerinde oluşan birim uzama. e a ise 

çatlak ucundaki birim uzama oranıdır. Bu ifadedeki ana mekanik parametre olan ect 'nin 
ölçülebilmesi neredeyse imkansızdır. Bu problemi çözmek için, bu parametrenin çatlak 
ucundan belli bir karakteristik mesafedeki plastik birim uzama ile değiştirilmesi T. Shoji 
tarafından önerilmiştir [11]. Bu parametre de, sabit hızda ve doğrultuda ilerleyen çatlağın 
ilerleme hattı üzerindeki plastik birim uzama dağılımını veren Gao-Hwang ifadesi ile 
yerine konulmaktadır. 

A — 
E r 

(3.2) 

Bu ifade de 'n' Gao tarafından tanımlanmış olan germim sertleşmesi katsayısıdır. 

e = 
& + C«T-tTır 
t, 

O ^ <X„ 
<T >- (T 

(3.3) 

Denklem (3.3)'de A, Rp (plastik bölge yarıçapı) ile birlikte yerine yazılırsa, 
aşağıdaki ifadeyi elde ederiz. 

ln [ ( - ) (—) 2 ] 
r <7 

n-l 
(3.4) 

Bu ifadenin f ye göre türevini alıp (3.1)'de yerine yazarak FRI modeline ulaşmış oluyoruz, 

f k = [ M ' ] ( f 0 ) " 
dt z-p-F-il — m) ed E n - 1 K r 

\n[A y—] 

B-l 

(3.5) 

4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Son zamanlara kadar malzeme iç yapısı ve malzeme davranışı nispeten basit olan deney ve 
test yöntemleri kullanılarak incelenebiliyordu. Fakat malzeme teknolojisi ilerledikçe ve 
endüstrinin daha yüksek özelliklere sahip malzemelere duyduğu ihtiyaç arttıkça 
malzemelerin kompleks meso, mikro ve nano yapıları, bu boyutlardaki fiziksel özellikleri 
ve davranışlarının anlaşılmasına olan ilgi de günden güne artmıştır. Böylece geliştirilen 
yeni malzeme karakterizasyon teknikleri, en merkezde nanometre boyutunda işleyen 
ilerleme mekanizmasına sahip GKÇ davranışının incelenmesinde de yeni imkanlar 
sunmaktadır. 
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GKÇ mekanizmaların hepside katı hal oksitlenme ile alakalı olduğundan özellikle 
başlangıç aşaması için yüzeyde, tane sının yada çentik gibi kusurlann üzerinde; ilerleme 
aşamasında ise çatlak ucunda bulunan oksit tabakasının incelenmesi ve karakteristiğinin 
çıkanlmasında bu yeni tekniklerinin uygulanma alanına girmektedir. En genel olarak SEM, 
TEM, AFM, X-ray, ESCA, SIMS, Raman ve Euger spectroskopileri gibi teknikler GKÇ 
araştırmalannda kullanılmaktadır [14]. Şekil 2 metodlann, malzemenin hangi bölgesinde 
kullanıldığını göstermektedir. 

Hernekadar teknikler gelişmiş olsa da, hala aşılması gereken birçok problem önümüzde 
durmaktadır. Henüz tam manası ile dinamik bir şekilde çatlak ilerlemesini incelemek 
mümkün değildir. Dinamik olarak inceleme adına şenkrotron X-ray, femtokimya, X-ray 
tomografi ve dijital resim korelasyonu en uç uygulamalar olarak karşımızda bulunsalarda 
kapasiteleri çok kısıtlıdır. Bu aşamada hesaplamalı teknikler en büyük yardımcımız 
olmaktadır. Günümüzde, deney ve test çalışmalan, üçüncü bir dal olarak anılan bilgisayar 
modellemerinden ayn düşünülemeyecek bir hal almıştır. Modelleme, hem elde edilen 
sonuçlann yorumlanmasında hemde hangi yönde deneysel çalışmanın yapılıp, devam 
edilmesine karar verilmesinde büyük yardım sağlamaktadır. Aynca, sanal ortamda, 
yerçekimsiz ortam, farklı temel malzeme özellikleri, çok düşük/yüksek basınç, sıcaklık vs. 
gibi gerçekte gerçekleştirilemeyecek koşullar altında malzeme davranışı incelenip, yeni 
fikirler edinilebilir. 

Şekil 2. GKÇ davranışı ile alakalı olarak oksit tabakasının incelenmesinde kullanılan 
metodlar ve kullanıldıklan bölgeler. 

GKÇ problemine dönecek olursak, temel araştırmalann yoğunlaştığı alan bir kaç 
nanometrelik bir alanı kapsamaktadır. Bu boyutta yapılan son deneysel ve modelleme 
çalışmalan göstermiştir ki GKÇ modellerinde kullanılan makro boyut için geçerli olan 
formüllerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle difüzyon, elektrokimya 
ve klasik mekanik formüllerinin nano boyut için modifiye edilmeleri yada daha uygun bazı 
formüllerle değiştirilmeleri gerekmektedir [15]. 

5. NÜMERİK MODELLEME ÇALIŞMALARI 

Makroskopik seviyede, GKÇ'ye etki eden parametrelerin değişinimlerinin etkilerinin 
incelenmesi için yoğun çaba sarfedilse de hala incelenmesi gereken birçok farklı 
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malzeme/ortam/yükleme kombinasyonları vardır. Fakat çeşitli dış etkenler altında 
gerçekleşen atomik seviyedeki davranışların incelenmesi ve anlaşılması GKÇ'nin temel 
mekanizmasının ortaya çıkarılması konusunda büyük fayda sağlayacaktır. 

Bu bölümde GKÇ'nin lokal ve hızlandırılmış oksitlenme olarak basitleştirilmesi temeline 
dayanan nümerik modelleme çalışmalarına değineceğiz. Bu çalışmalar daha çok deneysel 
metodlar ile dinamik olarak gözlenmesi zor olan çatlak ucu bölgesinde yoğunlaşmaktadır. 
Çatlak ilerleme hızı tahmin modellerinde bulunan çatlak ucu gerilme, birim uzama, birim 
uzama değişim oranı, gerilme yoğunluğu faktörü gibi mekanik parametrelerin sayısal 
değerinin bulunmasında sonlu elemanlar yöntemi kullanımı en çok başvurulan yoldur. 
Hernekadar sonlu elemenlar metodunda belli bir boyut sınırlandırması yoksa da, 1 [im'nin 
altındaki boyutlar için sürekli ortam mekaniği malzeme davranışını tam olarak 
yansıtamamaktadır. Çatlak ucu, tane sınırı gibi sürekliliğin kesildiği yerlerde atomik 
metodlar bize daha ayrıntılı bilgiler verir. Arıca kimyasal reaksiyonlar gözönüne alınmadan 
GKÇ tam olarak modellenemez. Tüm bunlar sonucunda atomik metodlann kullanılması 
kaçınılmaz olmaktadır. Atomik metodlar da klasik mekanik ve kuamtum mekaniği olarak 
iki farklı esasa dayanmaktadır. Benzer olarak, her iki türde de atomların birbirlerine 
uyguladıkları kuvvetler hesaplansa da, klasik mekaniğe dayalı moleküler mekanik, 
moleküler dinamik, monte carlo metodlannda kuvvet hesabı atomlar arası uzaklığın 
fonksiyonu olan potensiyel enerji ifadeleri ile hesaplanmaktadır. Bu tip metodlar ile milyon, 
hatta paralel bağlanmış süper bilgisayar sistemleri kullanılarak milyar sayıda atom 
kullanılarak modellemeler yapılabilsede bu sayı bir tane boyutunu aşamamaktadır. Ayrıca 
klasik metodlar ile kimyasal reaksiyonlar yani atomların elektronlarının etkileşimi 
incelenememektedir. Elektron etkileşiminin hesaplanması için Schrödinger denkleminin 
yaklaşım ile çözümüne dayanan kuantum mekaniği bazlı metodların kullanılması 
gerekmektedir. Bunu da iki sınıfa ayırabiliriz, atom ve moleküllerin elektronik yapılarını 
tespit etmekte kullanılan ab initio metodları ve ab initio ile klasik moleküler dinamik 
metodlarının karışımı sayılabilecek, bir reaksiyonun dinamiğini izleyebildiğimiz 
QCMD/TBMD metodları [16]. Ab initio bize en doğru enerjiyi vermesine karşılık çok az 
sayıda atom için ve temel durumda geçerlidir. Buna karşın QCMD ile daha fazla sayıda 
atomun (100-1000) farklı sıcaklıklarda reaksiyon dinamiğini incelemek mümkündür. 
Görüldüğü gibi çözüm için daha az yaklaşım kullandıkça hesaplamalar daha da güç bir hal 
almakta ve kullanılabilen model boyutu küçülmektedir. 

QCMD ile yapılan son çalışmalar sonucu şimdiye kadar bilinenin aksine olarak 
oksidasyonun ilk aşamasında hidrojenin oksidasyona yardımcı bir görev üstlenebileceği 
görülmüştür [17]. 1 piko saniye gibi çok kısa bir süre için gerçekleştirilebilen bu 
simulasyonda, metal alaşım yüzeyinde bulunan su molekülleri önce hidrojen ve oksijen 
atomlarına ayrışıyor ve boyutu oksijene göre çok daha küçük olan hidrojen atomu hızla 
metal atomları arasında ilerliyor. Yapılan elektron yükü analizi sonucunda, özellikle daha 
derine difüz etmiş olan hidrojen atomlarının metal atomlarından elektron alarak negatif 
yüke sahip oldukları görülmüştür (şekil 3). Böylece metal atomları arasındaki bağ 
zayıflamakta ve sonuç olarak oksijen daha kolay bir biçimde yüzeyden difüz 
edebilmektedir. 

Atomik boyuttaki modellemeler bize çok kritik sonuçlar vermekle beraber, yapılabilen 
modellerin hem boyut hemde zaman yönünden çok kısıtlı olması, çok geniş bir alana ancak 
küçücük bir pencereden bakmak gibidir. Özelikle GKÇ'de etki eden faktörlerin çokluğu ve 
bunların farklı boyut ve zamanlarda işlemeleri olayı tüm boyutları ile modelleyebilmeyi 
güçleştirmektedir. Fakat son zamanlarda malzeme biliminde kullanımı yaygınlaşmış olan 
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çok boyutlu(multiscale) modelleme teknikleri, GKÇ modellemesinde karşılaşılan bu 
güçlükleri aşmak için güçlü bir araç olarak düşünülmektedir. Çok boyutlu modelleme 
kısaca ilgilenilen problem bölgesinin farklı bölgelerinde, o bölgeye uygun modeli 
kullanmak şeklinde özetlenebilir. Buna en güzel örnek çatlak problemleridir. Çok yüksek 
bilgisayar kaynaklan gerektirmesi nedeni ile atomik model bize en detaylı sonucu vereceği 
çatlak ucu civannda, çatlak ucundan uzakta olan, kompleks deformasyona uğramayan, 
sürekli ortam mekaniği kullanılarak, daha az bilgisayar gücü ile modellenebilen bölgelerde 
ise sonlu elemenlar metodu gibi teknikler kullanılarak iki metodunda güçlü yönlerinden 
aynı anda istifade edilmesi sağlanmaktadır. 

Şekil 3. QCMD modeli ve simulasyon sonunda hidrojenin metal içindeki yük dağılımı 
[17]. 

Şekil 4'te GKÇ için oluşturulmuş çok boyutlu modelin şematik gösterimi verilmiştir [18]. 
Bu modelde amaç çatlak ucunda gerçekleşen metal/su kimyasal etkileşimini 
makroseviyedeki yükleme altında incelemek ve kurulması çok zor olan mühendislik-temel 
bilim ilişkisini kurma yolunda bir adım atmaktır. Model üç aşamadan oluşmaktadır. Makro 
seviyede kmlma mekaniği testlerinde kullanılan CT (compact tension) test numunesi 
modeli sonlu elemanlar ile oluşturulmuştur. Bu model bize makro seviyedeki yüklemeyi 
yapmamıza olanak tanımaktadır. ASTM standartlanna gore hazırlanan modelin pin 
noktalanna, yine aynı standartlar kullanılarak, farklı gerilme yoğunluk değerleri için ne 
kadar kuvvet uygulanacağı hesaplanmıştır. Oluşturulan bu sonlu elemanlar modelinde alt-
model yaklaşımı ile iki aşamada hesaplama yapılmaktadır. İlk aşamada tüm sistem 690 
nikel alaşımı malzeme özellikleri ve lineer elastisite kullanılarak modellenmiş. İkinci 
aşamada ise, çatlak civannı kapsayan 60 mikrometre boyutundaki alt-bölge, nikel 
kristalinin ortotropik elastik özellikleri ile ve ilk aşamada elde edilen sınır bölgesindeki 
sonuçlar kullanılarak modellenmiştir. 60 mikrometre ortalama tane boyutu olarak alınmış, 
tane içinde herhangibir kristal hatası, dislokasyon olmadığı varsayılmıştır. 

Modelin ikinci ve sürekli ortam ile atomik bölge arasındaki düzgün geçişi sağlayan 
kısmında, yan-sürekli ortam (quasi-continuum) metodu yer almaktadır. Bu model kendi 
içinde, moleküler mekanik ve sonlu elemanlar metodlannm Cauchy-Born prensibi 
çerçevesinde beraberce kullanımına dayanmaktadır. Kısaca yapılan işlem, sisteme etkiyen 
dış kuvvet yada yerdeğişimi yüklerinin adımlara bölünerek uygulanması ve her adımda 
sistemin eneıj isinin minimize edilmesidir. Model aslında tümüyle atomların kristal yapıya 
göre dizilmesi ile elde edilir. Fakat tüm sistemin atomik olarak hesaplanması çok zaman 
alacağından, homojen deformasyona uğrayan bölgeler otomatik olarak tespit edilerek bu 
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bölgelerin hesaplanmasında sonlu elemanlar metodu, dislokasyon, tane sının, çatlak ucu 
gibi sürekliğin bozulduğu ve deformasyonun heterojen olduğu bölgelerde ise moleküler 
mekanik kullanılarak gereken hesaplamalar büyük ölçüde azaltılmaktadır. Bizim 
modelimizde QC modeli içinde çatlak içeren 1 mikrometrelik bir alanı kapsamaktadır ve 
uygulanması gereken dış yükler sonlu elemanlar modelinden sağlanmaktadır. QC 
hesaplaması sonucu, çatlak ucundaki atomlann farklı yükler altında deforme olmuş 
konumlannı elde ediyoruz. Son aşamasıyı ise bu deforme olmuş atomlar kullanılarak 
oluşturulan QCMD modeli oluşturmaktadır. Üzerine su molekülleri eklenen modelde metal 
atomlan ile su molekülleri arasındaki kimyasal etkileşim istenen sıcaklık değerinde simule 
edilmektedir. En hızlı göze çarpan sonuç, beklendiği gibi oksijenin artan yük ile orantılı 
olarak daha fazla metal içine difüz etmesidir. Ana sonuç olarak da artan yük ile oksijenin 
difüzyonunun aktivasyon eneıjisinin azalmasıdır. 

Quasi-Continuum modeli 

Alt-model içeren Sonlu 
Elemanlar Modeli 

QCMD modeli 

Şekil 4. Çok boyutta modelleme yaklaşımı 

Yani, artan yükleme neticesi artan atomlar arası mesafeden oksijen atomlan daha rahat 
girebilmekte, bu da ilk aşamada oksidasyonun hızlanması manasına gelmektedir (şekil 5). 

İnfttet t-2(HJfs t=400 fs t=60öfs K>=0 
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Şekil 5. Kuvvet etkisi altında (Kı=30 MPaVm) olan ve olmayan Ni-Cr sisteminin QCMD 
simulasyonlannın karşılaştırılması. Her iki durum içinde sıcaklık 288 °C [18]. 

6. SONUÇ 

Gerilim korozyon çatlaması problemi çok boyutlu, çok parametreli ve farklı disiplinleri 
kapsayan kompleks bir problemdir. Nükleer santrallerde emniyet diğer eneıji üretim 
tesislerine nazaran çok daha önemli olduğundan, güvenli çalışma ömrünü belirlemede çok 
önemli bir yere sahip olan gerilim korozyon çatlaması probleminin anlaşılması, en azından 
snırlannın belirlenmesi gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesi için şarttır. Fakat birçok 
farklı noktada, farklı malzeme ve geometride, farklı sıcaklık, yükleme ve çalışma 
ortamında, uzun süre içinde gerçekleşen hasarların hepsinin klasik yöntemlerle incelenmesi 
imkansız olduğundan temelde çalışan mekanizmanın anlaşılması yolunda yeni gelişen 
deneysel ve hesaplamalı tekniklerle yapılan araştırmalara ağırlık verilmekte ve elde edilen 
verilere göre mühendislik alanında kullanılabilecek basitleştirilmiş modellere ulaşılmaya 
çalışılmaktadır. 
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TRANSPORT EŞDEĞER İKİ-GRUP DİFÜZYON 
PARAMETRELERİNİN İKİ BÖLGE BİR BOYUT GEOMETRİ İÇİN 
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Şamil Osman Gürdaf, Mehmet Tombakoğlu 

Nükleer Enerji Mühendislik Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, 06800, Beytepe, Ankara 

Bu çalışmada, iki bölge bir boyut geometri için Monte Carlo kodu MCNP5 ve birim hücre 
kodu WIMSD5 kullanarak iki grup makroskobik tesir kesitleri üretildi. Difüzyon 
sabitlerini bulmak için, Monte Carlo ve difüzyon sonuçlarının arasındaki farkı minimize 
eden bir optimizasyon tekniği kullanıldı. Geliştirilen teknik, Monte Carlo çözümü ile aynı 
hassasiyeti sağlayacak difüzyon çözümünü elde etmemizi sağladı, iki grup difüzyon 
parametreleri kullanılarak oluşturulan analitik çözümlerin, iki bölge bir boyutlu 
benchmark problem için transport simülasyonu sonuçları ile eşdeğer olduğu gösterildi. Son 
olarak, üretilen iki grup difüzyon parametreleri, WIMSD5 kodu kullanarak üretilen iki 
grup difüzyon parametreleri ile karşılaştırıldı. 

Anahtar Kelimeler: Monte Carlo, Makroskobik Tesir Kesiti, Difüzyon Sabiti, MCNP5, 
WIMSD5 

GENERATION OF TRANSPORT EQUIVALENT TWO GROUP 
DIFFUSION PARAMETERS FOR TWO REGION SLAB GEOMETRY 

In this work, two-group macroscopic cross sections are generated for two-region slab 
geometry benchmark problem using Monte Carlo code MCNP5 and lattice-cell code 
WIMSD5. To determine diffusion coefficients, optimization technique is used by 
minimizing the difference between Monte Carlo and Diffusion Theory results. Hence, the 
algorithm used in this study allows one to obtain the diffusion solution having same 
accuracy as the Monte Carlo results. The power of the technique is demonstrated using the 
two-region slab geometry benchmark problem. The diffusion coefficients and group 
parameters generated using the Monte Carlo simulation results are compared with 
WIMSD5 results. 

Keywords: Monte Carlo, Macroscopic Cross Section, Diffusion Coefficient, MCNP5, 
WIMSD5 
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1. GİRİŞ 

Nükleer reaktör tasarımlarında, reaktör kalp parametrelerinin doğruluğu konum, enerji ve 
açı bağımlı nötron akısının belirlemesinde etkili bir rol oynar. Nükleer reaktör kalbinde akı 
dağılımının konuma bağlı olarak her heterojen bölge için üç boyutlu transport denkleminin 
çözümünden elde edilmesi gerekmektedir. Reaktör kalbi için üç boyutlu transport 
denklemini çözmek çok büyük hesaplama yükü gerektirdiği için nükleer reaktör kalp 
hesaplamaları genellikle iki aşamada yapılır. 

Hesaplamaların ilk aşamasında, birim heterojen bölgeler için (yakıt, soğutucu, reflektör 
gibi bölümlerden oluşan) 60-100 enerji grup gibi veya daha fazla enerji grubu kullanarak 
üç boyutlu nötron transport denklemi çözülür. Çözüm sonucunda birim hücrelerden elde 
edilen nötronik parametreler, bu birim hücrelerden elde edilen nötron akıları kullanılarak 
enerji üzerinden yoğunlaştırılıp konum üzerinden homojenleştirilir. Bu işlem sonucunda, 
bütün reaktör kalbini oluşturan heterojen bölgeler için homojenleştirilmiş birkaç grup 
nötron tesir kesitlerimiz elde edilir. Hesaplamaların ikinci aşamasında birkaç grup nötron 
difüzyon denklemi reaktör kalbindeki homojenleştirilmiş bölgeler için çözülür. Nötron 
difüzyon denklemini transport denkleminden ayıran en belirgin özellik ise açısal 
bağımlılığın doğrusal alınmasıdır. Ayrıca, nötron difüzyon dekleminde transport denklemi 
içinde direk olarak kullanılmayan, Pı yaklaşımı sonucu transport tesir kesitleri cinsinden 
tanımlanan difüzyon sabiti kullanılmaktadır. Hesaplamaların ikinci aşamasında görülen en 
büyük problemde bu difüzyon sabitinin tanımlanmasından kaynaklanmaktadır. Pı 
yaklaşımı sonucu elde edilen difüzyon sabiti tanımını ve transport denklemi kullanılarak 
yapılan birim hücre hesaplamaları sonucu elde edilen tesir kesitlerini kullanarak difüzyon 
denklemi çözündüğünde nötron akı dağılımının ara yüzeylerde ve sınırlarda, transport 
denkleminin çözümü ile uyuşmadığı görülmektedir. Bu sorun, açısal bağımlılık ve 
doğrusallaştırmanın yanı sıra nötronik parametrelerden biri olarak tanımlanan difüzyon 
sabitinin P] yaklaşımı sonucu türetilerek kullanılmasından kaynaklanmaktadır. O nedenle 
de literatürde farklı difüzyon sabiti tanımları yer almaktadır. 

Şimdiye kadar birçok bilim adamı ilgilendikleri problemlerin tipine göre çeşitli yöntemler 
kullanarak nötron difüzyon sabiti tanımı yapmışlardır. Bu yöntemleri belirleyici 
(deterministik) ve stokastik olarak başlıca iki başlık altında düşünebiliriz. Deterministik 
yöntemler kullanarak difüzyon sabiti tanımlayan literatürdeki başlıca bilim adamları 
şunlardır; P. Beoist [1,2], R.A. Bonalumi [3], G.C. Pompraning [4], P. Köhlar [5], V. 
Deniz [6,7], M. Gelbard [8], W. Larsen [9] ve I. Petrovic, P. Benoist [10]'dir. Stokastik 
metotlar, Monte Carlo gibi, kullanarak difüzyon sabiti tanımlayan başlıca bilim adamları 
ise; F. Rahnema [11], j. Pounders [12], M.S. Milgram [13], J. Leppanen [14]'dir. 
Belirleyici veya Monte Carlo tekniği kullanarak difüzyon sabiti tanımlayan bütün 
çalışmaların temelindeki yöntem aynıdır; homojen bölgeler için nötron makroskobik tesir 
kesitleri hesaplanır, daha sonra transport denklemine difüzyon yaklaşımı yapılıp, gerekli 
görüldüğünde tanımlanmış problem için ekstra varsayımlar öngörülür, ardından difüzyon 
sabitleri sistemin nötronik parametreleri (nötron akısı, kısmi akım ve tesir kesitleri gibi) 
cinsinden tanımlanır. Dahası bu yöntemlerin uygulanabilirliği, uygulanan yönteme, 
problemin fiziğine, geometrisine göre değişmektedir. Bununla birlikte öne sürülen 
yöntemler, bu yöntemleri kullanarak tanımlanan nötron tesir kesitlerini ve difüzyon sabitini 
kullanarak çözülen nötron difüzyon denklem sonucunun, nötron transport denkleminin 
sonucuyla aynı olacağı garantisini vermez. O zaman kilit soru, transport çözümüyle aynı 
sonucu verecek nötron difüzyon parametrelerinin nasıl tanımlanması gerektiğidir. Bu 
çalışmamızın temel amacıda transport eşdeğer difüzyon parametrelerinin bulunması için 
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bir yöntem geliştirmektir. Amacımız, transport eşdeğer difüzyon parametreleri hesaplama 
modeli oluşturmaktır. Bu parametreler kullanılarak nötron difüzyon denklemi 
çözüldüğünde, transport denkleminin çözümü ile aynı sonuç elde edilmektedir. Eşdeğer 
grup difüzyon parametrelerinin türetilmesi ayrıntılı olarak metot bölümünde anlatılmıştır. 
Üçüncü bölümde öne sürdüğümüz modelimiz örnek değerlendirme problemi için analiz 
edilerek, sonuçlar birim hücre kodu WIMSD5 kullanarak elde edilen transport teori 
sonuçlarıyla karşılaştınlmıştır. Son bölüm tartışma ve yoruma ayrılmıştır 

2. METOT 

Pı yaklaşımı sonucu tanımlanan difüzyon sabiti birçok varsayım içerdiği için, giriş 
bölümünde de referans verilen çalışmalarda görüldüğü gibi, literatürde difüzyon sabiti 
tanımlayan birçok yöntem bulunmaktadır. Bu çalışmada öne sürdüğümüz yöntemimizi 
diğerlerinden farklı kılan yönleri ise; bu yöntemi kullanarak tanımladığımız nötron 
difüzyon sabitleri direk olarak sistemin nötronik parametreleri cinsinden ifade edilmemesi, 
problemin geometrik tanımına göre değişim göstermemesi ve transport çözümünü referans 
alındığı için, bu yöntemle tanımlanmış sabitleri kullanarak nötron difüzyon denklemini 
çözdüğümüzde transport çözümü ile aynı sonucu vermesidir. Bu çalışmada öne 
sürdüğümüz yöntemimiz için akım şeması Şekil l 'de de görüldüğü gibi üç ana bölümden 
oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, tanımlanmış sistemimizin Monte Carlo kodu MCNP5 kullanarak 
simülasyonu yapılır. Simülasyon sonucu sistemimiz için transport çözümü; nötron akı 
dağılımını, kısmi nötron akımları, nötron reaksiyon hızlan, ortalama hücre akısı ve 
sistemimizin çoğalma katsayısı elde edilir. Nötron akı dağılımını bulmak için, 
MCNP5'deki F2 tally seçeneği, kısmi nötron akımını hesaplamak için Fİ tally seçeneği, 
nötron reaksiyon hızlannı ve ortalama hücre akısını hesaplamak için sırasıyla FM4 ve F4 
tally seçenekleri kullanılır. Elde ettiğimiz nötron reaksiyon hızlannı ortalama hücre 
akılanna oranlayarak nötron tesir kesitleri her bir grup için bulunur. 

Şekil 1. Transport Eşdeğer Difüzyon Model Akış Şeması 
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Yöntemimiz ikinci bölümünde, tanımlanmış sistemimiz için difüzyon denklemi analitik 
olarak çözülüp, sınır koşulları uygulanır. Difüzyon denklemimizin analitik çözümünde 
bilinmeyen parametrelerimiz olan difüzyon sabiti ve bir gruptan diğer gruba saçılma tesir 
kesitlerini bulmak için üçüncü aşama olarak bir optimizasyon tekniği kullanılır. 
Optimizasyon bölümünde, difüzyon sabitleri ve bir grupdan diğerine saçılma tesir kesitleri, 
Monte Carlo çözümü ve difüzyon denkleminin analitik çözümü arasındaki farkı minimize 
edecek şekilde optimize edilerek elde edilir. Hesaplama kısmında model değerlendirme 
problemimiz için transport eşdeğer difüzyon modelimiz ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

3. HESAPLAMA VE SONUÇLAR 

İki bölge bir boyut değerlendirme problemi için, bu çalışmada öne sürdüğümüz, Transport 
Eşdeğer Difüzyon Modelimiz (TEDM) ayrıntılı olarak bu bölümde ele alınmıştır. İki bölge 
bir boyut değerlendirme problemimiz Şekil 2'de de görüldüğü gibi yakıt ve su kısmından 
olmak üzere iki bölgeden oluşmaktadır. Yakıt ve su bölgesini ait her bir izotop için atom 
yoğunlukları Çizelge l 'de verilmiştir. Yakıt ve su kısmına ait malzeme özellikleri oda 
sıcaklığında alınmıştır. İki bölge bir boyut değerlendirme probleminde x=0 cm de simetri 
ve x=35 cm de vakum sınır koşulu uygulanmıştır. 

Yakıt 
Bölgesi (Uranyl) 

x=0 x = 2 0 c m x = 3 5 c m 

Şekil 2. İki Bölge bir Boyutlu Değerlendirme Problemi 

Çizelge 1. İki Bölge bir Boyutlu Değerlendirme Problemi İçin Nüklid Atom Yoğunlukları 

Bölge izotop izotop Atom Yoğunlukları 

#/barn-cm 

Yakıt 
(Uranyl) 

U235 1.22884E-04 

Yakıt 
(Uranyl) 

U238 0.0010919 Yakıt 
(Uranyl) N 0.0033924 Yakıt 
(Uranyl) 

H- 0.0948796 

Su 

H 0.066606 

Su 016 0.033326 

Değerlendirme problemimiz, Monte Carlo kodu MCNP5 ve birim hücre kodu WIMSD5 
kullanarak simülasyonu yapılmış, iki bölge için makroskobik tesir kesitleri üretilmiştir. 
MCNP5 ve WIMSD5 kodu kullanılarak iki bölge için üretilen makroskobik nötron tesir 

S u 
Bölgesi Vakum 
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kesitleri Çizelge 2'de verilmiştir. Bu çalışmada, 0.625eV-10MeV eneıji aralığı birinci 
grup, 10"5eV-0.625eV enerji aralığı ise ikinci grup olarak alınmıştır. 

Çizelge 2. İki Bölge bir Boyutlu Değerlendirme Problemi İçin İki grup Tesir Kesitleri 

Kod MCNP5 WIMSD5 
Tesir 
Kesitleri 

Yakıt Bölgesi Su Bölgesi Yakıt Bölgesi Su Bölgesi 

I fll(cm-') 0.006431 ±0.25% 0.0005903 ±0.82% 0.006170 0.0005949 

la2( cm'1) 0.09992+0.12% 0.01882± 0.36% 0.09769 0.01854 

vLfx ( cm'1) 0.003258 ±0.11% 0.003206 

v I / 2 ( cm'1) 0.1387 ±0.07% 0.1355 

(t™"') 0.059790 0.06163 0.05822 0.06284 

Daha sonra transport eşdeğer difüzyon modelin ikinci aşaması olan, iki bölge için difüzyon 
denkleminin analitik çözümü yapılmıştır. İki bölge için difüzyon denklemini yazarken, 
yakıt bölgesinde bütün nötronların 1. grupta doğduğu varsayımmış ve 2. gruptan 1. gruba 
nötronların saçılmadığı kabul edilmiştir. Analitik olarak iki bölge nötron difüzyon 
denklemi çözüldükten sonra bilinmeyen sabitleri bulmak için sınır koşullan uygulanmıştır. 
İki bölge difüzyon denklemi ve analitik çözümleri aşağıda verilmiştir. 

Yakıt Bölgesi için İki grup Difüzyon Denklemi ve Çözümü: 

- D F — f =-{vI?'f+v?f f ) (1) 1 dx R1 k ^ f2 

v d Y „ r , 

Yukarıda verilen denklem sistemi analitik olarak çözdüğünde, yakıt bölgesinde nötron akı 
dağılımı aşağıdaki formda elde edilir. 

(f)F (x) = A, cos( w2x) + A2 sin(vt'2jc) + A3 cosh(w,Jc) + A4 sinh(vv,x) (3) 

2 ^ = +w2Df ( Ai + ^ sin<>2*)) 
a2 W2 2 ^ 

+ - F
 S ^ 2 2 r , F COSh(WjX) + A 4 S inh fw,*) ) - S D al 1 2 

Burada; 

Wj, \v2: Yakıt bölgesi öz değerleri. 

Bilinmeyen sabitleri bulabilmek için yakıt bölgesi sınır koşullan uygulanmıştır. 
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Yakıt Bölgesi Sınır Koşulları: 

d<pF 

x=0 cm simetri sınır koşulu —— |x=0= 0 —» A1 = A4 = 0 (5) 
dx 

x=0 cm de simetri sımr koşulu uygulandığında, yakıt bölgesi için nötron akısı aşağıdaki 
forma dönüşmüştür. 

(f)F (jt) = Ai COS(W2JC) + A3 cosh(wjx) (6) 

E ' 
(hF ( x ) = _ "-*2_ . A cos(w,JC)+—g "-*2, - A, cosh(w,x) (7) 

' +W2
2DF 1 2 - X F +w,2Z)f 3 1 

Su Bölgesi için İki grup Difüzyon Denklemi ve Çözümü: 

rP-fİ^ 
= Z W f (8) 1 ()x Ri 52—>1 2 y 

d2d>w 

- D ™ f f (9) 2 3jt R2 2 sl—>21 v y 

Yukarıda verilen denklem sistemimizi analitik olarak çözdüğümüzde, su bölgesinde nötron 
akı dağılımı aşağıdaki formda elde edilmiştir. 

<f)w (x) = B, cosh(w2Jc) + fi2 sinh(ıv2jc) + S3 cosh(W]jc) + B4 sinh(w,x) 

(10) 

€ W = v £r22n ( 5 ı cosh(w2x) + B2 sinh(w2x)) 
2 ~ R2 ^ 2 2 ( 1 1 ) 

+ — (fi cosh(w,x) + B4sinh(w,jc)) 

Burada; 

Wj, vv2: Su bölgesi öz değerleri. 

Bilinmeyen sabitleri bulabilmek için su bölgesi sınır koşulları uygulanmıştır. 

Su Bölgesi Sınır Koşullan: 

x=35 cm birinci grup için vakum sınır koşulu; 

U35 + 2 D r - ^ U ] = 0 (12) 
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Birinci grup için vakum sınır koşulu uygulandıktan sonra, bilinmeyeni^ sabiti, B2,D 
fonksiyonu olarak elde edilmiştir. Daha sonra ikinci grup için vakum sınır koşulu 
uygulanmıştır. 

x=35 cm ikinci grup için vakum sınır koşulu; 

dd)W 

i [ ^ U + 2 D r - ^ U ] = 0 (13) 

İkinci grup için vakum sınır koşulu uygulandıktan sonra, bilinmeyen B3 sabiti, 

B2,B4, D™, D2 fonksiyonu olarak elde edilmiştir. 

Son olarak, transport eşdeğer difüzyon modelimizin üçüncü aşamasında, Monte Carlo kodu 
MCNP5 kullanarak elde ettiğimiz transport çözümü ile analitik olarak çözdüğümüz 
difüzyon denkleminin çözümü arasındaki farkı minimize edecek difüzyon sabitleri ve 
gruptan gruba saçılma tesir kesitleri hesaplanmıştır. Yakıt ve su bölgesine ait üst gruba 
saçılma nötron tesir kesitleri sırasıyla 9.61E-6cm"', 3.6312E-4cra_1 olarak elde edilmiştir. 
Yakıt bölgesine ait üst gruba saçılma nötron tesir kesiti, yakıt kısmındaki diğer nötron tesir 
kesitleri ile karşılaştırdığımızda sonuçlan değiştirmediği görülmüştür. Bu yüzden 
hesaplamalarımızda yakıt kısmında ki üst saçılma nötron tesir kesiti ihmal edilmiştir. Son 
olarak, iki bölge bir boyut değerlendirme problemi için, transport eşdeğer difüzyon 
modelini, ve literatürde var olan B1 metoduna [10] ve Fick's Law' a dayanan G. Das, F. 
Rahnema'nın öne sürdüğü metodlan [11] kullanarak elde ettiğimiz iki grup difüzyon 
sabitleri Çizelge 3'de verilmiştir. 

Çizelge 3. İki Bölge bir Boyutlu Değerlendirme Problemi İçin Difüzyon Sabitleri 

Model T.E.D.M Transport-Bl G. Das & F.Rahnenıa 

(WIMSD5) 
Difüzyon Yakıt Su Yakıt Su Yakıt Su 

Sabiti Bölgesi Bölgesi Bölgesi Bölgesi Bölgesi Bölgesi 
D, (cm) 1.3314 1.2291 1.3671 1.2116 0.8917 0.8663 

D2 (cm) 0.2042 0.1588 0.1205 0.1587 0.2736 0.2468 

Hesaplamalarımız sonucunda iki bölge bir boyutlu değerlendirme problemi için elde 
ettiğimiz nötron akı dağılımı Şekil 3'de verilmiştir. 
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Şekil 3. İki Bölge bir Boyutlu Değerlendirme Problemi İki Grup Nötron Akı Dağılımı 

Şekil 3'de görüldüğü gibi Monte Carlo ve transport eşdeğer difüzyon modeli kullanarak 
elde ettiğimiz nötron akı dağılımlarının birbiri ile uyuştuğu açıkça görülüyor. Daha sonra 
sistem nötronik parametreleri, kısmi akımlar ve çoğalma katsayısı, Monte Carlo ve 
transport eşdeğer difüzyon modeli kullanarak hesaplanmıştır. Difüzyon theori kullanılarak 
tanımlan, kısmi nötron akım tanımları aşağıdaki denklemlerde verilmiştir. 

Ara yüzeyde ki birinci ve ikinci grup kısmi nötron akım tanımlan: 

1 * i U7 dÖw 

4 1 dx 4 1 dx 

20) = V L o +2D[dA-l=20] = jr(20) = ^ [ f U + 2 D r ^ H = 2 0 ] (15) 
4 1 dx 4 1 dx 

7 ^ ( 2 0 ) = - V U20 -2D{ S - | t=20] = 20) = ~ \ f 2 U L 0 ] 
4 2 dx 4 1 ax 

İ r d<pF 1 „, d<f 
J
f

2
-(20) = - X U + 2D f

2 U 0 ] = i r ( 2 0 ) = -\<t>2 U o + 2 D l U20] 
4 2 dx 4 ax 

Vakum yüzeyde ki birinci ve ikinci grup kısmi nötron akım tanımları 

1 w W w 

1 „, ~â(PW 

7 r ( 3 5 ) = i [ ^ U - 2 Z > 2
W - ^ U 5 ] 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
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Monte Carlo ve transport eşdeğer difüzyon modeli kullanarak elde ettiğimiz nötron kısmi 
akıları karşılaştırılmış ve Çizelge 4 ve 5'de verilmiştir. 

Çizelge 4. Ara Yüzey Kısmi Nötron Akısı 

Kısmi Nötron 
Akımı MCNP5 

Kısmi Nötron 
Akımı MCNP5 T.E.D.M. 

J ' H 20) 0.1173 ±0.15% J?~(20) 0.117310.15% 0.1171 

20) 0.0385110.27% 71
w+( 20) 0.0385110.27% 0.03842 

J2
F+( 20) 0.0736710.25% y f - ( 20) 0.0736710.25% 0.07345 

Jf
2-{ 20) 0.0836510.23% J2

+(20) 0.0836510.23% 0.08392 

Çizelge 5. Vakum Yüzeyi Kısmi Nötron Akısı 

Kısmi Nötron 
Akımı 

MCNP5 T.E.D.M. 

• O 35) 0.00580310.65% 0.005788 

J2
+(35) 0.00335410.65% 0.003344 

Son olarak sistem denklem (20)'deki tanım kullanılarak hesaplanmıştır. Monte Carlo kodu 
MCNP5, birim hücre kodu WIMSD5 ve transport eşdeğer difüzyon modeli kullanarak elde 
ettiğimiz çoğalma katsayısı Çizelge 6'de verilmiştir. 

20 

- 0 1 1 _ _ 
K e f f ~ . 20 

[JF(20)+ \ÇLFJı
F(x)+lF

a2^(x))dx] 

Burada; JF(20) = J f + (20) + 72
F+ ( 2 0 ) - J [ ' ( 2 0 ) - J 2 ~ ( 2 0 ) 

Çizelge 6. Sistem Çoğalma Katsayısı 

Çoğalma Katsayısı MCNP5 T.E.D.M. WIMSD5 
k Keff 1.2122610.0002 1.21226 1.21233 

(20) 

(21) 
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4. TARTIŞMA VE YORUM 

Difüzyon teoride literatürde var olan metotlarla tanımlanan difüzyon sabitlerini kullanarak 
hesaplanan nötron akı dağılımlarının, ara yüzey ve vakum gibi sınırlarda transport çözümü 
ile uyuşmadığı bilinmektedir. Öte yandan bu çalışmada, öne sürdüğümüz transport eşdeğer 
difüzyon modeli kullanarak iki bölge bir boyutlu problem için elde ettiğimiz sonuçlara 
baktığımızda, Monte Carlo kodu MCNP5 kullanarak elde ettiğimiz transport çözümü ile 
aynı sonuçları elde ettiğimizi gördük. Elde edilen sonuçlar ışığında, transport çözümüyle 
aynı hassasiyeti sağlayacak difüzyon parametrelerinin transport eşdeğer difüzyon modelini 
ve en az iki enerji grubu kullanarak tanımlanabileceği gösterilmektedir. Bu yönü ile 
transport eşdeğer difüzyon modeli, literatürde var olan difüzyon parametrelerini 
hesaplayan birim hücre nötronik kodlarından (WIMSD5, PSG gibi.) ayrılır. Çünkü 
literatürdeki birim hücre kodları transport çözümüyle aynı hassasiyeti verecek difüzyon 
parametrelerini üretme garantisini vermemektedir. Çizelge 3'e baktığımızda, birim hücre 
kodu WIMSD5'in opsiyonu olan Bı metodunu kullanarak hesaplanan difüzyon sabitlerinin 
transport eşdeğer difüzyon modeliyle hesaplanan difüzyon sabitleriyle kısmen örtüştüğü 
görülmektedir. Sonuçların kısmen örtüşmesiyle birlikte, bu sabitler hesaplanırken doğru 
geometrik büküm değerinin WIMSD5'e girilmesi ve bunun içinde değerin daha önceden 
bilinmesi gerekir. Buda ancak aynı model problemin daha önceden benzeşimi veya deneyi 
yapıldıysa mümkündür. Bu çalışmada, değerlendirme problemimizin birim hücre kodu 
WIMSD5'i kullanarak analizi yapılırken, MCNP5 analizi sonucu elde edilen sistem 
çoğalma katsayısını sağlıyacak geometrik büküm değeri WIMSD5'e girilmiştir. Buna 
rağmen birim hücre kodu WIMSD5 yakıt kısmandaki 2.grup difüzyon sabiti transport 
eşdeğer difüzyon sabitinden farklıdır. Bunun sebebi nötron sızıntısının 1. grupta daha 
baskın olmasıdır. Buna bağlı olarak birim hücre kodu WIMSD5 2. gruptaki nötron 
sızıntının etkisini yakalıyamamakta ve bunun paralelinde de 2. gruptaki difüzyon sabitini 
doğru olarak hesaplıyamamaktadır. Diğer bir metot olan, Fick's Law' a dayalı G. Has ve F. 
Rahnemanın öne sürdüğü metodu kullanarak hesapladığımız ve Çizelge 3'te de verdiğimiz 
iki grup difüzyon sabit değerlerinin, transport eşdeğer difüzyon modeli kullanarak 
bulduğumuz difüzyon sabitleriyle uyuşmadığı görülmektedir. Çünkü bu metot giriş 
bölümünde de vurguladığımız gibi nötronların doğrusal saçılım yaptığını ve saçılım 
yaptıktan sonra enerjilerinin değişmediği varsayımını içermektedir. Transport eşdeğer 
difüzyon modelini farklı kılan diğer bir yönü ise, literatürdeki var olan birim hücre 
nötronik kodları çözüm yaparken deterministik yöntemler kullandığı için, simülasyonunu 
yapabileceğimiz problem tipi sınırlanmış olmaktadır. 
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TRIGA TİPİ YAKIT ELEMANINDA DARBE SONRASI SICAKLIK 
DAĞILIMINA GAZ ARALIĞININ ETKİSİ 

Tayfun Büke* 

Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 48000-Muğla 

Sıcaklık geri besleme katsayısının ani negatif olması nedeniyle, TRIGA tipi yakıt kullanan 
araştırma reaktörlerinde, darbeli çalışma sonucunda, reaktöre girilen ani reaktivitenin 
büyüklüğüne bağlı olarak yakıt sıcaklıklarında çok kısa sürelerde büyük değişimleri 
gerçekleşmektedir. Bu çalışmada İTU TRIGA Mark-II reaktöründe olası darbeli çalışma 
sırasında maksimum reaktivite girişi ile yakıt elemanında oluşan maksimum yakıt 
sıcaklığına gaz aralığının etkisi darbeli çalışma sonrası zamana bağlı olarak değişimi 
TEMPUL bilgisayar kodu kullanılarak hesaplanmıştır. TEMPUL bilgisayar kodu TRIGA 
tipi reaktör yakıt elemanlarında darbe sonrası kaynama koşullarını araştırmak üzere 
geliştirilmiştir. Bilgisayar kodu zamana bağlı, tek boyutta silindirik koordinatlarda, ısı 
transfer denklemini tek soğutucu kanalı için sonlu farklar yöntemi ile yakıt elemanında, 
gaz aralığını da dikkate alarak çözmektedir. Programın yapısında yakıt elemanına ve 
soğutucu akışkana ait tüm fiziksel özellikler sıcaklık bağımlıdır ve yakıt elemanında 
eksenel yöndeki güç kosinüs dağılımına uymaktadır. Akışkan kanalında ısı transferi her 
soğutma rejimi için değişik korelasyonlar tarafından hesaplanmaktadır. Bu çalışmada ITU 
TRIGA Mark-II reaktörü için izin verilen 3 $'lık ani reaktivite girişi için TRIGA 
reaktörlerinde adiyabatik Fuchs-Hansen yaklaşımını kullanarak hesaplama yapan 
PULSTRI kodu kullanarak hesaplanan 518 °C maksimum yakıt sıcaklığı TEMPUL 
programında giriş verisi olarak kullanılmıştır. Hesaplar sonucunda ITU TRIGA Mark-II 
reaktöründe darbe sonu yakıt sıcaklığındaki zamana bağlı değişimler güvenlik analizi 
raporunda belirtilen limit değerleri hiçbir koşulda aşmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler:TRIGA, TEMPUL, PULSTRI 

* tbuke@mu.edu.tr 
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INVESTIGATION OF THE GAP EFFECT ON THE TEMPERATURE 
DISTRIBUTION IN A TRIGA TYPE FUEL ELEMENT FOLLOWING 

THE PULSE OPERATION 

The U-ZrHx fuel elements used in the TRIGA reactor are capable of operation under 
conditions of transient experiments for delivery of high-intensity bursts of neutrons. Time 
dependence of temperature distribution in a TRIGA type fuel element following the pulse 
operation was calculated by using the computer code TEMPUL. The effect of the air gap 
produced between the fuel meat and the cladding interface by pulsing was considered in 
the temperature distribution calculations. The code was developed for the analysis of 
boiling crisis and DNB conditions in TRIGA core after the pulse operation and provided 
necessary database consisting of material properties for several types of TRIGA fuel. It 
solves the diffusion equation for heat transfer in cylindrical geometry using finite 
difference method. The coolant in coolant channel has a constant velocity, which is an 
input data and that axial power distribution is a cosine function. All the physical 
parameters of the coolant are temperature dependent. In this study, the gap effect on the 
temperature distribution in ITU TRIGA Mark-II reactor fuel element following the pulse 
operation. The temperature distribution is based on the maximum fuel temperature which 
is calculated 518 °C from the PULSTRI computer code with a 3 $ reactivity insertion. The 
results from the calculation show that the fuel temperature will never be exceeded under 
any conditions of after the pulse operation. 

Keywords: TRIGA, TEMPUL, PULSTRI 
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1. GİRİŞ 

İzotop üretmek ve malzeme testi yapabilmek amacıyla yüksek nötron akısı elde etmek için 
özel olarak dizayn edilmiş reaktör tiplerinden bir tanesi TRIGA reaktörleridir. TRIGA tipi 
reaktörlerin UZrHı.6 yakıt elemanının sıcaklık geri besleme katsayısının ani negatif 
olmasından dolayı, bu tip reaktörlerde gecikmiş nötronlar devreye giremeden sadece ani 
nötronlarla milisaniye mertebelerinde yüksek nötron akılarının yapılabileceği çalışmalar 
yapılabilmektedir [1]. 

Tüm reaktörlerde negatif olan reaktivite sıcaklık geri besleme katsayısı, UZrHı.6 yakıt 
kullanan TRIGA reaktörlerini kendinden güvenceli yapmakta ve reaktöre darbeli çalışma 
olanağı sağlamaktadır [2]. 

Darbeli çalışma özelliğine sahip reaktörlerde güvenli çalışma limitlerini belirlenmek 
amacıyla çeşitli deneysel ve teorik çalışmalar gerçekleştirmektedir [3-5]. Isı transferi 
etkileri gecikmeli olarak devreye girdiğinden bir reaktörde darbeli çalışma sırasında yakıt 
elemanı içerisindeki sıcaklık dağılımı sürekli rejimdeki sıcaklık dağılımdan farklılık 
gösterir. Darbeli çalışmada maksimum sıcaklık yakıt-zarf ara yüzeyinde oluşur. 

Darbeli çalışma; sürekli rejimde kritik olan reaktör kalbine ani olarak reaktivite ithal 
edilmesiyle gerçekleştirilir. Darbe öncesi, sürekli rejimde kritik olan reaktörde sabit olan 
reaktör parametreleri, darbe sırasında büyük değişiklikler göstererek belirli tepe değerlere, 
farklı zamanlarda kısa sürelerle ulaşırlar. Bu olay analitik olarak 'Fuchs-Hansen Modeli' 
ile incelenebilir. Bu modelde nötron kaynak teriminin, gecikmiş nötronların, ısı transfer 
etkilerinin ihmal edilmesiyle nokta kinetik denklemleri, yakıt elemanının ısıl kapasite ve 
reaktivite sıcaklık katsayısı sabit alınarak çözülmektedir. [6]. "Fuchs-Hansen Modeli" 
kullanılarak değişik tipte TRIGA yakıtları kullanan TRIGA reaktörleri için darbe 
parametrelerinin hesaplandığı PULSTRI-I programı geliştirilmiştir [7]. 

TRIGA tipi yakıt elemanlarında yakıt özü ile zarf malzemesi arasında gaz aralığının 
dikkate alınması durumunda, gaz aralığının boyutundaki değişimin, gaz aralığındaki gaz 
türüne ve bu bölgedeki ısı transfer mekanizmasını dikkate alarak yakıt elemanında sürekli 
ve geçici rejimlerde sıcaklık dağılımlarının hesaplandığı çeşitli çalışmalar literatürde 
bulunmaktadır [8-10]. TRIGA tipi yakıt elemanları, yakıt özü UZrHı.6 ile zarf arasında 
fisyondan açığa çıkan gazların toplanabilmesi amacı yakıt ile zarf arasında gaz aralığı 
olacak şekilde üretilirler [8]. Yakıt özü ile zarf arasında gaz aralığında bulunan gazın ısı 
iletimine ait özellikler yakıt özünden zarfa olan ısı transfer özelliklerini de etkilemektedir 
[9], Yakıt özü ile zarf arasındaki gaz aralığının kalınlığı standart (85.% ve 20% 
zenginlikte) yakıt elemanında oda sıcaklığında 0.00381 cm [10] olarak verildiğinden bu 
çalışmada yapılan hesaplarda gaz aralığı kalınlığı 0.00381 cm olarak kullanılmıştır. 

Bu çalışmada İTU TRIGA Mark-II reaktöründe olası darbeli çalışma sırasında maksimum 
reaktivite girişi ile yakıt elemanında oluşan maksimum yakıt sıcaklığının darbeli çalışma 
sonrası zamana bağlı olarak değişimi ve sıcaklık dağılımları tek boyutta silindirik 
koordinatlarda ısı transfer denklemini sonlu farklar yöntemiyle çözen TEMPUL [11] 
bilgisayar kodu kullanılarak hesaplanmıştır. TEMPUL kodu yapısında STANDART (8.5% 
ağılıkça, 20% zenginlikte), STANDART (12% ağılıkça, 20% zenginlikte) LEU (20% 
ağılıkça, 20% zenginlikte) ve FLIP (8.5% ağılıkça, 70% zenginlikte) tipindeki TRIGA 
yakıt elemanlarına ait fiziksel özellikleri bulundurmaktadır. 
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HesaplardaUU TRIGA Mark-II reaktörü için izin verilen 3 $'lık ani reaktivite girişi için 
PULSTRI kodundan hesaplanan 518 °C maksimum yakıt sıcaklığı TEMPUL programında 
giriş verisi olarak kullanılmış ve hesaplar yakıt özü ile zarf arasında gaz aralığı olmaksızın, 
gaz aralığında hidrojen ve hava bulunması durumları için tekrarlanmıştır. Hesaplar 
sonucunda ITU TRIGA Mark-II reaktöründe darbe sonu yakıt sıcaklığındaki zamana bağlı 
değişimler güvenlik analizi raporunda belirtilen limit değerleri hiçbir koşulda 
aşmamaktadır. 

2. TEMPUL KODU ile YAPILAN HESAPLAR 

Zamana bağlı, tek boyutta silindirik koordinatlarda, ısı transfer denklemi aşağıdaki gibidir. 

dT(r,t)~ I A 
r dr 

fk(r ,T)-
dr 

= p(r,T)Cp(r,T)^^-q'(r,t) 
ot (D 

(Eş.l)'de k,p,Cpq" sırasıyla ısı iletim katsayısı, yoğunluk, ısıl kapasite ve birim 
zamanda birim hacimde yakıt elemanında ısı kaynağıdır. Ayrıca tüm fiziksel parametreler 
sıcaklığın ve yakıt elemanında bulunan yakıt özü, gaz aralığı ve paslanmaz çelik zarf 
malzemesinin fonksiyonudur. 

Darbeli çalışma gerçekleştirildikten hemen sonra adyabatik yaklaşım altında (Eş.l) 
aşağıdaki zaman şartı altında (Eş.2)'deki gibi elde edilir. 

t=0, r(r ,0) = Jo + 
p(r,T)c (r,T) 

(2) 

Darbe sonrası sıcaklık dağılımları ise, 

dT(r,t) t>0, i f 
r or 

rk(r,T)-
dr 

= p(r,t)C(r,t) dT(r,t) 
3t 

(3) 

(Eş.3)'ten hesaplanır. (Eş.l) ve (Eş.3)'e uygulanacak sınır şartları ise aşağıdaki gibidir. 

dT(r,t) 
= 0 

dr 

C =h{Tw-Tm) 

(4) 

(5) 

(Eş.5)'te zarf dış yüzey sıcaklığı Tw; soğutucu akışkan sıcaklığının Tm ve yakıt elemanı dış 
yüzeyindeki ısı akısı q" 'nin fonksiyonudur. TEMPUL kodunda, yakıt elemanı dış 
yüzeyindeki ısı akısı, yakıt elemanı dış yüzey sıcaklığı ve soğutucu akışkan sıcaklıkları 
arasındaki ilişkiler "General Atomic" tarafından sabit akışkan hızı için verilen 4 kaynama 
rejimi kullanılmıştır. Akışkana ait tüm fiziksel özellikler sıcaklık bağımlı ve akışkan hızı 
sabittir. TEMPUL kodunda kullanılan kaynama rejimleri aşağıdaki gibidir. 
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1 -) Doğal taşınım bölgesi 

Bu bölgede yakıt elemanı dış yüzey ısı akısı q"r , 

q"c = q"d (6) 

(Eş.ö)'daki şart sağlandığında kullanılır. (Eş.6)'daki doğal taşınım ısı akısı q" aşağıdaki 
gibidir. 

q : = h ( T w - T m ) (7) 

Burada, doğal taşınım bölgesine ait ısı taşınım katsayısı aşağıdaki gibidir. 

Dp.O-8 p r 0 - 4 b 

h = 0.023 " (8) 

(Eş.3)'te, Re, Pr ve Dh sırasıyla Reynold sayısı, Prandtl sayısı ve reaktörde üçgün yakıt 
dizilişi için hidrolik çaptır ve aşağıdaki gibidir. 

Re(Tm) = D"Vpm ( 7 m ) (9) 
m 10 Ju(Tm) 

MTm) = 
10 cp,n(Tm)v(Tm) 

kJTJ 
(10) 

4P l 

TTL 

2-) Habbecikli kaynama bölgesi 

Bu bölgede yakıt elemanı dış yüzey ısı akısı q" , 

% = Ohabbe (12) 

(Eş.l2)'deki şart sağlandığında kullamlır. (Eş.l2)'de habbecikli kaynama bölgesi ısı akısı 
Vhabbe aşağıdaki gibidir. 

9 ^ = 2 . 2 5 7 * 1 0 ~4(Tw-TdJM (13) 

Burada Td0y akışkan kanalında suyun doyma sıcaklığıdır. 
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3-) Film kaynama bölgesi 

Bu bölgede yakıt elemanı dış yüzey ısı akısı q"r , 

< = q JL (14) 

(Eş.l4)'deki şart sağlandığında kullanılır. (Eş.l4)'de film kaynama bölgesi ısı akısı q"film 

aşağıdaki gibidir. 

Qfiim ~ 179.834xl03 {Tw - Tdoy )"2 0727 (15) 

4-) Film kaynama ve radyasyonlu ısı transfer bölgesi 

Bu bölgede yakıt elemanı dış yüzey ısı akısı q" , iki değişik korelasyondan aşağıdaki gibi 
hesaplanır. 

< = (16) 

< = q"rad, 2 (17) 

(Eş. 16) ve (Eş.l7)'deki film kaynama ve radyasyonla ısı transferi bölgesi için ısı transfer 
ısı akılan q"rad, ve q"raJ 2 sırasıyla aşağıdaki gibidir. 

y'rad.ı = 5.945x10~2{rw -Tdoy )7'47 (18) 

Qmd.i = 2.439xl0~6(rw - Tdüy)2'm (19) 

TEMPUL kodunda, akışkan kanalında eksenel yönde zamana bağlı sıcaklık dağılımı sabit 
akışkan hızı için (Eş.20)'den hesaplanır. 

N ~ 
K2 rc lAt)SHvN - vl)At — 

Tm {z, t) = Tm(z,0) + ^ — ^ (20) 
Pmcp,mAmvNAî 

TEMPUL bilgisayar programında, gaz aralığının boyutu ortalama yakıt özü ve zarf 
sıcaklıklarının fonksiyonudur ve gaz aralığında ısı transferi ısı iletimi ile 
gerçekleşmektedir. Programın yapısında gaz aralığında kullanılabilecek gaz için hava ya da 
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helyum gazlan seçenek olarak verilmektedir. Aynca program kütüphanesinde hava ve 
helyuma ait ısı iletim katsayılan sıcaklık bağımlı olarak bulunmaktadır. 

Bu çalışmada TEMPUL bilgisayar programına Hidrojen'e (H2) ait sıcaklık bağımlı ısı 
iletim katsayısı eklenmiş ve hesaplar İTU TRIGA Mark-II reaktörü yakıt elemanı için 
akışkan kanalında 9.144 cm/s lik sabit akışkan hızı göz önüne alınarak, gaz aralığı 
kalınlığının oda sıcaklığındaki değerinin 0.00381 cm olduğu kabulü edilmiş ve sonlu 
farklar aynklaştmlmasında yakıt elemanı 100 ızgara aralığı ile temsil edilmiştir. 
Hesaplarda kullanılan İTÜ TRIGA Mark-II reaktörüne ait veriler Çizelge l 'de verilmiştir 
[1], 

Yakıt özü ile zarf arasında gaz aralığı olmadan, gaz aralığında H2 gazı bulunması ve gaz 
aralığında hava bulunması durumlan için İTU TRIGA Mark-II reaktöründe darbe sonrası 
yakıt özü yüzey sıcaklığının ve zarf dış yüzey sıcaklığının zamana bağlı değişimleri 
sırasıyla Şekil 1. ve Şekil 2. deki gibi hesaplanmıştır. 

Çizelge 1. Program Giriş Verileri 

Açıklama Sembol Değeri 
Darbe sonrası maksimum yakıt sıcaklığı Tmax(rz,0) 518 ( ° C ) 
Soğutucu akışkan sıcaklığı Tm(z,0) 40 ( ° C ) 
Zirkonyum çubuk yançapı rz 0.3175 ( c m ) 
Yakıt özü yançapı FF 1.8161 ( c m ) 
Yakıt zarfı kalınlığı t c 0.0508 ( cm ) 
Gaz aralığı kalınlığı t, 0.00381 ( c m ) 
Yakıt özü yüksekliği HC 38.1 ( c m ) 
Gaz aralığındaki gaz tipi H 2 

Soğutucu kanalında akışkan hızı V 9.144 ( c m ) 
Soğutucu kanalında basınç p 1.6019 ( b a r ) 
Radyal yönde ızgara nokta sayısı 100 
Radyal yönde ızgara aralığı Ar 0.0200 ( c m ) 

3. TARTIŞMA ve YORUM 

Bu çalışmada; darbeli çalışma özelliğine sahip İTU TRIGA Mark-II reaktöründe 
maksimum reaktivite girişi sonucu oluşan maksimum yakıt sıcaklığı giriş verisi olarak 
kullanılarak darbe sonrası yakıt elemanındaki sıcaklık dağılımlan zamana bağlı olarak 
TEMPUL kodu ile hesaplanarak yakıt elemanında sıcaklık değişimleri nedeni ile güvenlik 
limitlerinin aşılıp aşılmayacağı araştınlmıştır. Şekil 1. ve Şekil 2. den görüleceği gibi darbe 
sonrası zamanla yakıt elemanında sıcaklık değerleri azalmaktadır ve yakıt elemanı 
içerisinde ısıl gerilmelere neden olabilecek kısa süreli yaklaşık 250 °C'lik sıcaklık 
değişimleri gözlenmemiştir. 

Darbe sonrası yakıt özü ve zarftaki sıcaklıklann zamana bağlı değişimleri yakıt özü ile zarf 
arasında gaz aralığı olmaması durumunda, gaz aralığındaki gazın H2 olması durumunda 
sıcaklık dağılımlan arasında önemli bir farklılık meydana gelmemektedir. Gaz aralığında 
hava bulunması durumunda, havanın ısı iletim katsayısının H2'e göre çok düşük olması 
nedeniyle sıcaklıklar diğer iki durumuna göre önemli oranda azalmaktadır. Üç durum 
içinde sıcaklıklar yaklaşık olarak 400 saniye sonra havuz soyu seviyelerine inmektedir. 
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İTU TRIGA Mark-II reaktöründe darbeli çalışma sonrası sıcaklık dağılımlarının zamana 
bağlı değişimlerinde güvenlik limitlerini aşacak başlangıç sıcaklık değeri TEMPUL 
bilgisayar kodu ile 790 °C olarak hesaplanmıştır. 790 °C sıcaklık değerine, İTU TRIGA 
Mark-II reaktöründe 4.5 $'lık reaktivite girişi ile darbeli çalışma gerçekleştirilmesi sonucu 
ulaşılır. Böyle bir durumu rektörün mevcut kalp düzeni ya da reaktöre yeni yakıt ilave 
edilmeksizin kalp içi yapılacak düzenlemeler ulaşmak mümkün değildir [12]. 
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Şekil 1: Darbe sonrası yakıt özü dış yüzey sıcaklığının zamanla değişimi 
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T-BİRLEŞİM BÖLGELERİNDE SICAKLIK SALINIMLARININ 
MODELLENMESİ 

Hüseyin Ayhan*, Cemil Kocar, Cemal Niyazi Sökmen 

Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü, 06532 Beytepe / ANKARA 

Nükleer reaktörlerde, termal yorulmadan dolayı, malzemede kırılmalar meydana 
gelmektedir. Bunların birçoğu, sıcak ve soğuk akışkanların birleştiği, T-birleşim 
bölgelerinde görülmektedir. T-birleşim bölgesinde karşılaşan akışkanların sıcaklık 
farklarından dolayı, buluşma bölgesinde oluşan kararsız yüzey sürtünmeleri, o bölgede 
sıcaklık salınımlarına sebep olur. Bu salınımlar, malzemede çevrimsel zorlamaları doğurur. 
Bunun sonucunda da malzemede yorulma ve kırılmalar meydana gelir. Bu çalışmada, 
FLUENT (CFD- Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) yazılımının ileri düzey türbülans 
modellemeleri kullanılarak var olan problem için analiz yapılmıştır. Sıcaklık salınımı 
sonucunda oluşan termal yorulma analizlerinde, incelenmesi gereken kritik parametreler; 
sıcaklık salınım frekansı ve salınım genliği olarak belirlenmiştir. Seçilen farklı 
modellemeler ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, birbirleri ile kıyaslanmış, 
fiziksel tutarlık gösteren en uygun model saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: T-birleşim Bölgesi, Termal Yorulma, CFD, Türbülans Modellemesi 

MODELLING OF THERMAL FLUCTUATIONS NEAR T-JUNCTION 
REGION 

Failures of structures due to high-cycle thermal fatigue have occurred in nuclear power 
plants. Many of these have been associated with T-junction region where hot and cold 
fluids meet. Because of high temperature difference between fluids which meet at T-
junction region, shear instabilities produce turbulent eddies, causing temperature 
fluctuations at the pipe walls downstream of the junction. The fluctuations induce cyclic 
strain variations in the material, and may results in fatigue damage and cracking. In this 
study, analysis made for predefined problem with using advanced turbulence modeling of 
FLUENT (CFD- Computational Fluid Dynamics) software. Critical parameters for thermal 
fatigue analyses due to temperature fluctuations are determined as; temperature oscillation 
frequency and oscillation amplitude. Data obtained with using different models. Results 
compared with each other. And most suitable model determined. 

Keywords: T-junction, Thermal Fatigue, CFD, Turbulence Modeling 
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1. GİRİŞ 

Nükleer reaktörlerde, sıcaklık salınımlarının sonucunda meydana gelen termal yorulmalar 
kaçınılmazdır. Malzemedeki bu yorulmalar, izin verilen sınırları aşması durumunda 
malzemede aksaklıklar meydana gelir. Yüksek sıcaklıklara bile dayanabilen malzemeler, 
ani sıcaklık değişimi durumunda aym dayanıklılığı gösterememektedirler. 

T- birleşim bölgeleri, farklı ya da aynı sıcaklıktaki akışkanların birleştiği yapılardır. Sıcak 
ve soğuk akışkanlar karşılaştıklarında, türbülans edileri oluştururlar. Karşılaşma sonucunda 
boru yüzeyinde sıcaklık salınımı meydana gelir. Bu işlem sürekli tekrarlandığı için, 
sıcaklıkta meydana gelen salınımlar, bu bölgede çevrimsel deformasyona sebep olurlar. 
Dolayısıyla bu bölgelerde, malzemede, yorulma ve kırılmalar görülebilir. 

Bu çalışmada üç boyutlu geometri kullanılarak, zamana bağlı ve zamandan bağımsız 
türbülans modellemeleri kullanılarak T-birleşim bölgesinde iç akış için bilgisayar tabanlı 
simülasyon gerçekleştirilmiştir. Doğru bir analiz için, bu bölgedeki termal salınımların 
genliği ve frekansının tespit edilmesi gerekmektedir [1]. Simülasyon için CFD 
(Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) metodu kullanılmıştır. Daha önce yapılan benzer 
çalışmalar, Reynolds ortalama Navier-Stokes denklemleri (RANS) üzerine kurulu standart 
CFD metotlarının, bu çalışmanın konu aldığı problemin analizine uygun olmadığını, kesin 
ve doğru sonuçlar veremediğini göstermiştir [1,2]. URANS (zamana bağlı RANS) tabanlı 
modeller, türbülans spektrumunu çözümlemede başarısız olmaktadırlar. Bu modeller, 
zamana bağımlı karışım problemlerinde, kısıtlı bilgi sağlayabilmektedir [3]. 

Bu çalışmanın konu aldığı problem, OECD/NEA (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü/Nükleer Enerji Ajansı) tarafından yürütülen, bir "karşılaştırılmalı değerlendirme" 
çalışması kapsamındadır. Analiz süreci halen devam etmektedir. 

2. MODELLENEN DENEYİN DÜZENEĞİ 

Daha önceki yapılan çalışmalarda, T-birleşim bölgesindeki türbülans kararsızlıklarını 
gözlemlemek amacı ile iki farklı deney düzeneği hazırlanmıştır. Bunlardan ilki, İsviçre de, 
ETHZ de R. Zboray ve arkadaşları tarafından hazırlanmıştır [4], İkincisi ise, İsveç de 
Johan Westin ve arkadaşları tarafından Âlvkarleby laboratuarında hazırlanan Vattenfall 
deney düzeneğidir. Bu çalışmada Vattenfall deney düzeneğinin geometrik ölçüleri 
kullanılmıştır. 

Vattenfall araştırma ve geliştirme merkezinde bulunan Âlvkarleby laboratuarmdaki deney 
düzeneği Şekil 1 de görülmektedir. Düzenek yer düzlemine dik olarak kurulmuştur. Sıcak 
su T-bölgesine yukarıdan girmektedir. 

Şekil l'de görüldüğü gibi, ana boru 140mm çapında, sıcak suyun geçtiği ince boru ise 
100mm çapındadır. 
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Şekil 1. T-birleşim bölgesinin geometrik ölçüleri (büyüklükler mm cinsindendir) 

2.1. Akış için sınır koşulları 

Deney düzeneğinde, soğuk suyun geçtiği ana boru, akış profilinin tamamen oturmuş 
olabilmesi için gerekli olan uzunluğa sahiptir. Ancak sıcak suyun geçtiği ince boru, akış 
profilinin oturması için gerekli olan uzunluktan daha kısadır. Modelleme yapılırken, deney 
düzeneğinin tamamı kullanılmamıştır. Dolayısıyla modellemeye başlanılan noktalardaki 
akış profillerinin gerçeğe yakın değerleri elde edilmelidir. Vattenfall deney düzeneğinin 
tamamı şekil 2 de görülmektedir. 

Şekil 2. Vattenfall deney düzeneği. 

Deney düzeneğinde elde edilen akış debileri Çizelge l'de gösterilmektedir. Modelleme 
yapılırken, bu değerlerin ölçüldüğü noktalardan başlamak uygundur. Ölçülen debi 
değerleri kullanılarak ortalama hız bulunabilir. Elde edilen ortalama hız kullanılarak da, 
gerekli olan hız dağılımı elde edinilebilir. 

Çizelge 1. Girişlerdeki sıcaklık ve debi değerleri 

Sıcaklık Boru Çapı Ölçüm Yeri Akış Debisi 
(°C) (mm) ( m m / (lt/s) 

Soğuk Su 19 140 -420 (x ekseninde) 9 
Sıcak Su 36 100 310 (z ekseninde) 6 

* negatif işaret koordinat ekseninde negatif yönü göstermektedir 

420 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,418-427 H.Ayhan 

3. SAYISAL MODELLEME 

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (H.A.D.) yazılımı ile yapılan simülasyonlarda sırasıyla şu 
aşamalar gerçekleştirilir. 

İlk olarak modellenecek olan geometri herhangi bir CAD (bir çeşit bilgisayar tabanlı 
tasarım) programı kullanılarak hazırlanılır ve gerekli şartlar dahilinde geometrinin grid 
örgüsü oluşturulur. Ayrıca bu bölümde, kullanılacak sınır şartlan ve yerleri belirlenir. Bu 
projede, geometrinin hazırlanması ve grid yapısının oluşturulması için GAMBIT 2.4.6 
yazılımı kullanılmıştır. 

İkinci aşama problemin bilgisayar yoluyla çözülmesi aşamasıdır. Bu çalışmada sıcaklık ve 
hız bileşenleri için akışın simülasyonu FLUENT 6.3.26 ticari yazılımı ile yapılmıştır. Akış 
problemlerini, hesaplamalı akışkanlar dinamiğinde modellemek için kullanılan FLUENT 
yazılımı, akışkana etkiyen bütün kuvvetlerin denklemleri etkileşimli olarak "sonlu hacim 
(finite-volume)" tekniği ile çözebilen bir yazılımdır. 

FLUENT yazılımı bütün akış hesaplamalarında kütle ve momentum korunum 
denklemlerini çözmektedir. Eğer ki problemde ısı transferi ya da sıkıştmlabilirlik varsa, bu 
denklemlerin yanında eneıji korunum denklemini de çözmektedir. Problemin çözümü için 
üç boyutlu akış hesaplamalan gerçekleştirilmiştir. 

Analizdeki son aşama ise, hesaplanan akış verileri kullanılarak, sonuçlann yorumlanması 
için gerekli resim, görüntü ve grafiklerin elde edilmesi aşamasıdır. Bu çalışmanın son 
aşamasında, FLUENT yazılımının kendi içinde bulunan menüsü, MATLAB yazılımı, 
gnuplot ve paint kullanılmıştır. 

3.1. Modeller 

Türbülanslı akışlar edilerle karakterize edilirler. Akışı karakterize eden bu edileri 
çözümlemek için modeller geliştirilmiştir. Analizde büyüklük olarak bütün edileri 
modellemek zaman açısından oldukça masraflıdır. LES (Büyük edi simulasyonu) 
modelinde, akıştaki büyük ediler doğrudan çözümlenirken küçük ediler modellenir. Çünkü 
akıştaki büyük ediler geometriye ve probleme bağlıdırlar ancak küçük ediler probleme 
bağlı değildirler ve genel bir davranış sergilerler. Dolayısıyla küçük ediler için 
oluşturulacak bir model, bütün problemlerde kullanılabilir. LES modelinde küçük ediler 
modellenmek için, momentum korunum denkleminin "altgrid-ölçek gerilmesi" bileşeni 
modellenir. Bu terimin modellenmesi için de türbülans viskozitesi teriminin modellenmesi 
gerekmektedir. Büyük ediler modellenmeden LES modeliyle direk çözümlenebilirler. 

Kütle, momentum ve enerji korunum denklemlerinin sade halleri sırasıyla, 

(1) 

d . d a dp dCT 
+ Pg dx, 8x, dx. dx. 

(10) 
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8 8 . TT. d 8T. dp 
~(pH) +—(uipH) =—{keff 
Ct CCt(. dxi OXj oxj ^ 

şeklinde yazılabilirler. Burada p,u,{i,p,keJf,T,H sırasıyla yoğunluk, hız, moleküler 
viskozite, basınç, efektif ısıl iletkenlik katsayısı, sıcaklık ve entalpi terimleridir. a i j 

moleküler viskoziteden dolayı oluşan gerilme tensörüdür ve, 

, ,dui duj 2 duı _ cr = [//( + —-)]—jx Su 
dxj 8xj 3 8xl ^ 

şeklinde tanımlanır. 2. Denklemdeki CT terimi türbülans katkısını içeren ve modellenen 
terimdir. LES modelinde CT = r dir. ry. altgrid-ölçek gerilmesidir ve 

T..=pu.fij-puiuj (5) 

şeklinde tanımlanır. Korunum denklemlerindeki rtj teriminin dışındaki bütün terimler 
hesaplanabilen terimlerdir, r teriminin ise modellenmesi gerekmektedir. 

LES modelinde altgrid-ölçek gerilmesi modellenirken, 

J (6) 

formu elde edilir. Burada altgrid-ölçek gerilmesinin yön bağımsız bileşeni rkk 'nin 

modellenmesine gerek yoktur. Deformasyon tensörünün değişimi olan Stj 'nin formu, 

— _ 1 duı | 8uj ^ 
u 2 8xj 8xj ^ 

şeklindedir ve hesaplanabilir. Dolayısıyla modellenmesi gereken tek terim türbülans 
viskozitesidir. LES modelinde türbülans viskozitesi, 

(8) 

formülü ile modellenir. Burada, 

Ls=mm(Kd,CsVm) (9) 

(10) 
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formülleriyle hesaplanırlar. Formüldeki SirK,d,Cs,V sırasıyla; deformasyon tensorünün 
değişimi, von Karman sabiti, komşu elemana olan uzaklık, Smagorinsky sabiti ve 
elemanın hacmidir. 

k-e modeli (Realizable k-e) ise türbülans kinetik enerji ve türbülans kinetik enerjinin 
sönümlenmesi denklemlerini çözmektedir. Modellenmiş k-e taşınım denklemleri, 

öt öxi ox. <Jk ÖXj (1]) 

ve 

-v -V 2 

= + + pCx S £ - pC2 + CS£jC3£Gb+S£ 
ot dx; ox. <7, ox. k + <Jve k J J j 

(12) 

şeklinde yazılabilirler. Burada Gk,Gb,YM,Sk,S£ sırasıyla, hızdaki değişim sebebiyle oluşan 
türbülans kinetik enerjisi oluşumu, kaldırma kuvveti sebebiyle oluşan türbülans kinetik 
eneıjisi oluşumu, türbülansta salınan genleşmenin yitim oranı katkısı, k denkleminin 
kaynak terimi, e denkleminin kaynak terimidir. Diğer terimler model sabitleridir. 

Denklem (2) deki türbülans katkısını içeren CT terim, k-e modellerinde pujuj dir ve, 

-puiUj + + (13) 

Şeklinde modellenir. Denklem (13) deki türbülans viskozite terimi ise, 

M,=pcm— 
e (14) 

şeklinde modellenir. Burada, CM terimi deformasyon tensörüne bağımlıdır ve sabit 
değildir. (Realizable k-e) modelini diğer k-e modellerinden ayıran en büyük özellik de C 
teriminin sabit olmamasıdır. * 

Denklem (3) deki keff terimi, 

k e f f = k + - f ^ - (15) 
Pr. 

Şeklinde modellenir. 
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3.2. Geometri örgüsü 

Model için hazırlanan geometrinin grid yapısı için GAMBIT yazılımının kullanıldığı daha 
önce belirtilmiştir. Oluşturulan grid yapısının LES modellemesine uygun olması için, 
elemanların küp yapıya yakın olmaları gerekmektedir. LES modelinde küçük ediler 
modellendiği için, grid elemanları mümkün olduğunca küçük olmalıdırlar. Ancak grid 
elemanların boyutlarının çok küçük olması, hesaplamanın tuttuğu zamanı artırmaktadır. 
Boyutun büyük olması da modelin uygulanabilirliğini azaltacaktır. Dolayısıyla uygun bir 
boyut seçilmelidir. Oluşturulan grid yapısı da LES modeli için uygun olarak hazırlanmıştır. 

Şekil 3. Geometrinin grid yapısı. 

Geometrinin grid yapısı Şekil 3'te görülmektedir. Geometrik örgüde 0.92 milyon hacim 
elemanı oluşturulmuştur. 

4. SONUÇ 

(LES) üzerine kurulu zamana bağlı, (RANS) üzerine kurulu zamana bağlı çözüm ve 
zamandan bağımsız çözüm çözümler Şekil 4'te karşılaştınlmıştır. Çözülmek istenilen 
problemin LES modeli üzerine kurulu zamana bağlı çözüm ile modellenmesi uygun 
bulunmuştur. Şekil 5 da LES modeli için, farklı zaman aralıklarıyla elde edilen sonuçlar 
gösterilmiştir. Zaman aralığı olarak 0,25ms ile yapılan çözümlemenin oldukça iyi, lms ile 
yapılan çözümlemenin de uygun olduğu tespit edilmiştir. 

424 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,398-408 Ş.O.Gürdal 

3.l0et02 
3.09etD2 
3.DBet02 
3.D7etD2 
3:0BetD2 
3.05et02 
3.D 4 etD 2 
3.03e*02 
:3.0,2 e t D 2 
3:01, etil 2 
3.01 et 0 2 
3.0DetD2 
2.99et0 2 
2.98et02 
2.9?et02 
2.9Bet02 
2.95et02 
2.9İet02 
2.93etD2 
2:92et0^, 
2.92etfl 2 

J 
Şekil 4. Uygulanan modeller için sıcaklık görüntüsü. 

[(1): zamana bağlı LES, (2): zamana bağlı RANS, (3): zamandan bağımsız çözümleme] 

3 J 9e 10 2 
3.09et02 
3.0 Be>D2 
3,0?etü2 
3.0BetD2 
3.05etD2 
3.0 ie 102; 
3. D 36102 
3.0 2e tü 2 
3.Dletfl 2 
3.0 Ve? 02 
3.00etB2 
2.99etD2 
2.9BetD2 
2.9Pet02 
2:9Bet02 
2.95 e tO 2 
2.91 et 02 
2.93etfl 2 
2.92etfl 
2.92et02 

r -
t v*̂ . 

Şekil 5. LES modeli ile, farklı zaman aralıklan kullanılarak, 1.525s anında elde edilen 
sıcaklık görüntüleri 

[(1): lms zaman aralığı ile, (2): 0,2ms zaman aralığı ile] 
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Sicaklik salinimi 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 i 3.5 
Zaman (s) 

Şekil 6. Ana boruda, T-bölgesinden iki çap uzaklıkta ve 0° açıdaki noktanın birimsiz 
sıcaklığının zamana bağlı değişimi. 

Şekil 6'da, İms zaman aralığıyla yapılan çözüm için, ana borudaki bir noktanın normalize 
edilmiş sıcaklığın zamana bağlı değişimi gösterilmektedir. Buradaki normalize edilmiş 
sıcaklık, 

T-T 
rp* _ SOğuk 

T -T '•sıcak 1soğuk (] 

formülü ile hesaplanır. 0° açısındaki nokta şekil 1 de görülmektedir. 

4. YORUM 

Türbülanslı akışları karakterize eden edilerin, LES modelinde çözümlenebildiği şekil 4'te 
görülmektedir. Yine şekil 4'te, URANS ye zamandan bağımsız çözümlerin, edileri ve 
türbülans parametrelerini tam olarak çözümleyemedikleri de görülmektedir. Şekil 6'da 
görüldüğü gibi, 2s akış zamanından sonra, sıcaklık salınımı belli bir genlikte kararlılık 
göstermeye başlamıştır. Akışın boru içerisinde kalma zamanı yaklaşık 2s'dir. Bu da Şekil 
6'daki davranışı açıklamaktadır. İms zaman aralığı ile yapılan modelde, 3,2 s akış zamanı, 
yaklaşık 18 günde çözümlenmiştir. 

5. KAYNAKLAR 

[1] Westin, J., Alavyoon, F., Anderson, L., Veber, P., Henriksson, M., Anderson, C., Experiments and. 
unsteady CFD-calculations of thermal mixing in a T-junction, CFD4NRS, Garching, Germany, 2006. 

[2] Westin, J., Alavyoon, F., Anderson, L., Veber, P., Henriksson, M., Anderson, C., Mannetje, C., 
Andersson, U., Eriksson, J., High-cycle thermal fatigue in mixing tees: Large-Eddy simulations 
compared to a new validation experiment, ICONE Proceedings, Orlando, Florida, USA, 2008. 

[3] M. Dahlberg, K.-F. Nilsson, N. Taylor, C. Faidy, U. Wilke, S. Chapuliot, D. Kalkhof, I. Bretherton, M. 
Church, J. Solin, J. Catalano, Development of a European Procedure forAssessment of High Cycle 
Thermal Fatigue in Light Water Reactors: Final Report of the NESC-Thermal Fatigue Project, Technical 

426 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,493-502 j^ ̂  QQQg^ .Çetinkaya 

Report EUR 22763 EN, Joint Research Centre, The Netherlands, 2007. 
[4] Zboıay R., Manera A., Niceno B., Prasser H.-M.: "Investigations on Mixing Phenomena in Single-phase 

Flows in a T-Junction Geometry", The 12th Int. Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal 
Hydraulics (NURETH-12), Sheraton Station Square, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A., 2007 

[5] Westin J., "Thermal Mixing in a T-Junction. Model Tests at Vattenfall research and Development AB 
2006. Boundary Conditions and List of Available Data for CFD-Validation", Vattenfall R&D AB, 
Âlvkarleby, Sweden, 2007 

[6] FLUENT 6.3 User's Guide 

427 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,428-431 J R 1 1 0 0 0 8 4 T. Korkut 

MONTE CARLO SİMÜLASYONU İLE KOLEMANİT CEVHERİNİN 
ÇEŞİTLİ FOTON ENERJİLERİ İÇİN RADYASYON 

SOĞURGANLIĞININ BELİRLENMESİ 

Turgay Korkut1, Abdulhalik Karabulut1'2*, Gökhan Budak1,2, Faruk Demir3 

'Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü-Erzurum 
2İbrahim Çeçen Üniversitesi - Ağrı 

3Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü-Hatay 

Ülkemizde bulunan bor rezervi dünyadaki toplam bor miktarının %60 gibi çok büyük bir 
kısmını oluşturmaktadır. Türkiye'de yılda ortalama 1,3 milyar ton bor minerali 
çıkarılmaktadır. Türkiye'deki en önemli bor cevherleri kolemanit, üleksit ve tinkaldir. 
Kütle soğurma katsayısı ( jj7p), maddelerin radyasyon geçirgenliği hakkında bilgi veren 
önemli bir parametredir. Bu çalışmada bir bor cevheri olan kolemanit için kütle soğurma 
katsayısı çeşitli enerji değerleri için FLUKA Monte Carlo Simülasyonu kullanılarak 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kolemanit, FLUKA, Monte Carlo Simülasyonu, Kütle Soğurma 
Katsayısı 

DETERMINATION OF RADIATION ABSORBANCE FOR SEVERAL 
PHOTON ENERGIES OF COLEMANITE ORE VIA MONTE CARLO 

SIMULATION 

Turkey has the largest boron deposit in the world and about 60% of the world's boron ores 
are in Turkey. The average boron ores production of Turkey is about 1.3 billion tons per 
year. The most important boron ores in Turkey are colemanite, ulexite and tincal. The mass 
attenuation coefficient (fx/p) is an important parameter determines how many parts of 
energy are absorbed by the matter per unit mass when a matter exposes to radiation. In this 
paper, mass attenuation coefficients are determined for colemanite (several energies) via 
FLUKA Monte Carlo Simulation. 

Keywords: Colemanite, FLUKA, Monte Carlo Simulation, Mass Attenuation Coefficient 
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1. GİRİŞ 

Türkiye, Dünya bor rezervinin yaklaşık %60 gibi önemli bir kısmını elinde tutan bir 
ülkedir. Yılda yaklaşık 1,3 milyar ton bor üretilen ülkemizde çıkarılan başlıca bor 
bileşikleri kolemanit,. üleksit ve tinkal şeklinde sıralanabilir [1], Türkiye dünyadaki en 
büyük kolemanit yataklarına sahiptir. 

Dünyada yaygın olarak kullanılan simülasyon araçlarından biri olan FLUKA radyoterapi, 
hızlandırıcı, nötrino fiziği, uzay uygulamarının yanında özellikle radyasyon 
kalkanlamasında güvenilir sonuçlar vermektedir. Genel olarak bir programlama bilgisine 
gereksinim duyulmamakla birlikte kullanıcının histogramlama, daha detaylı bilgi alma gibi 
özel isteklerine uygun olarak hazır olan rutinler modifiye edilebilir [2]. 

Bu çalışmada kolemanit bileşiğinin çeşitli enerjilerde gama radyasyonu soğurganlığının 
belirlenmesi amaçlanmış ve bunun için FLUKA isimli Monte Carlo Simülasyon programı 
kullanılmıştır. Çeşitli enerjilerde kolemanit borlu bileşiğinin kütle soğurma katsayıları 
belirlenmiş ve enerji ile soğurma katsayısı ilişkisi grafıkize edilerek gösterilmiştir. 

2. SİMÜLASYON METODU 

Monte Carlo ismi eskiden ünlü kumarhaneler için bir referanstı. Bu isimle anılan yöntem 
Stanislaw Marcin Ulam, Enrico Fermi, John von Neumann ve Nick Metropolis gibi ilk 
kullanıcıları tarafından popüler hale getirilmiştir. Monte Carlo yöntemleri başta 
"istatistiksel örnekleme" gibi daha jenerik isimler altında uygulanmıştır. Monte Carlo 
yöntemi, matematik veya fizik problemlerinin, bu problemlerin olasılık modellerine 
uygulanan rasgele denemeler yoluyla çözülmesi yöntemidir. Monte Carlo yöntemleri 
integrallerin (özellikle çok katlı integrallerin) hesaplanmasında; kısmi diferansiyel 
denklemlerin, integralli denklemlerin, doğrusal denklem sistemlerinin çözümünde; nötron 
yayınımı, gamma ışınımı soğurulması problemlerinde, parçacık fiziğinde bozunum 
genişliklerinin ve saçılma tesir kesitlerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır [3]. 

FLUKA, parçacık fiziğinde kullanılan tamamen farklı bir Monte Carlo simülasyon 
paketidir. Parçacıkların transportunda ve madde ile etkileşimlerindeki hesaplamalarda 
genel amaçlı bir araç olan FLUKA, yüksek enerji fiziği deneyleri için de uygulamalar 
sahiptir [4]. Programın kullanım alanları 

(b) Zırhlama 
(c) Dozimetri 
(d) Yüksek enerjili fizik ve mühendislik deneyleri 
(e) Kozmik ışın çalışmaları 
(f) Medikal fizik 

olarak sıralanabilir. 

Programın kullanıldığı etkileşimler şu şekildedir: 

(g) Hadron - hadron ve hadron - çekirdek etkileşimleri (0-10000 TeV ) 
(h) Çekirdek - çekirdek etkileşimleri ( 100 MeV/n - 10000 TeV/n) 
(i) Elektromanyetik ve müon etkileşimleri ( 1 keV - 10000 TeV) 
(j) Nötrino etkileşimleri 
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(k) Yüklü parçacık transportu içeren tüm uygulamalar 
(1) Manyetik alanda transport 
(m)Boolean ve Voxel geometrileri 
(n) Kademeli nötron transportu ve etkileşimleri ( 0 - 2 0 MeV) 
(o) Çeşitli azalma hesaplamalan 

Bu çalışmada FLUKA programı kullanılarak çeşitli enerjilerdeki gama radyasyonu, 
vakum içerisindeki 5cm kalmlıklı kolemanit hedefe gönderilerek Lambert Beer Kanunu 
çerçevesinde radyasyonun azalmasının bir ölçütü olan kütle soğurma katsayısı 
hesaplanmıştır. 

SAMPLE 
I: Intensity (with sample) 
I0: Intensity (without 
sample) 
x: mass thickness 
p: density 

I<h o 

= exp H, 
P 

(1) 

Şekil-1: Lambert Beer Kanunu 

3. SONUÇLAR 

3 keV - 2 MeV eneıji aralığında seçilen eneıjilerdeki gama radyasyonu 5cm. kalmlıklı 
kolemanit hedefe gönderilerek numunenin radyasyon soğurganlığı her bir eneıji için kütle 
soğurma katsayıları belirlenerek tespit edildi. Elde edilen veriler kullanılarak çizilen Kütle 
Soğurma Katsayısı ile Foton Eneıjisi grafiği Şekil-2 de gösterilmiştir. 
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Şekil-2: Kolemanit cevheri İçin 0.003-2 MeV enerji aralığındaki çeşitli foton enerjileri ile 
bu enerjilere karşılık gelen kütle soğurma katsayısı grafiği. 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Elde edilen sonuçlara göre ülkemizde bol miktarda bulunan kolemanit cevherinin gama 
radyasyonunu iyi derecede soğurduğu belirlenmiştir. Bu cevherin nükleer santral inşasında, 
nükleer savaş tedbiri olarak sığmakların yapılmasında ağır betonlara katkı yapılabilecek bir 
malzeme olduğu düşünülmektedir. 

Ayrıca çalışmada FLUKA Monte Carlo simülasyonu kullanılarak elde edilen sonuçların 
NIST standartlarına uygun XCOM [5] veritabanı ile uyumluluğu Şekil-2 de görülmektedir. 
FLUKA programı radyasyon soğurganlığmm tespit edilebilmesi için rahatlıkla 
kullanılabilir. 
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ALTIN-198, YİTRİUM-90 ve TEKNESYUM-99m İZOTOPLARININ 
AKTİVİTELERİNİN REAKTÖRÜN ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE 

DEĞİŞİMİ 

Gülsen ÜSTÜN* 

TAEK-Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Reaktör Teknolojileri Birimi 

Yanmburgaz Mah. Nükleer Araştırma Merkezi Yolu,34303 Küçükçekmece-İST. 

Nükleer tıpta teşhis, tedavi ve araştırma amacıyla değişik radyoizotoplar kullanılmaktadır. 
Bunlardan Altın-198, Yitrium-90 ve Teknesyum-99m izotopları sırasıyla ince pul ya da tel 
şeklindeki metalik altın, Y2O3 ve M0O3 hedeflerin reaktörde ışınlanmasıyla elde edilir. Bu 
izleyiciler kimyasal bileşiklere bağlanmış genelde kısa yanömürlü izotoplardır. Bu 
kimyasal bileşikler vücuttaki belli organlarda veya dokularda kendiliğinden toplanır. 
Teşhis için kullanılan radyoizotoplar vücuttan kaçacak kadar yeterli enerjiye sahip gama 
ışınlan yaymalı ve görüntü tamamlandıktan sonra hemen başka bir izotopa bozunması için 
yeterince kısa yanömürlü olmalıdır. Au-198, Y-90 ve Tc-99m radyoizotoplannın 
aktiviteleri reaktördeki nötron akısı değerine bağlı olduğu kadar reaktörün çalışma 
durumuna da bağlıdır. Altın, Yitrium oksit ve Molibden oksit hedeflerin farklı nötron akısı 
değerinde ve farklı zaman aralıklannda reaktörde ışınlanması halinde Au-198, Y-90 ve Tc-
99m aktivitelerinin değişimleri incelenmş ve izotop aktivitelerinin verimini arttırmak için 
uygun reaktör çalışma programlan tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: izotop Üretimi, Araştırma Reaktörü 

* gulsen.ustun@taek.gov.tr 
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ACİL DURUM HAZIRLIK VE MÜDAHALE 

H.Burçin Qkyar* 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
Acil Durum Hazırlık ve Koordinasyon Birimi, Eskişehir Yolu 9.km. Ankara 

Etkin acil durum hazırlık ve müdahaleye yönelik teknik ve idari yapı ile uyumlu iyi 
tanımlanmış bir program toplumun, çalışanların ve çevrenin korunması, ülkede nükleer 
bir program olması durumunda toplumda güven ortamının oluşturulması, nükleer kaza 
veya radyolojik acil durumlarda ve hatta nükleer veya radyolojik unsur içermesi olası 
terörist saldırıda etkin müdahalenin yanı sıra olası sonuçların azaltılması için önemlidir. 
Kaza veya acil durumların özgün karakteristiğinin olması, oldukça karmaşık, birbirinden 
bağımsız acil durum ışınlanma yolları ve ışınlanmaların aynı anda olma olasılığı 
bulunması, acil koruyucu eylem gerektirmesi ve müdahale sonrası ise uzun dönemde 
koruyucu eylemlerinde planlanmasını gerektirmektedir. Müdahale hedefleri ise; kontrolün 
yeniden tesis edilmesi, sahada olası tüm sonuçların önlenmesi veya azaltılması, 
çalışanlarda ve toplumda deterministik sağlık etkilerinin oluşmasının önlenmesi, ilk yardım 
ve radyasyon ile ışınlananların tedavisinin yönetimi, mümkün olduğunca stokastik sağlık 
etkilerinin oluşmasının önlenmesi, mümkün olduğunca bireylerde ve toplumda radyasyon 
ile ilişkili olmayan etkilerinin oluşmasının önlenmesi, çevre ve varlıkların korunması için 
gerekli önlemlerin alınması ve normal sosyal ve ekonomik faaliyetlere dönülmesi yönünde 
gerekli hazırlıklarının yapılmasıdır. Nükleer kaza veya radyolojik acil durumlarda etkin, 
uluslararası tavsiyeler ile uyumlu acil durum yönetim mekanizmaları gereklidir. Etkin acil 
durum planlama ve hazırlık stratejisinin bileşenleri; hareket tarzının ve süreçlerin 
geliştirilmesi ve uygulanması, iletişim ağı ve sistemlerinin sağlanması, müdahale 
personelinin eğitiminin sistematik bir yaklaşım ile geliştirilmesi, tatbikat programlarının 
oluşturulması ve söz konusu stratejinin yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası seviyede 
entegrasyonunun sağlanmasıdır. ICRP tarafından 1990 yılında yayımlanan raporda, acil 
durum ışınlanmalarında müdahale ve eylem seviyelerinin planlama ve müdahalede 
uygulanması tavsiye edilmiştir. 2007 yılında yayımlanan 103 no'lu raporda ise süreç 
temelli yaklaşım yerine durum temelli bir yaklaşımı esas alarak önerilen korunma 
sisteminde, ışınlanma durumları ve tipleri tanımlanmıştır. Aynca, acil durum ışınlanmalan 
özelinde tüm ışınlanma durumlarına uygulanabilen, bireysel dozların sınırlandınlması 
amacı ile korunmanın optimizasyonu için gerekli olan referans seviyeleri kullanılması 
tavsiye edilmektedir. Bu çalışmada acil durum hazırlık ve müdahale için Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu tarafından geliştiren strateji tanıtılarak, ICRP'nin acil durum 
ışınlanmalarına ilişkin güncel tavsiyeleri tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nükleer Kaza, Radyolojik Acil Durum, Hazırlık, Müdahale, Referans 
Seviyeleri 
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LABORATUVARLAR İÇİN KABLOSUZ (RF) ONLİNE RADYASYON 
İZLEME SİSTEMİ 

Sevil Bayburt1*, Mehmet Bayburt2 

'DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova İzmir 
2Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 35100 Bornova İzmir 

Bu çalışmada, nükleer laboratuvarlar için bilgisayar kontrollü bir radyasyon izleme sistemi 
geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemin amacı radyasyon laboratuvarlarının art ortam 
seviyesinin tek bir kontrol merkezinden kontrol edilmesidir. Sistem Geiger-Müller (G-M) 
dedektöründe oluşan pulsların sayılması ve değerlendirilmesini içerir. Dedektörde elde 
edilen pulslar, bir ön yükselteçten geçirilerek mikroişlemcinin sayıcı girişine verilir. 
Kullanılan 87C51 mikroişlemcisinin yazılım kısmında bu pulslar değerlendirilir. Elde 
edilen veriler kablosuz veri aktarma sistemi (RF) aracılığıyla bir bilgisayara veya 
bilgisayarlara aktarılır. Geliştirilen bilgisayar programı ile bu veriler değerlendirilir, 
grafiğe aktarılır ve saklanır. Bu çalışma aynı zamanda kablosuz çoklu bir uyarı sistemi 
niteliği taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Radyasyon, izleme, Kablosuz, RF 

* sevil.bayburt@deu.edu.tr 

434 

mailto:sevil.bayburt@deu.edu.tr


X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,493-502 j^ ̂  QQQg^ .Çetinkaya 

LABORATUVARLAR İÇİN KABLOSUZ (BLUETOOTH) ONLİNE 
RADYASYON İZLEME SİSTEMİ 

Sevil Bayburt1, Mehmet Bayburt2* 

' DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova İzmir 
2Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 35100 Bornova İzmir 

Bu çalışmada, nükleer laboratuvarlar için bilgisayar kontrollü bir radyasyon izleme sistemi 
geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemin amacı radyasyon laboratuvarlarının art ortam 
seviyesinin tek bir kontrol merkezinden kontrol edilmesidir. Sistem Geiger-Müller (G-M) 
dedektöründe oluşan pulslann sayılması ve değerlendirilmesini içerir. Dedektörde elde 
edilen pulslar, bir ön yükselteçten geçirilerek mikroişlemcinin sayıcı girişine verilir. 
Kullanılan PIC16F877A mikroişlemcisinin yazılım kısmında bu pulslar değerlendirilir. 
Elde edilen veriler kablosuz veri aktarma sistemi (bluetooth) aracılığıyla bir bilgisayara 
veya bilgisayarlara aktarılır. Geliştirilen bilgisayar programı ile bu veriler değerlendirilir, 
grafiğe aktarılır ve saklanır. Bu çalışma aynı zamanda kablosuz çoklu bir uyan sistemi 
niteliği taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Radyasyon, izleme, Kablosuz, Bluetooth 
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ÇOKLU RADYASYON İZLEME SİSTEMİ İÇİN BİLGİSAYAR 
PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ 

Onur Kahveci1*, Mehmet Bayburt1, Sevil Bayburt2 

'Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 35100 Bornova İzmir 
2DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova İzmir 

Bu çalışmada, birden fazla radyasyon ortamının radyasyon seviyesinin izlenebilmesi 
amacıyla bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemin amacı radyasyon ile 
çalışılan ortamlardaki artortam seviyesinin tek bir kontrol merkezinden kontrol 
edilebilmesidir. Her bir radyasyon ortamında elde edilen artortam verileri, visual basic 
programlama dili ile geliştirilen bir bilgisayar programı aracılığı ile izlenebilmektedir. 
Geliştirilen bilgisayar programı ile alınan veriler değerlendirilir, grafiğe aktarılır ve 
saklanır. Bu çalışma aynı zamanda ortamdaki radyasyon seviyesi ICRP nin belirlediği 
radyasyon seviyesini aşması durumunda çoklu bir uyarı sistemi niteliği taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Radyasyon, Artortam, Visual Basic 
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UF4 İÇEREN ERİYİK TUZLU APEX FÜZYON REAKTÖRÜNDE 
NÖTRONİK HESAPLAMALAR 

Aybaba Hançerlioğullan '*, Turgay Seydioğlu 2** 

1 Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,Fizik Bölümü Kuzeykent/KASTAMONU 
2 Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Elektronik Bölümü Kuzeykent/KASTAMONU 

APEX (Advanced Power Extraction) Füzyon teknolojisi,ARIES-RS Füzyon Reaktör 
boyutları kapsamında gerçekleştirilen ekonomik ,güvenli,çevresel çekiciliği üzerinde 
barındıran ileri bir nükleer teknoloji sistemidir.APEX Füzyon reaktörünün en önemli 
özeliği plazmayı çevreleyen ilk duvarın sıvı (Flibe(Lİ2BeF4) )olmasıdır. Bu reaktörün 480 
C° de eriyik tuz(Lİ2BeF4) ile kullanımı sırasında Reaktör Füzyon gücü 5480 MWt olup 
,reaktörün yüzey termal akısı 2 MWt/ m2 dir, Füzyon gücü 5480 MWt olup ,reaktörün 
yüzey termal akısı 2 MWt/ m2 dir.Reaktörün iç yapısında 2 cm kalınlığında ilk sıvı duvar 
tabakasi(FW) ve arkasında kalınlığı 40 cm olan bir başka sıvı tabakası olan Blanket(B) 
yapısı bulunmaktadır. Bu akışkanların merkezcil ivmeleri çok yüksek olup yaklaşık 35m/s2 

civanndadırÇalışmamızda APEX in gerçek geometrik boyutlarına sadık kalınarak 
MCNP4B Nükleer kodlu bilgisayar programında 7 farklı modelleme 
çalıştık.Hesaplamalarda kullalılan APEX Füzyon reaktörünün plazması Torus şeklinde 
olup yakıt maddesi UF4 ve soğutucu eriyik tuz olarak Flibe (Lİ2BeF4) maddesi 
kullandık.Eriyik tuz olarak Flibe (Lİ2BeF4) maddesinin kullanılmasının sebebi reaktörün 
termodinamik verimin yüksek kılması ve enerji üretim maliyetinin çok düşük (COE ) 
olmasıdır. MCNP4B kodlu nükleer programla (%100 doğal flibe),(%2UF4+%98 Flibe),( 
%4UF4+%96 Flibe),( %6UF4+%98 Flibe), (%8UF4+%92 Flibe),( %10UF4+%90 Flibe), 
(%12UF4+%88 Flibe) yüzde oranlan kullanılarak reaktörün belirli bölgelerinde(İlk duvar 
FW+Blanket+Zırh),TBR(trityum üretme oranı>1.22)hesapı M,eneıji çoğaltma oranı 
hesabı ,fısil malzeme üretimi(Pu239,U233)hesabı .toplam Fisyon,toplam fisyon nötronu ve 
kaynak nötron başına toplam(n,nx) nötron üretimi için nötronik hesaplamalar yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Flibe,APEX Füzyon Reaktörü, TBR 
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NEUTRON CALCULATIONS IN THE APEX FUSION REACTOR 
WITH MOLTEN SALT INCLUDING UF4 

APEX (Advanced Power Extraction) Fusion Technology is an advanced nuclear 
technology system which is economical, secure, nature friendly and which is carried out 
within the dimension of ARIES-RS Fusion Reactor. The most significant characteristic of 
APEX Fusion Reactor is that the first wall surrounding the plasma is liquid(Flibe(Lİ2BeF4) 
). The Reactor Fusion power is 5480 MWt while the reactor is used with 480 C° de Flibe 
molten salt (Lİ2BeF4) and the surface thermal flow of the reactor is 2 MWt/ m2. In the inner 
part of the reactor is a 2-cm-thick Blanket (B) structure including a first liquid wall (FW) 
layer and 40-cm-thick liquid layer . The central acceleration of these liquids are very high 
and about 35m/s2. In this study, 7 different modelling types were studied within MCNP4B 
Nuclear coded computer programme by clinging to the real geometrical dimensions of 
APEX. The plasma of APEX Fusion Reactor which was used in calculations was in the 
shape of Torus and UF4 as fuel and Flibe (Lİ2BeF4) as cooler molten salt were used. The 
reason for using Flibe (Lİ2BeF4) as molten salt is that it raises the thermodynamic 
performance of the reactor and that its cost of energy production (COE ) is very low. By 
using (%100 natural flibe),(%2UF4+%98 Flibe),( %4UF4+%96 Flibe),( %6UF4+%98 
Hibe), (%8UF4+%92 Flibe),( %10UF4+%90 Flibe), (%12UF4+%88 Flibe) rates, the 
neutron calculations of (First wall FW+Blanket+Armor), TBR(tritium production 
rate>1.22), M energy raising rate ,fissile material production (Pu239,U233) ,total Fission 
production, total Fission neutron production and total neutron production per source 
neutron (n,nx) were done in particular parts of the reactor within the MCNP4B Nuclear 
coded programme. 

Key Words: Flibe,APEX Fusion Reaktörü, TBR 
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l.GİRİŞ 

Tüm canlılar yaşamak için enerjiye ihtiyaç duymaktadır ve bu ihtiyaç insanoğlunun 
oluşturduğu uygarlık seviyesine bağlı olarak her geçen gün artmaktadır.Günümüzde dünya 
enerji ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır.Halihazırda dünya enerji ihtiyacının % 65 ' e yakın 
bir bölümü fosil(kömür,petrol ve doğalgaz) yakıtlardan sağlanmakta olup buda ciddi bir 
çevre kirliği ,sera etkisi asit yağmuru ve hava kirliği olarak karşımıza çıkmaktadır.Öte 
yandan temiz ve güvenilir eneıji kaynaklan olarak değerlendirilen hidro ve rüzgar vb. 
enerji kaynaklarda maalesef doğa koşularına bağlı anlamına gelmektedir . 

Nükleer enerji bu anlamda enerji üretimi ve teknolojisi açısından bir kat daha önemini 
arttırmıştır.Uluslararası Atom Enerji Ajansı(IAEA) verilerine göre, 2009 şubat ayı 
itibariyle, 436 ünite işletmede ve inşaat halinde 44 ünite olup toplam nükleer güç 370 GWt 
reaktörlerinin dünyadaki enerji üretim payı % 17 civarındadır. 

Günümüzde nükleer enerji üretim ağırlıklı yüzdesi ,hafif su reaktorleri(LWR) tarafından 
karşılanmakta ve bu reaktörlerde,termal nötronlarla bölünebilen fisil yakıt enerji kaynağı 
olarak kullanılmaktadır.Nükleer santraller için tabiatta yararlanılabilecek mevcut rezervler 
doğal uranyum(%7 235U+%99,3 238 U)dur.Günümüz reaktörlerinde,uranyum rezervinin 
%99 kadan enerji üretimi için kullanılamamaktadır. [6] Halbuki Füzyon reaktör 
teknolojisi ile uranyum rezervinin tamamını ayrıca mevcut teknolojilerle nükleer 
hammadde olarak kullanılma imkanı bulunmayan toryum maddesinide bu reaktör 
teknolojiyle kullanma imkanı doğacaktır. İki hafif çekirdeğin daha ağır bir çekirdek 
oluşturmak için birleşmesiyle oluşan işleme nükleer füzyon denir. 

Füzyon teknolojisi (D-T)veya(D-D)füzyon reaksiyonlanna dayanmaktadır. Böyle bir 
reaktördeki fikir,füzyon plazmasının çevresini fertil yakıtlardan( U veya Th) oluşan bir 
blanketle sarılmakta ve reaksiyondan çıkan füzyon nötronları bu blankette 
yakalanmaktadır. Yakalanan nötronlar bu yakıtları yüksek yoğunluklu füzyon nötronları 
aracılığıyla bölünebilir yakıta 

(fisil yakıta) 239 Pu'a veya 233U'a dönüşmektedir.Özellikle yüksek enerjilil4 MeVlik 
nötronlar 

(D-T )reaksiyonu sonucu açığa çıkıp yüksek oranda fısyon yapabilmektedirebilir. Çizelge 
İde Füzyon ve Fisyon reaksiyonlan görülmektedir. 

Çizelge 1. Reaktörlerde Belli Başlı Nükleer Yakıt Üretim Reaksiyonlan 

Füzyon Yakıtı (Trityum) Üretimi Fisyon Yakıtı Üretimi 
bLi + 'n 3H + 4He + Q (4,784 MeV) 

7Li + *n -> 3H + 4He + *n + Q (-2,467 MeV) 

232 Th + ' n ^ 2 3 3 P a - + 233 U 

238 U + ]n —• 239 Np - 239 Pu 

2. APEX FÜZYON TEKNOLOJİSİ 

APEX çalışması, ABD Füzyon Enerji Bilimleri programlarının bir parçası olarak cazip bir 
füzyon enerji sisteminin vizyonunu tanımlamak için başlatılmıştır. APEX çalışmalannda, 
plazmayla yüzleşen geleneksel ilk katı duvarın yerini hızlı akan bir ince sıvı duvar tabakası 
almıştır.Önümüzdeki 20 yıl boyunca Füzyon eneıjisi araştırmacıların en önemli görevi 
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cazip bir ürün için vizyon geliştirmektir.Bu ürünün nitelikleri ise ekonomik,güvenli ve 
çevresel etkenlerin olmasıdır.Vakum bölgesini temini, plazma yanma ürünlerinin dışarı 
atılması, plazmadaki parçacıklardan ve radyasyon enerjisinden güç çekilmesi, nötronlardan 
ve ikincil y fotonlarmdan ortaya çıkan gücün çekilmesi, füzyon enerjisinden yakıt olarak 
kullanılan trityumun temini, trityumun kendine yetebilirliğini sağlamak, radyasyondan 
korunma, APEX füzyon teknolojisinin en önemli unsurlarından olmuştur. 

Apex füzyon eneıji teknolojisi için önemli kriter özetle şöyledir: 

1. Yüksek güç yoğunluğu yeteneği; 

Yüzeye düşen nötron gücü 10 MW/m2Yüzeydeki ısı akısı > 2 MW/m2 

2. Termodinamik verim (yüksek güç dönüştürme verimi) > %40 

Yüksek sıcaklık - düşük sıcaklık 
Yüksek güç dönüştürme verimi 

Yüksek sıcaklık 

3. Reaktörün düşük bozulma oranı kısa sürelidir.4. Basit teknoloji sistemi ve madde bolluğu 

5. Elektrik santralinden çıkış eneıji maliyeti (COE) 

C.İ + R + O 
COE = (I) 

P.A.M.n 

Burada,n: Net termodinamik verim,C: Nükleer santralin kuruluş maliyeti,O: Yıllık işletme 
ve bakım maliyeti, İ: Sabit şaıj oranı,R: Yıllık yenileme maliyeti,A: Santrallerin emreame 
deliği,P: Nükleer santralin gücü,M: Vakum Vessel sistemi için enerji çarpanı 

Apex modelinde, Şekil-1 de görüldüğü gibi, ilk katı duvarın yerini hızla akan ince bir sıvı 
duvar tabakası almaktadır. Farklı bölümler için derece cinsinden sıcaklıklar gösterilmiştir, 
îlk katı duvar yerine sıvı duvarın bir üstünlüğü güç yoğunluğunu arttırmak ve reaktörde 
bozulma hasarını en aza indirmektir. Apex çalışmaları sırasında, sıvı duvar düşüncesi bazı 
ortak özellikler yanında oldukça farklı noktalan ve değerleri içeren kavramlar 
geliştirilmiştir 
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Şekil 1. Flibe(Li2BeF4) Sıvı Akışı İçin Sıcaklık Şeması 

Eneıji taşıyıcı sıvı, yeterli Trityum temin edebilmek için Lityum içeren bir ortam olmalıdır. 
Pratiksel olarak adaylar; Lityum veya Sn-Li sıvı metalleri ile Flibe (F, Li, Be) erimiş 
tuzudur. Lityum ve Flibe sıvıları, uzun yıllar geleneksel kavramlar için dikkate alınmıştır. 
Sn-Li, plazma yüzeyinde akan sıvı için önemli bir avantaj olan; yüksek sıcaklıklardaki 
oldukça düşük buhar basıncı özelliğinden dolayı APEX çalışmalarına dahil 
edilmiştir.Şekil-2 de görüldüğü gibi Plazmanın kararlığı, eneıji taşıyıcı sıvının elektriksel 
iletkenliğine bağlı olarak değişmektedir. Sıvı metal akışlarında, manyetik-hidrodinamik 
(MHD) çekmelerin üstesinden gelmek için elektrik izolatörlerin kullanılması gerekebilir 
ancak Flibe sıvısı için MHD etkileri oldukça önemsizdir. 

Şekil 2 .Yerçekimi/Momentum (GMD )Etkisiyle Sıvı Duvar Teşkili 

Burada Rc eğrinin yarıçapı, V akışkan hızı, g yerçekimi ivmesi, a merkezcil 
ivmedir.Girdap akışı ile birlikte GMD kavram, dönme/rotasyon sağlamak için akışkana 
açısal hız vererek elde edilir. Arka duvar kavisi poloidal yönde geniş olduğunda ve 
toroidal kavisi poloidal kavisle mukayese edilebilir olduğunda, "Girdap akışı" arka duvara 
doğru merkezcil ivmelendirmede önemli bir artışa ve duvara daha iyi yapışmayı 
sağlamaktadır. Girdaplı akış ortalama görünüş oranlı tokamaklar için gerekmemekte, 
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oldukça uzatılmış ve oldukça düşük görünüş oranlı Küresel Toruslar (ST) için gerekecek 
gibi görünmektedir. 

3. APEX REAKTÖRÜNÜN MODELLENMESİ 

Günümüzde endüstriyel problemlerin doğasındaki karmaşıklık maalesef pek çok analitik 
çözümü olanak dışı bırakmaktadır. Problemlerin yapısı değişen teknolojiyle birlikte 
karmaşık hale gelmekte ve bütünleşik sistemlerin sayısı hızla artmaktadır. 

Simülasyon tekniğinin Monte-Carlo tekniği olarak adlandırılması Von Neumann ve Ulam 
tarafından yapılmış olup ilk uygulamalarını Nötron yayılımı problemlerinde 
gerçekleştirmişlerdir. Monte Carlo tekniği, özel bir denemede ya da bir simülasyon 
çalışmasında bir yada daha çok olasılık dağılımından rasgele sayılar seçme 
tekniğidir. Yöntem daha sonra çoklu integral değerlendirme problemleri gibi oldukça 
karmaşık probalistik olmayan problemlerin çözümüne kolaylıkla adapte edilmiştir. Bazı 
yazarlar yöntemin sadece varyans azaltma tekniklerinin örnekleme işlemlerinde 
kullanılması şeklinde sınıflandırılmasını önermişlerdir. Buna rağmen yöntemin bugünkü 
kullanımı, genellikle olasılık dağılımlarından rasgele değerlerin seçimi şeklindedir. [4] 

Çalışmada kullanılan APEX füzyon reaktörü, Monte-Carlo tekniğini kullanan MCNP-4 
bilgisayar programı kullanılarak, torus şeklinde üç boyutlu olarak tasarlanmıştır (Şekil-3a 
ve Şekil-3b). APEX reaktörü için boyutlar, APEX çalışmalan kapsamında gerçekleştirilen 
AR1ES-RS reaktör modelinden alınmıştır [3]. Bu modelde torusun yançapı 552 cm, küçük 
yarıçapı ilk sıvı duvarın iç yüzeyinden 143 cm dir. Torusun yüksekliği, ilk sıvı duvar 
merkezinden 250 cm olarak alınmıştır. Çalışmada kullanılan reaktörün malzemeleri 
Çizelge-2'de verilmektedir. 

Çizelge 2. APEX Füzyon Reaktörü Tasarımında Kullanılan Malzemeler 

Reaktörün Bölümleri Malzeme 
1. (11.) Bölge Vakum 
2. (12.) ve 3. (13.) Bölge Sıvı Duvar (Flibe+(UF4 veya ThF4)) 
4. (14.) Bölge Çelik Duvar (F.S) 
5. (15.) Bölge Koruyucu 

(%60 F.S. + %40 (Flibe+(UF4 veya ThF4)) 
6. (16.) Bölge Boşluk 
7. (17.) ve 9. (19.) Bölge SS316LN 
8. (18.) Bölge Vakum Vessel 

(%80 F.S. + %20 H20) 
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Şekil 3 a. MCNP4Programı İle Oluşturulan APEX Reaktör Modelinin Torus Kesiti 

Çelik Duvar (F.S.) 

Şekil 3b. MCNP4Programı İle Oluşturulan APEX Reaktör Modelinin Torus Kesiti 

Modellemenin akabinde, plazma; sıvı ilk duvarın iç yüzeyinin homojen bir biçimde maruz 
kaldığı nötron kaynağı olarak modellenmiş ve Şekil 4'te gösterilen füzyon nötron 
spektrumu kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. [5] 

4. HESAPLAMALAR VE YORUM 

Modelde; APEX füzyon teknolojisinden farklı olarak, fisyon yakıtları belli oranlarda (%0-
12 aralığında UF4 veya ThF4) Flibe tuz eriyiği ile karıştırılarak fisil malzeme üretimi ve 
fisyona imkan sağlanmış olup, Trityum Üretim Hızı (TBR) de incelemelerde bir kriter 
olarak dikkate alınmıştır. Çünkü, füzyon reaktörlerinde ya da bir hibrid reaktöründe 
sistemin trityum açısından kendi kendine yetebilmesi için TBR'nin 1,05'ten büyük olması 
gerekir. 
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Şekil 5' de UF4 veya ThF4 oranlarına bağlı olarak ilk sıvı duvar, manto ve zırh 
bölgelerindeki toplam TBR değerleri gösterilmektedir. Trityum üretim hızı; UF4 veya ThF4 
oranı arttıkça karışımdaki Li oranı azaldığından azalmaktadır. Bu azalma ThF4 için daha 
hızlıdır, çünkü TI1F4 için fisyon tesir kesiti UF4'ünkine göre daha düşüktür (Şekil 6'dan 
görüleceği üzere fisyon sonucu açığa çıkan n sayıları UF4 için ThF4'e nazaran yaklaşık 
dört kat daha fazladır). Kendi kendine yetebilen reaktör sistemi için (TBR>1,05) sonuçlar 
üzerinde bir değerlendirme yapılacak olunursa; incelemenin yapıldığı %0-12 fisyon 
malzemesi oranı aralığında, Uranyum için ise her hangi bir sorun olmayıp, Toryum için ise 
%8'e kadar uygulanabilirdir.Şekil 7'de ilk sıvı duvar, manto ve zırh bölgelerinde toplam 
fisil yakıt üretimi verilmiş olup, UF4 veya ThF4 malzeme oranı ile hemen hemen doğrusal 
olarak artmaktadır. Kendi kendine yetebilen reaktör sistemi için TI1F4 için kaynak nötron 
başına yaklaşık 0,23 adet, UF4 için ise 0,3 adet fisil malzeme üretilmektedir. Şekil-8'den 
görüleceği üzere fisil malzeme üretimi yanı sıra bir miktar da fisyon reaksiyonu 
gerçekleşmektedir. Fisyon reaksiyon hızı oldukça düşük olup UF4 ve ThF4 oranıyla 
doğrusal olarak artmaktadır 
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Şekil 5 - Trityum Üretim Hızının UF4 
Ve ThF4 Yüzdesine Göre Değişimi 

Şekil 7 - Kaynaktan Çıkan Nötron Başına 
Fisil Malzeme Üretiminin UF4 ve ThF4 

Yüzdesine Göre Değişimi 

Şekil 6 - Kaynaktan Çıkan Nötron 
Başına Fisyon Nötronları Sayısının UF4 

ve TI1F4 Yüzdesine Göre Değişimi 

Şekil 8 - Toplam Fisyon Reaksiyonları 
Sayısının Kaynaktan Çıkan Nötron Başına 
Fisil Malzeme Üretiminin UF4 Ve ThF4 

Yüzdesine Göre Değişimi 
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SOL-JEL YÖNTEMİ İLE SENTEZLENMİŞ ZİRKONYUM BAZLI 
KARIŞIK OKSİT KÜRECİKLERİNİN NÜKLEER ATIK 

YÖNETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ 

Hüseyin Tel, Yüksel Altaş, Meral Eraf, Şenol Sert, Berkan Çetinkaya, Süleyman İnan 

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 35100 Bornova-İzmir 

Ülkemizde henüz bir nükleer güç reaktörü ve dolayısıyla nükleer atık bulunmamasına 
karşın, enerjinin çeşitlendirilmesi ve enerji güvencesi politikalarının bir parçası olarak 
yakın bir gelecekte nükleer reaktörlerin kurulmasıyla, nükleer yakıt çevriminin çeşitli 
aşamalarından çıkan atık sorunları ile karşılaşması kaçınılmaz olacaktır. Nükleer yakıt 
çevriminden açığa çıkan atıklar; kimyasal/radyokimyasal bileşim olarak çok farklı olmaları 
nedeniyle atık problemini çözecek tek tip bir adsorban sentezi olanaksızdır. Dolayısıyla, 
sentezlenecek adsorbanların atık türüne göre sürekli geliştirilmesi ve yeni tip adsorbanların 
sentezlenerek adsorpsiyon yeteneklerinin incelenmesi önemlidir. Nükleer atık yönetiminde 
kullanılacak adsorbanlarda olması gereken ortak özellikler; radyasyona ve ısıya 
dayanıklılık, kimyasal olarak kararlılık, fiziksel olarak yüksek mukavemet, uzaklaştırılması 
hedeflenen iyonlara seçicilik ve yüksek kapasite, adsorpsiyon sonrası immobilizasyon 
işlemlerine uygunluk olarak sıralanabilir. Çalışmamızda zirkonyum dioksitin termal ve 
kimyasal olarak en kararlı metal oksitlerden olması ve radyokimyasal atıkların immobilize 
edilerek saklanmasında yaygın kullanımı göz önünde bulundurularak, zirkonyum bazlı 
Zr02, Zr02-Ti02, Zr02-Si02 ve Zr02-Si02-Ti02 (karışım mol oranları 1:1 ve 1:1:1) 
karışık oksit jel kürecikleri hazırlanmıştır. Küreciklerin hazırlanmasında sol-jel düzeneği 
dizayn edilmiş ve yöntem geliştirilmiştir. En ideal küreciklerin Zr02-Si02 ve Zr02-Si02-
Ti02 karışımlarında elde edildiği görülmüş ve silisyum dioksitin küresel yapının 
oluşumunda etken olduğu belirlenmiştir. Stronsiyumun radyoaktif atık çözeltilerinden 
uzaklaştırılmasında olası uygulamalar için, elde edilen her bir adsorbanın stronsiyuma 
karşı adsorpsiyon davranışları deneysel tasarım yöntemi ile belirlenmiştir. pH, stronsiyum 
derişimi, sıcaklık ve temas süresi gibi temel parametreler incelenmiştir. Sezyum 
adsorpsiyonunda pH etkisi her bir adsorban jel küreciği için incelenmiştir. Zr02-Si02 ve 
Zr02-Si02-Ti02 karışık jel küreciklerinin benzer davranışlar gösterdikleri ve sezyum 
adsorpsiyonu için geniş pH aralığında etkin oldukları belirlenmiştir. Hazırlanan karışık 
oksitlerden Zr02-Si02 ve Zr02-Si02-Ti02 küreciklerinin, nükleer atık yönetiminde temel 
kullanım gerekliliklerini sağladıkları görülmüştür. Deneysel çalışmaların sonucu olarak, 
Zr02-Si02-Ti02 karışık oksit, kolon işlemlerine uygun en iyi küresel şekle ve mekanik 
dayanıma sahip olması ve iyi kimyasal ve termal karakteristikler göstermesi, bunların yanı 
sıra sezyum ve stronsiyuma karşı iyi adsorpsiyon davranışları sergilemesi açısından en 
uygun adsorban olarak belirlenmiştir. Zr02-Si02-Ti02, özellikle ısıl işlemler altında 
davranışlarıyla, nükleer atık yönetiminde sıvı nükleer atıklardan stronsiyum, sezyum gibi 
yüksek düzey aktiviteye sahip fısyon ürünlerinin adsorbsiyonu sonrası, izleyen 
immobilizasyon işlemlerine uygulanabilirliği açısından da umut vericidir. 

Anahtar kelimeler: Zirkonyum Dioksit, Titanyum Dioksit, Silisyum Dioksit, Sol-Jel, 
Mikrokürecik, Sezyum, Stronsiyum 

NOT: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 106T680 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 

* meral.eral@ege.edu.tr 
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USING POSSIBILITY OF ZIRCONIUM BASED MIXED OXIDE 
MICROSPHERES SYNTHESIZED VIA SOL-GEL METHOD IN 

NUCLEAR WASTE MANAGEMENT 

Although our country has not yet a nuclear power reactor and consequently has not a 
nuclear waste, with the construction of nuclear reactors in near future as a part of energy 

! diversity and assurance politics, it will be inevitable to encounter the problems of nuclear 
waste evacuated at different steps of nuclear fuel cycle. As the wastes produced from 
nuclear fuel cycle differ in chemical and radiochemical composition, there is no universal 
adsorbent to solve the waste problem. Consequently, it is important to improve adsorbent 
syntheses depending on waste kind and synthesising new type adsorbent to investigate of 
their adsorption capability. The common properties required of the adsorbents to use in 
nuclear waste management may be summarized as follows: radiation and thermal stability, 
chemical stability, high physical resistance, selectivity to target ions and high capacity, 
suitability to immobilization operations following the adsorption. In the present study, 
taking into consideration that zirconium dioxide is the one of the most thermally and 
chemically stable metal oxides and its wide applications in the immobilization of 
radiochemical wastes, it was prepared zirconium based ZrCb, Zr02-Ti02, Zr02-Si02.and 
ZrCVSiOo-TiCb mixed oxide gel spheres (with mol ratio of 1:1 and 1:1:1). A sol-gel 
system was designed and a method was developed for the preparation of microspheres. The 
most available spheres was obtained from ZrCVSiC^ and Zr02-Si02-Ti02 mixtures and it 
was concluded that silica was effective on the spherical shape. The adsorption behaviours 
of each obtained adsorbent towards strontium for the possible application of the strontium 
removal from radioactive waste solutions were determined by the experimental design 
method. The basic parameters such as pH, strontium concentration, temperature and 
contact time were investigated. pH effect on cesium adsorption for each adsorbent gel 
spheres was investigated. It was determined that ZJO2-SİO2 and Zr02-Si02-Ti02 mixed 
oxide gel spheres exhibit similar behaviours and are effective in a wide pH range. It was 
observed that prepared Z1O2-SİO2 and Zr02-Si02-Ti02 mixed oxide gel spheres satisfy the 
basic requirements of nuclear waste management. As a result of the experiments ZrCV 
SİO2-TİO2 oxide spheres with the good spherical shape suitable for column operations and 
having good mechanical strength and exhibiting good chemical and thermal characteristics, 
in addition exhibiting good adsorption behaviours towards cesium and strontium,, was 
determined as the most available adsorbent. Zr02-Si02-Ti02 is also a promising material to 
use in the waste management for the immobilization operations following the adsorption of 
highly active fission products like strontium and cesium from liquid radioactive waste. 

Keywords : Zirconia, Titania, Silica, Sol-Gel, Microsphere, Cesium, Strontium 

Not: The present work was financially supported by TÜBİTAK (The Scientific and 
Technological Research Council of Turkey) under Project N0.IO6T68O. 
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1. GİRİŞ 

Radyoaktif atık, nükleer maddelerin sanayide, araştırmada ve tıpta kullanımından, özellikle 
de elektrik üretiminde nükleer santrallerden ve yakıt çevriminden kaçınılmaz olarak ortaya 
çıkan bir kalıntıdır. Dolayısıyla atık yönetimi ve depolama hemen hemen tüm ülkeleri 
ilgilendiren bir olgudur. Radioaktif maddelerin ve diğer toksik maddelerin çevreye 
salımmınm en aza indirilmesi konusunda artan baskılar, nükleer atık yönetiminde 
teknolojilerin ve proseslerin sürekli olarak geliştirilmesini ve güncellenmesini 
gerektirmektedir [1], 

Sıvı nükleer atıklardaki radyoaktivitenin büyük kısmı fisyon ürünleri olan 137Cs ve 90Sr' 
dan kaynaklanmaktadır. 137Cs ve 90Sr sırasıyla 30.17 ve 28.1 yıl gibi yarı ömürlere sahip 
olmaları nedeniyle de uzaklaştırılmaları gereken önemli kontaminantlardır. 
Uzaklaştırılacak iyonlar genellikle düşük konsantrasyonlardadır ve diğer katyonlar ile 
beraber bulunmaktadırlar. Bu nedenle nükleer atık yönetiminde; Na+, K+, Al3+, Ca2+ vb. 
diğer iyonları, kompleks yapıcı organik maddeleri içeren alkali veya asidik büyük hacimli 
çözeltilerden 137Cs ve 90Sr gibi radyoaktivitesi yüksek ancak iz miktarda bulunan türleri, 
yüksek kapasitede ve selektif olarak uzaklaştırabilecek, radyasyona dayanıklı, kimyasal ve 
termal olarak kararlı adsorbanlara ihtiyaç duyulmaktadır. 1950' li yılların başında yapılan 
araştırmalarda radyasyonun organik iyon değiştiriciler üzerindeki olumsuz etkileri rapor 
edilmiş ve aynı yıllardan başlayarak dikkatler inorganik iyon değiştiriciler ve adsorbanlar 
üzerinde yoğunlaşmıştır [2-5]. 

Çok değerli metal iyonlarının oksit ve hidrate oksitleri yüksek adsorpsiyon kapasitesine 
sahiptir. Bu tür oksitler belirli iyonlara karşı selektiftir ve yüksek termal, kimyasal 
kararlılıkları, radyasyon etkilerine karşı dirençli olmaları gibi özelliklerinden dolayı 
radyoaktif sıvı atık yönetiminde adsorban/iyon değiştirici olarak kullanımları uygundur [6]. 

Özellikle titanyum, silisyum ve zirkonyumun hidrate oksitleri ve bunların karışımları Ti ve 
Zr fosfatlar, kristalin siliko-titanat (CST), vb. sorbentler, yüksek selektiviteleri, termal ve 
radyasyon kararlılıkları, kuvvetli asidik ortamlarda dahi kimyasallara karşı kararlılıkları, 
yüksek adsorpsiyon kapasiteleri, daha sonraki immobilizasyon adımına uyumluluğu ile 
önem kazanmış ve birçok çalışmaya konu olmuştur [7-16]. 

Sunulan çalışmanın amacı, rekabet eden iyonlar varlığında, Sr+2, uzaklaştırılmasının 
incelenmesi için sol-jel tekniği kullanılarak Ti, Zr ve Si' un karışık oksitlerinin homojen, 
dayanıklı ve uniform küresel partiküllerinin hazırlanmasıdır. Sorbent hazırlama 
proseslerinde, pH kontrollü, termostatlı, geri soğutuculu sol hazırlama düzeneği ve 
peristaltik pompa, nozzle-vibrator sistemi ve cam kolandan oluşan jelleştirme düzeneği 
tasarlanarak kullanılmıştır. 

Zirkonyum dioksidin termal ve kimyasal olarak en kararlı metal oksitlerden biri olması ve 
radyokimyasal atıkların immobilize edilerek saklanmasında yaygın kullanımı göz önünde 
bulundurularak, ZrC>2 ve zirkonyum esaslı ZrCVTiCh, Zr02-Si02 ve Zr02-Si02-Ti02 
karışık oksit jel kürecikleri sentezlemek üzere, herbiri için sol hazırlama ve jelleştirmede 
etken olan parametreler incelenerek uygun çalışma şartlan belirlenmiştir. Elde edilen 
kanşık oksit mikroküreciklerinin stronsiyum ve sezyııma karşı adsorpsiyon davranışlan 
incelenmiştir. Adsorbanlar FTIR ve DTA/TGA analizi, aynca ısıl işleme tabi tutularak 
yüzey özellikleri, kristal yapılan ve termal davranışları açısından BET yüzey alanı, 
porozite, XRD, SEM analizleri ile karakterize edilerek yapılan aydınlatılmıştır. -
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2. DENEYSEL 

2.1. Mikroküreciklerin Sentezi 

Zr02 ve Zr02-Ti02, Zr02-Si02, Zr02-Si02-Ti02 kanşık oksit mikrokürecikleri sol-jel 
yöntemi ile Şekil l.'de verilmiş olan proses akım şemasında görülen aşamalardan 
geçirilerek elde edilmiştir. 

(1) (2) 
ZrCU ZrC:l4 

Jt. 

TİCI4 

(Mol oram 1:1) 

(3) (4) 
Z1C.I4 ZıCl4 

+ + 
NaıSiOj NaıSiOj 

ÇSa.O % 7.5-S.5, SÎOj %Î5.5-Î8.5) (S»,0 % 7.5-S.5, 
+ 

(Mol oram 1:1) TİCI4 
(Mol oranı 1:1:1) 

Kısmi nötralizasyou 
(İM NH«OH) 

Damlatma ucu 
<£-0.«mm) l 

* Orgauık faz 
<1:1 SMNH.OH ile 

doyurulmuş) ; 

SMNH4OH , 

i M NH.OH 

Deıvomze saf su 

SOL HA, ZIRLAMA 

DAMLACIK 
OLUŞTURMA 

ON SERTLESTIRME 

JELLESME 

= 0 
YAŞLANDIRMA 

(24 saat) 

= > YIKAMA 

KURUTMA, 60° C. 
24 Saat 

Karışık Oksit Jei Küreleri 
Zr; Zr-Ti; Zr-Si; Zr-Si-Ti 

Şekil 1. Proses akım şeması 

Sol-Jel Yöntemi: 

- Sol hazırlanması 

- Sol damlacığının oluşturulması 
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- Jelleşme 

- Yaşlandırma 

- Yıkama 

- Kurutma aşamalarından oluşmaktadır. 

2.2. Stronsiyum Alım Denemeleri 

Sentezlenen karışık oksit mikroküreciklerinin stronsiyum iyonları adsorpsiyon koşulları 
kesikli (batch) yöntem ile incelenmiştir. Bu amaçla çözelti pH'si, çalkalama sıcaklığı, 
stronsiyum derişimi ve çalkalama süresinin stronsiyum alımına etkisi incelenmiştir. 
Denemeler "Deneysel Tasarım" metodu kullanılarak 24 "Central Composite Design" ile 
tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir [17]. 31 adet belirlenen derişimlerde ve pH'lerde 30mL 
Sr çözeltisi hazırlanmış ve O.lg adsorban eklenmiştir. Çözeltiler GFL1086 model 
termostatlı su banyolu çalkalayıcıda 150 rpm hızında belirlenen sıcaklıklarda ve sürelerle 
çalkalanmalardır. Karışımlar filtre kağıdı ile süzülmüş ve süzüntülerin stronsiyum içeriği 
Perkin Elmer Optima 2000 DV ICP-OES ile analiz edilmiştir. 

Sr2+ alım denemeleri merkez noktalarda 7 tekrar ile dört farklı parametrenin incelenmesi 
ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada incelenen değişken aralıkları ve seviyeleri Çizelge l.'de 
verilmiştir. Optimum koşulların belirlenmesinde kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir. 
Denklemde ao kesişme terimini, ai lineer etkileri, a,j ikinci dereceden etkileri, â  ise 
incelenen parametreler arasındaki ikili etkileşimleri göstermektedir. 

y;= ao+ 2 ajXi+ S aüXü2+ S ayXjXj 

Çizelge 1. Değişken aralık ve seviyeleri 

Parametreler -a -1 0 1 a 
PH X, 2 4 6 8 10 
Sıcaklık (°C) x2 20 30 40 50 60 
Konsantrasyon (ppm) x3 10 30 50 70 90 
Temas süresi (dak) X 4 30 120 210 300 390 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

İkinci dereceden polinomal eşitlik esas alınarak Zr02 esaslı karışık oksit kürecikleri 
üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna pH, sıcaklık, başlangıç Sr+2 konsantrasyonu ve temas 
süresinin etkisi analiz edilmiştir. İncelenen bağımsız değişkenlere ait katsayılar ve P-
değerleri Çizelge 2.'de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Bağımsız değişkenlerin regresyon analizi 

ZrO 2 ZrOr Ti02 Zr02 Si02 Zr02-Si0 2-Tio2 

Katsayılar P-değeri Katsayılar P-değeri Katsayılar P-değeri Katsayılar P-değeri 
Kesişme 13.43 2.69E-05 14.79 5.53E-03 66.74 1.03E-09 77.28 1.54E-09 
X, 22.45 4.99E-12 21.65 1.87E-07 7.83 1.47E-02 9.74 1.14E-02 
x 2 3.21 2.08E-02 -2.24 3.83E-01 -1.36 6.41E-01 2.77 4.28E-01 
X3 -6.77 5.68E-05 -11.91 2.05E-04 -7.48 1.89E-02 -10.66 6.49E-03 
X4 0.82 5.20E-01 0.88 7.29E-01 3.02 3.08E-01 6.51 7.42E-02 
X,x, 11.05 4.49E-08 11.55 1.17E-04 -4.00 1.47E-01 -5.17 1.18E-01 
X2x2 0.78 5.04E-01 2.77 2.43E-01 1.61 5.47E-01 1.57 6.22E-01 
X3X3 2.66 3.36E-02 6.44 1.23E-02 -2.90 2.86E-01 0.21 9.46E-01 
X4X4 1.58 1.86E-01 2.71 2.53E-01 0.46 8.63E-01 -1.74 5.84E-01 
X1X2 2.94 7.29E-02 -1.33 6.68E-01 0.99 7.81E-01 -1.27 7.66E-01 
X,X3 -7.63 1.35E-04 -5.28 1.03E-01 -1.64 6.46E-01 -0.42 9.21E-01 
X1X4 1.53 3.34E-01 -1.16 7.09E-01 -0.06 9.86E-01 0.71 8.67E-01 
X2x3 -3.03 6.52E-02 -5.18 1.09E-01 1.75 6.24E-01 -0.85 8.41E-01 
X2X4 1.28 4.14E-01 0.76 8.08E-01 5.58 1.31E-01 -0.09 9.82E-01 
X3X4 1.43 3.64E-01 -1.32 6.71E-01 -1.35 7.06E-01 0.87 8.37E-01 

Zr(>2 Mikrokürecikleri ile Sr Alım Denemeleri 

Z1O2 mikrokürecikleri üzerine Sr adsorpsiyon verimi %100 olarak bulunmuştur. Şekil 
2.'de gösterilen Sr adsorpsiyonu yüzey grafiğinde, maksimum adsorpsiyonun pH 9-10 ve 
Sr derişimi 10-50 mg.L"1 aralığında olduğu görülmektedir. Ayrıca pH 2-4 aralığında Sr 
derişimi artışı ile stronsiyum adsorpsiyonun arttığı, yüksek pH değerlerinde ise Sr derişimi 
artışı ile stronsiyum adsorpsiyonun azaldığı görülmektedir. 

Şekil 2. Z1O2 ile Sr adsorpsiyonunun derişim ve pH'ye bağlı değişimini gösteren yüzey 
grafiği. 
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Zr02-Ti02 Mikrokürecikleri ile Sr Alım Denemeleri 

ZrC>2 - TİO2 karışık oksit mikrokürecikleri üzerine maksimum Sr adsorpsiyon verimi 
%100 olarak bulunmuştur. Şekil 3.'de gösterilen Sr adsorpsiyonu yüzey grafiğinden 
maksimum Sr adsorpsiyonunun pH 8-10 ve Sr derişimi 10-50 mg.L"1 aralığında olduğu 
görülmektedir. 

Şekil 3. Z1O2-TİO2 ile Sr adsorpsiyonunun derişim ve pH'ye bağlı değişimini gösteren 
yüzey grafiği 

Zr02-SiC>2 Mikrokürecikleri ile Sr Alım Denemeleri 

ZrC>2 - SİO2 karışık oksit mikrokürecikleri üzerine maksimum Sr adsorpsiyon verimi %76 
olarak bulunmuştur. Şekil 4.'de gösterilen Sr adsorpsiyonu yüzey grafiğinde, maksimum 
adsorpsiyonun pH 10 ve Sr derişimi 10 mg.L"1'de olduğu görülmektedir. 

Şekil 4. Z1O2-SİO2 ile Sr adsorpsiyonunun derişim ve pH'ye bağlı değişimini gösteren 
yüzey grafiği 
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Zr02- Si0 2 -Ti0 2 Mikrokürecikleri ile Sr Alım Denemeleri 

Zr02 - Si02-Ti02 kanşık oksit mikrokürecikleri üzerine maksimum Sr adsorpsiyon verimi 
%100 olarak bulunmuştur. Şekil 5.'de gösterilen Sr adsorpsiyonu yüzey grafiğinde, 
maksimum adsorpsiyonun pH 6 ve Sr derişimi 10 mg.L"''de olduğu görülmektedir. 

Şekil 5. Z1O2-SİO2-TİO2 ile Sr adsorpsiyonunun derişim ve pH'ye bağlı değişimini 
gösteren yüzey grafiği 

Karışık Oksit Mikroküreciklerinin Yüzey Alanı ve Porozitesine Isıl İşlemin Etkisi 

Çizelge 3.'de çeşitli sıcaklıklarda ısıl işlem görmüş kanşık oksit mikroküreciklerinin BET 
yüzey alanlan, ortalama por çaplan ve toplam por hacimlerinin değerleri verilmiştir. 
Etüvde 80°C'de kurutulmuş küreciklerdeki yüzey alanlan karşılaştınldığmda, kanşık oksit 
küreciklerinin yüzey alanlannm, tek başına Zr02' in yüzey alanından en az 2 kat daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Oksitlerin kanştınlmasının yüzey alanı üzerinde sineıjetik 
bir etkisi olduğu açıkça görülmektedir. En yüksek yüzey alanı Zr02- TİO2 küreciklerinde 
489.7 m2/g olarak saptanmıştır. Üçlü oksit karışımının yüzey alanı da 470.4 m2/g ile bu 
değere oldukça yakın bir değerdir. Yüzey alanlannm sıcaklıkla değişimi göz önüne 
alındığında tüm oksitlerin yüzey alanlan sıcaklık arttıkça düşmektedir. Dikkate değer bir 
husus, üçlü oksit kanşımmın 600°C ve 750°C sıcaklıklarda sırasıyla 293.6 ve 135 m2/g 
olan yüzey alanlannm diğer tüm oksitlerin değerlerinden daha yüksek olması, 900°C' de 
ise yüzey alanının ölçüm sınınnm altında kalmasıdır. 900°C'de sadece Zr02-Ti02' in 14.4 
m2/g gibi kayda değer bir değeri vardır. 

Ortalama por çaplannın sıcaklıkla arttığı, toplam por hacminin ise sıcaklıkla küçüldüğü 
görülmektedir. Ortalama por çaplanndaki sıcaklıkla artış Zr02 ve Zr02-Ti02 de benzer 
şekildedir ve yüksektir. Zr02-Si02 ve Zr02-Si02-Ti02'de ise ortalama por çaplanndaki 
değişim sınırlıdır ve 900°C de porlann tamamen kapandığı görülmektedir. SEM 
görüntüleri de yüzey alan ve porozite ölçümlerinden elde edilen verilerle uyum 
göstermektedir. 
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Çizelge 3. Isıl işlem görmüş karışık oksit mikroküreciklerinin yüzey alanı, ortalama por 
çapı ve toplam por hacmi değerleri 

K ı ı; ıV 
IK..İI 

eoc,c eao'c 7M°C KXfC 
K ı ı; ıV 
IK..İI 

BET 
Y ir «y *lanı 

(ıır--g) 

Crt 
Por Çapı 

(III II) 

Tîfilam 
PnrHacm 

IcutVy) 

BET 
ru7fry 
«anı 
(«f® 

Od 

PtırÇapı 
(ilmi 

Toplam 
Pnr Hactni 

(ClllV'j) 

BET 
Yuzfij Alanı 

(rn'.g) 

Cif 
PtırÇapı 

(nıtj 

Trplam 
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(ır'/g) 

Crt 
Pof ç ar.ı 

(n„{ 

Toplam 
Pır Hacmi 

(un'.fj) 

ZrCı 1S72 2.23 00803 272 10.2S 0.069Î 10 3 1901 0.04S2 087 40.36 0.0145 

ZfOî-StOî 330 7 1 T9 01170 1111 10 1 0 07DQ 27 1 1 90 0 0SÎ2 

ZfO;-TıOı «89.7 2.48 0.J769 218.6 4.20 OÎ550 42 5 19.6 0.2804 14.4 56.8 0.1987 

ZtC-.-SOr 
TıO, 470 4 1 90 02208 293 e 2 06 0.16S3 135 0 2 05 o.ceas 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Çalışmamızda zirkonyum dioksidin mükemmel özellikleri göz önünde tutularak zirkonyum 
bazlı Zr02, Zr02-Ti02, Zr02-Si02 ve Zr02-Si02-Ti02 (karışım mol oranları 1/1) sol-jel 
kürecikleri hazırlanmıştır. Küreciklerin hazırlanmasında sol-jel düzeneği tesis edilmiş ve 
yöntem geliştirilmiştir. En ideal küreciklerin Zr02-Si02 ve Zr02-Si02-Ti02 karışımlarında 
elde edildiği görülmüş ve silisyum dioksidin küresel yapının oluşumunda etken olduğu 
belirlenmiştir. Hazırlanan karışık oksitlerden Zr02-Si02 ve Zr02-Si02-Ti02 küreciklerinin, 
nükleer atık yönetiminde temel kullanım gerekliliklerini sağladıkları görülmüştür. 
Özellikle Zr02-Si02-Ti02 karışık oksit mikrokürecikleri ısıl işlemler altında 
davranışlarıyla, nükleer atık yönetiminde sıvı nükleer atıklardan stronsiyum, sezyum gibi 
yüksek düzey aktiviteye sahip fisyon ürünlerinin adsorbsiyonu sonrası, takibeden 
immobilizasyon işlemlerine uygulanabilirliği açısından, umut vaadetmektedir. 
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(Mn-Zr)OKSİT - PAN KOMPOZİT KÜRECİKLERİ 
KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN STRONSİYUM 

ADSORPSİYONUNUN OPTİMİZASYONU 

Süleyman İnan*, Yüksel Altaş 

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100 Bornova-İZMİR 

Adsorpsiyon, iyon değiştirme olaylarına dayanan prosesler, sıvı atıklardan toksik, uzun 
yarı ömürlü radyonüklidlerin ön konsantre edilmesi ve ayrılmasında önemli rol oynarlar. 
Nükleer atık yönetiminde, radyoaktif atıklardan stronsiyum gibi uzun yarı ömürlü, toksik 
radyoizotopların uzaklaştırılması depolama problemlerini azaltır ve atıkların nihai elden 
çıkartılmasını kolaylaştırır. Atık tipine bağlı olarak çok çeşitli adsorban ve/veya iyon 
değiştiriciler kullanılmaktadır. Hidrate oksitler ve oksit karışımları çoğunlukla amorf 
yapıda jeller olduğundan tekrarlanabilir özellikler göstermekte güçlük gösterirler. Ayrıca, 
elde edilen tozlar genellikle çok ince taneli olduğundan basınç düşmesi ve süzülme 
güçlüğü gibi sorunlara yol açmakta, büyük kapasiteli kolon uygulamaları için uygun 
olmamaktadır. Bu nedenle, son yıllarda endüstriyel uygulamalar için organik-inorganik 
kompozit adsorban küreciklerinin hazırlanması çalışmaları yaygınlaşmıştır. PAN, ince 
partiküller için oldukça kararlı ve gözenekli (poröz) bir destek maddesi olarak, söz konusu 
iyon değiştiricilerin büyük ölçekli kolon uygulamalarında kullanımını sağlar. PAN'ın bir 
çok inorganik iyon değiştirici materyal ile bağlayıcı(binder) olarak kullanımı ilk kez 
Sebesta tarafından 1990'lann başında gerçekleştirilmiştir. Daha sonra PAN bazlı kompozit 
iyon değiştiriciler hazırlanarak, bazı radyonüklitlerin ve ağır metal iyonlarının sulu 
çözeltilerden ve atık sulardan uzaklaştırılmasında kullanılmıştır. Çalışmada stronsiyumu 
sulu çözeltilerden geniş bir pH aralığında ayırabilecek küresel yapıda (Mn-Zr)oksit - PAN 
kompozit kürecikleri hazırlanmıştır. Deneysel Tasarım yöntemi kullanılarak "Central 
Composite Design" modeli ile kompozit adsorbanın Sr+2 adsorpsiyonu optimize edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Stronsiyum, Mangan oksit, Zirkonyum Oksit, PAN, Deneysel 
Tasarım 

*suleyman.inan@ege.edu.tr 
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OPTIMIZATION OF STRONTIUM ADSORPTION FROM AQUEOUS 
SOLUTION USING (Mn-Zr) OXIDE - PAN COMPOSITE SPHERES 

The processes based on adsorption and ion exchange have a great role for the pre-
concentration and separation of toxic, long lived radionuclides from liquid waste. In 
Nuclear waste management, the removal of long lived, radiotoxic isotopes from 
radioactive waste such as strontium reduces the storage problems and facilitates the 
disposal of the waste. Depending on the waste type, a variety of adsorbents and/or ion 
exchangers are used. Due to the amorphous structure of hydrous oxides and their mixtures, 
they don't have reproducible properties. Besides, obtained powders are very fine particles 
and they can cause operational problems such as pressure drop and filtration. Therefore 
they are not suitable for column applications. These reasons have recently expedited the 
study on the preparation of organic-inorganic composite adsorbent beads for industrial 
applications. PAN, as a stable and porous support for fine particles, provides the utilization 
of ion exchangers in large scale column applications. The utilization of PAN as a support 
material with many inorganic ion exchangers was firstly achieved by Sebesta in the 
beginning of 1990's. Later on, PAN based composite ion exchangers were prepared and 
used for the removal of radionuclides and heavy metal ions from aqueous solution and 
waste waters. In this study, spherical (Mn-Zr)oxide-PAN composite were prepared .for 
separation of strontium from aqueous solution in a wide pH range. Sr2+ adsorption of 
composite adsorbent was optimized by using experimental design "Central Composite 
Design" model. 

Keywords: Strontium, Manganese Oxide, Zirconium Oxide, PAN, Experimental Design 
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1. GİRİŞ 

Uranyumun fısyonu sonucu oluşan stronsiyum-90(yanömür=28 yıl), nükleer tesis kazaları, 
nükleer silah denemeleri, yakıt işleme ile ilgili atıklar ile radyoaktif atık depolama 
tesislerinden çevreye salınmaktadır. Stronsiyum-90, yanömrü ve biyolojik aktivitesi göz 
önüne alındığında, ilk 100 yıllık periyot içinde nükleer reaktörlerden salman en önemli 
radyonüklitlerden biridir[l]. Adsorpsiyon, iyon değiştirme olaylarına dayanan prosesler, 
sıvı atıklardan toksik, uzun ömürlü radyonüklidlerin ön konsantre edilmesi ve ayrılmasında 
önemli rol oynarlar. 

İnorganik bileşikler sulu atık çözeltilerinden sezyum ve stronsiyumun ayrılmasında 
ayrıntılı bir biçimde kullanılmaktadırlar[2], İnorganik materyallerin cam ve beton gibi atık 
formları ile uygunluğu, seçiciliği, termal ve radyasyon kararlılığı gibi önemli avantaj lan 
vardır[3]. Fakat, çoğunlukla toz formda bulunan inorganik iyon değiştiricilerin düşük 
mekanik dayanımlan, kütle transferinin yavaş olması, basınç düşmesi ve süzülme güçlüğü 
gibi işletimsel sorunlar nedeniyle kolon uygulamalanndaki kullanımlan sınırlıdır. 
Kompozit iyon değiştiriciler, inorganik veya organik materyalle kombine edilmiş bir veya 
daha fazla iyon değiştiriciden oluşmaktadır. Bir kompozit materyalin üretim mantığı, kendi 
kendine granül oluşturamayan veya çok zayıf granülleşebilen iyon değiştiricilerden, kolon 
kullanımına uygun, yeterli güçte granüler materyaller üretmektir. Kompozit bir iyon 
değiştiricide inorganik materyaller radyonüklitlerin bağlandığı aktif bileşenler, organik 
materyaller de inert bağlayıcılardır[4]. 

Stronsiyumun geniş bir pH aralığındaki sulu çözeltilerden adsorpsiyon davranışlanm 
incelemek için, (Mn-Zr)oksit-PAN kompozit kürecikleri hazırlanmıştır. Sr2+adsorpsiyon 
denemeleri "Central Composite Dizayn" kullanılarak yapılmıştır. Adsorpsiyonu etkileyen 
çözelti pH'ı, sıcaklık, başlangıç Sr+2 konsantrasyonu, temas süresi gibi parametreler 
incelenmiştir. Bütün denemelerde 90Sr yerine, benzer kimyasal davranışlarda bulunan 

oo 

doğal izotopu Sr kullanılmıştır. 

2. DENEYSEL 

2.1. (Mn-Zr)Oksit -PAN Kürelerinin Hazırlanması 
Birlikte çöktürme yöntemi ile hazırlanmış hidrate (Mn-
Zr)oksit, organik bir çözgen olan dimetilformamit 
içinde manyetik kanştıncıda, 50°C'de 2 saat süre ile 
dağıtılmıştır. Bu kanşıma PAN fiber ve Tween-80 ilave 
edilerek, kanşım manyetik kanştıncıda 50°C'de 2 saat 
daha muamele edilmiştir. Kanşım peristaltik pompa 
yardımı ile damlatma ucuna gönderilerek, 
izomilkol/su(hacimce 1/5) içeren kolona dikey olarak 
damlatılmıştır. Küreler izoamilalkol fazında oluşup, su 
fazına geçince sertleşmiştir. Küreler kolonda 24 saat 
yaşlandırma işlemine tabi tutulmuş, organik _ . 
safsızlıklar gidinceye kadar saf su ile yıkanmıştır. İM $ e k i l L Kompozit Küre 
NaOH içinde bir gece bekletilerek Na+formuna Hazırlama düzeneği 
dönüştürülmüştür. Su ile pH 8 e kadar yıkanarak, 
70°C'de kurutulmuştur. Küre sentezi Şekil l.'de 
görülen düzenek vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. 
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2.2. Sr+2 Alım Denemeleri 

Çalışmanın bu basamağı (Mn-Zr)oksit-PAN kompoziti ile Sr2+ adsorpsiyon koşullarının 
incelenmesini hedeflemektedir. Bu amaçla çözelti pH'sı, çalkalama sıcaklığı, başlangıç 
konsantrasyonu ve çalkalama süresinin stronsiyum alımına etkisi incelenmiştir. Denemeler 
"Deneysel Tasarım" metodu kullanılarak "Central Composite Design" ile tasarlanmış ve 
gerçekleştirilmiştir. 31 adet belirlenen konsantrasyonlarda ve pH Tarda 30mL Sr2+ çözeltisi 
hazırlanmış ve O.lg adsorban eklenmiştir. Çözeltiler GFL1086 model termostatlı 
çalkalayıcıda 150rpm hızında belirlenen sıcaklıklarda ve sürelerle çalkalanmalardır. 
Karışımlar 307 nolu filtre kağıdı ile süzülmüş ve süzüntüler Perkin Elmer Optima 2000 
DV ICP-OES ile analiz edilmiştir. 

Stronsiyum adsorpsiyon verimleri; 
Q: Başlangıç Konsantrasyonu 

(C —C ) Ce: Denge Konsantrasyonu 
E f f % = — — X İ 0 0 

Ci 

eşitliğine göre hesaplanmıştır. 

Sr+2 alım denemeleri "Central Composite Design" (CCD) modeli kullanılarak merkez 
noktalarda 7 tekrar ile dört farklı bağımsız değişkenin incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada incelenen değişken aralıkları ve seviyeleri Çizelge l'de gösterilmiştir. 

Çizelge 1. Değişken Aralıkları ve Seviyeleri 

Değişkenler - a •1 0 +1 +a 
pH X, 3 4,5 6 7,5 9 
Sıcaklık (°C) X2 20 30 40 50 60 
Sr+2Konsantrasyonu (ppm) X3 20 40 60 80 100 
Temas Süresi (dak.) X4 30 90 150 210 270 

Optimum koşulların belirlenmesinde kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir. Denklemde ao 
kesişme terimini, a; lineer etkileri, au ikinci dereceden etkileri, aM ise incelenen 
parametreler arasındaki ikili etkileşimleri göstermektedir. 

y ;= ao+ 2 a,Xi+ S auX j2+ E a.jXjX, (1) 

Çizelge 2'de, "Central Composite Design" modeli ile belirlenen 31 adet denemenin 
koşullarını gösteren matriks ve elde edilen %Verim değerlerine karşılık CCD modeli ile 
hesaplanan % Verim değerleri göserilmiştir. Modelde 16 adet faktöriyel nokta, 9 adet star 
noktaları (1 adet merkez nokta) ve 6 tekrar noktası yeralmaktadır [5]. 
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Çizelge 2. (Mn-Zr)oksit-PAN kompoziti ile Sr+2Alım Denemelerinde Dört Bağımsız 
Değişken için "Central Composite Design" Modeli 

izlem pH Sıcaklık Konsantrasyon Temas Öngörülen Deneysel 
(°C) (ppm) Süresi 

(dak.) 
% Verim % Verim 

1 1 1 1 50,21 53,77 
2 1 1 . -1 40,80 39,91 
3 1 1 -1 1 80,67 78,63 
4 1 1 -1 -1 68,82 68,44 
5 1 -1 1 1 48,05 44,39 
6 1 -1 1 -1 32,75 32,52 
7 
8 

1 
1 

-1 -1 1 72,54 
54,80 

71,11 
54,25 

9 -1 1 1 1 48,89 50,47 
10 -1 1 1 -1 41,32 44,51 
11 -1 1 -1 1 72,00 73,99 
12 -1 1 -1 -1 62,00 66,68 
13 -1 -1 1 1 42,88 45,02 
14 -1 -1 1 -1 29,43 32,49 
15 -1 -1 -1 1 60,02 61,93 
16 -1 -1 -1 -1 44,13 42,33 
17 a 0 0 0 54,67 58,87 
18 -a 0 0 0 42,68 35,69 
19 0 a 0 0 64,67 60,22 
20 0 -a 0 0 44,64 46,31 
21 0 0 a 0 41,16 38,18 
22 0 0 -a 0 86,32 86,52 
23 0 0 0 a 57,91 57,29 
24 0 0 0 -a 32,60 30,44 
25 0 0 0 0 52,68 51,99 
26 0 0 0 0 52,68 51,32 
27 0 0 0 0 52,68 52,12 
28 0 0 0 0 52,68 49,12 
29 0 0 0 0 52,68 51,52 
30 0 0 0 0 52,68 56,11 
31 0 0 0 0 52,68 56,59 

• +2 

ikinci dereceden polinomal eşitlik esas alınarak (Mn-Zr)oksit-PAN kompoziti üzerine Sr 
adsorpsiyonuna pH, sıcaklık, başlangıç Sr+2 konsantrasyonu ve temas süresinin etkisi 
analiz edilmiştir. Bağımsız değişkenlerin regresyon analizi Çizelge 3'de gösterilmiştir. R 
Kare değerinin 0.96 olması uygulanan modelin 0.95 güven aralığı sınırları içerisinde yer 
aldığını göstermektedir. Önemlilik F değerinin 0.05'ten küçük olması (2.61E-08) 
kullanılan CCD modelinin belirlenen değişken aralıklarında anlamlı olduğuna ve modelin 
Sr+2 adsorpsiyonunu açıklamakta yeterli olduğuna işaret etmektedir. 

Çizelge 3. Bağımsız Değişkenlerin Regresyon Analizi 

Regresyon İstatistikleri 
Çoklu R 0.98 
R Kare 0.96 
Ayarlı R Kare 0.92 
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Standart Hata 3.87 
Gözlem 31 

df SS MS F AnLF 
Regresyon 14 5379.80 384.27 25.65 ' 2.61E-08 

Fark 16 239.69 14.98 

Toplam 30 5619.49 

Katsayılar Standart Hata t Stat P-değeri 
Kesişme 52.68 1.46 36.01 9.6E-17 

X! 3.00 0.79 3.79 1.6E-03 

X2 5.01 0.79 6.34 9.9E-06 

X3 . -11.29 0.79 -14.29 1.6E-10 

X4 6.33 0.79 8.01 5.5E-07 

x ,x , -1.00 0.72 -1.38 1.9E-01 

X2X2 0.49 0.72 0.68 5.0E-01 

X3X3 2.76 0.72 3.82 1.5E-03 

X4X4 -1.86 0.72 -2.56 2.1E-02 

X1X2 -0.96 0.97 -0.99 3.3E-01 

X,X 3 -1.84 0.97 -1.90 7.6E-02 

X1X4 0.46 0.97 0.48 6.4E-01 

X2X3 -1.49 0.97 -1.54 1.4E-01 

X2X4 -1.47 0.97 -1.52 1.5E-01 

X3X4 -0.61 0.97 -0.63 5.4E-01 

Çizelge 3'de ayrıca (Mn-Zr)oksit-PAN kompoziti üzerine Sr+2 adsorpsiyonunda incelenen 
bağımsız değişkenlere ait katsayılar ve P-değerleri verilmiştir. Bu katsayılar kullanılarak 
oluşturulan, optimum koşulların saptanmasında ve cevap yüzey grafiklerinin 
oluşturulmasında kullanılan ikinci dereceden polinomal denklem Eş. 2'de gösterilmiştir., 

y = 52.68 + 3.00*X, + 5.01*X2 - 11.29*X3 + 6.33*X4 - 1.00*X,2 

- 0.49*X2
2 + 2.76*X3

2 - 1 . 8 6 * X 4 2 - 0.96*XıX2 - 1.84*XıX3 + 
0.46*X,X4 - 1.49*X2X3 - 1.47*X2X4 - 0.61*X3X4 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

pH Etkisi 

Regresyon analizi sonucu (Mn-Zr)oksit-PAN 
kompoziti üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna çözelti 
pH'smın etkisi önemli bulunmuştur (P<0.05). 
pH'ya ait katsayının sıfırdan büyük olması 
(3.00) pH'nın adsorpsiyon üzerine kümülatif 
etkisinin pozitif olduğunu göstermektedir. 
Şekil l'de. incelenen pH 3-9 aralığında (Mn-
Zr)oksit-PAN kompoziti üzerine Sr+Z 

100 

90 

60 

: 

# 30 ! i •: -

20 : i -

10 '••; i 
Qİ i i 1 i i 

3 4 5 6 . 7 8 9 

" H 

Şekil 2. Sr+ alımına pH etkisi 
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adsorpsiyonunun pH artışı ile hafifçe arttığı görülmektedir. 

Sıcaklık Etkisi 

Regresyon analizi sonucu sonucu (Mn-Zr) 
oksit-PAN kompoziti üzerine Sr+2 

adsorpsiyonuna sıcaklığın etkisi önemli 
bulunmuştur (P<0.05). Sıcaklığa ait 
katsayının sıfırdan büyük olması (5.01) 
sıcaklığın adsorpsiyon üzerine kümülatif 
etkisinin pozitif olduğunu göstermektedir. 
Şekil 2'de (Mn-Zr)oksit-PAN kompoziti 
üzerine Sr+2 adsorpsiyonunun 20-60°C 
aralığında sıcaklık artışı ile arttığı 
görülmektedir. 

Başlangıç Sr+2 Konsantrasyonu Etkisi 

Regresyon analizi sonucu (Mn-Zr)oksit-PAN 
kompoziti üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna 
başlangıç Sr+2 konsantrasyonunun etkisi 
önemli bulunmuştur (P<0.05). 
Konsantrasyona ait katsayının sıfırdan küçük 
olması (-11.29) konsantrasyonun adsorpsiyon 
üzerine kümülatif etkisinin negatif olduğunu 
göstermektedir. Şekil 3'de (Mn-Zr)oksit-PAN 
kompoziti üzerine Sr+2 adsorpsiyonunun 20-
100 ppm aralığında konsantrasyon artışı ile 
azaldığı görülmektedir. 

Temas Süresi Etkisi 

Regresyon analizi sonucu (Mn-Zr)oksit-
PAN kompoziti üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna 
temas süresinin etkisi önemli bulunmuştur 
(P<0.05). Temas süresine ait katsayının 
sıfırdan büyük olması (6.33) sıcaklığın 
adsorpsiyon üzerine kümülatif etkisinin 
pozitif olduğunu göstermektedir. Şekil 4'de 
(Mn-Zr)oksit-PAN kompoziti üzerine Sr+2 

adsorpsiyonunun 0-300 dakika aralığında 
süre ile arttığı görülmektedir. 

İkili Etkileşimler 

100 r-

90 •• 
. 30 -

CO 
* 30 -

20 •••••• i r ; ; i i -
10 ; i ; İ ; : -
0i i 1 i i i i i 
20 25 30 35 4Q 45 50 56 G0 

Sicaklik(C) 

Şekil 3. Sr+2 alımına sıcaklığın etkisi 
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Şekil 4. Sr+2 alımına başlangıç Sr+2 

konsantrasyonu etkisi 

100.-
90 •• 
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20 
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Temas Süresi(dak.) 

+2 
Şekil 6.(a-f)'de (Mn-Zr)oksit-PAN kompoziti Şekil 5. Sr alımına temas 
üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna etki eden bağımsız süresinin etkisi 
değişkenlerin ikili etkileşimlerini gösteren 3 boyutlu 
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cevap yüzey grafikleri gösterilmiştir. Grafikler diğer değişkenlerin merkez noktalarda sabit 
tutulması ile oluşturulmuştur. Şekil ö.a'da maksimum Sr+2 adsorpsiyonunun 60°C 
sıcaklıkta ve pH=6.75 değerinde elde edildiği görülmektedir. Şekil ö.b'de 20ppm başlangıç 
Sr+2 konsantrasyonunda ve pH=9 değerinde maksimum Sr+2 alımı (%95.66) gözlenmiştir. 
Şekil ö.c'de pH=8.85 değerinde 264 dakikalık temas süresi değerinde maksimum Sr+2 

alımı gerçekleştiği görülmektedir. Şekil ö.d'de 20-22ppm başlangıç Sr+2 konsantrasyonu 
ve 56-60°C sıcaklık aralığında maksimuma ulaştığı görülmektedir. Şekil ö.e'de 60°C 
sıcaklıkta 204 dakika temas süresi sonunda maksimum adsorpsiyona ulaşıldığı 
görülmektedir. Şekil 6.f de 20ppm başlangıç Sr+2 konsantrasyonunda 270 dakika sonunda 
en yüksek % Sr adsorpsiyon verimi değerine ulaşılmıştır. 

Sicaklik(C) Konsantrasyon(ppın) 

a. Sr+2 alımına pH ve sıcaklık etkisi b. Sr+2 alımına başlangıç Sr+2 

konsantrasyonu ve pH etkisi 

70̂  
60 

?• g 50. 
| 40 
I 
in 30 
* 

20 10 

w& 

Konsantrasyon(ppm) 

c. Sr+2 alımına pH ve temas süresinin 
etkisi 

d. Sr+2 alımına başlangıç Sr+2 

konsantrasyonu ve sıcaklığın etkisi 
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Sitaklik(C) 

60 

Konsarıtrasyon(ppm) Sûre(dak) 

e. Sr+2 alımına sıcaklık ve temas süresinin f. Sr+2 alımına temas süresi ve başlangıç 
etkisi Sr+2 konsantrasyonu etkisi 

Şekil 6.(a-f) Sr+2 alımında etkili parametrelerin ikili etkileşimleri 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Çalışmada, birlikte çöktürme yöntemi ile hazırlanmış hidrate (Mn-Zr)oksit ile destek 
malzemesi olarak polikrilonitril fiber kullanılarak küresel yapıda adsorbanlar 
sentezlenmiştir. (Mn-Zr)oksit-PAN kompozit kürecikleri üzerine Sr+2 adsorpsiyonu 
deneysel tasarım yaklaşımı ile incelenmiştir. İstatistiksel deneysel tasanm kullanılması 
zaman ve tüm diğer giderlerde tasarruf, proses esnekliği ve güvenilir sonuçlar 
sağlamaktadır. 

Adsorpsiyon üzerinde pH, sıcaklık, başlangıç konsantrasyonu ve temas süresi gibi ana 
etkilerin etkili olduğu buna karşılık ikili etkileşimlerin adsorpsiyon üzerinde bir etkisinin 
olmadığı görülmektedir. Optimum değerler pH 8.25, sıcaklık 60°C, başlangıç Sr+2 

konsantrasyonu 20ppm ve temas süresi 250 dakika olarak tespit edilmiştir. Adsorpsiyona 
ait regresyon analizi sonucu R Kare değerinin 0.96 olması, uygulanan modelin 0.95 güven 
aralığı sınırlan içerisinde yer aldığını göstermektedir. Önemlilik F değerinin 0.05'ten 
küçük olması (2.61E-08) kullanılan CCD modelinin belirlenen değişken aralıklannda 
anlamlı olduğuna ve modelin Sr+2 adsorpsiyonunu açıklamakta yeterli olduğuna işaret 
etmektedir. 

Sonuçlardan görüldüğü üzere, (Mn-Zr)oksit-PAN kompozit kürecikleri sulu çözeltilerden 
stronsiyumu geniş bir pH aralığında uzaklaştırmada kullanılabilecek etkin bir adsorban 
olarak ümit vaad etmektedir. 

NOT: Bu çalışma Ege Üniversitesi tarafından 2006 NBE 008 No'lu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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NH2 İLE MODİFİYE EDİLMİŞ BİR NANOPOROZ SORBENT 
ÜZERİNE (MCM41-NH2) URANYUM ADSORPSİYONUNUN 

DENEYSEL TASARIM METODU İLE İNCELENMESİ 

Şenol Sert*, Meral Eral 

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100 Bornova-İZMİR 

Sulu çözeltilerden uranyum adsorpsiyonunda kullanılmak üzere, hızlı ve seçici, yeterli 
adsorpsiyon kapasitesine sahip, ortama karşı yüksek fiziksel ve kimyasal kararlılık 
gösteren adsorbanlara gereksinim vardır. M41S ailesi olarak bilinen mezopor yapıya sahip 
SİO2 temelli malzemeler 1992 yılında Kresge, Beck ve arkadaşları tarafından 
geliştirilmiştir. Bu malzeme ailesi, altıgen yapılı MCM41, kübik yapılı MCM48 ve tabakalı 
yapılı MCM50 olmak üzere üç üyeden oluşmaktadır. MCM41'in; yüksek yüzey alanı, 
düzenli por yapısı, yüksek por hacmi, kolayca modifıye edilebilmesi ve hızlı sorpsiyon 
kinetiği nedeniyle, toksik ve radyotoksik çözeltilerde adsorban olarak kullanımı pek çok 
araştırmaya konu olmuştur. Deneylerin istatistiksel tasarımı, deney sonuçlarının objektif 
olarak değerlendirilebilmesi için uygun deney planlanması anlamına gelir. Bir deneye etki 
eden parametrelerin birbirleri arasındaki etkileşimi ve aralarındaki önemlilik sıralaması bu 
yöntemle belirlenebilir. Optimum koşulların saptanması için yapılacak deneme sayısının en 
aza indirgenmesi ile zaman ve kaynakların gereksiz kullanımından kaçınılır. Çalışmada 
öncelikle MCM41 materyali sentezlenmiş ve amin gurubu ile modifiye edilmiştir. 
Sentezlenen sorbentin Central Composite Design (CCD) modeli kullanılarak optimum 
adsorpsiyon koşullan belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Nanoporoz, MCM41, Uranyum, Deneysel Tasarım 

* senol.sert@ege.edu.tr 
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INVESTIGATION OF URANIUM ADSORPTION ON NH2 MODIFIED 
NANOPOROUS SORBENT (MCM41-NH2) BY USING 

EXPERIMENTAL DESIGN METHOD 

The adsorption of uranium from aqueous solution requires adsorbents which are fast, 
selective, with high adsorption capacity and physical-chemical resistance. Mesoporous 
molecular sieve materials, known as M41S, was discovered by Kresge and Beck et al. in 
1992. The M41S family, in which the main structures are: hexagonal phase MCM-41; 
cubic phase MCM-48; and MCM-50, a non stable lamellar phase. MCM-41, shows a 
highly ordered hexagonal array of unidimensional pores with a very narrow pore size 
distribution The striking features of MCM-41 such as very large BET surface area, large 
pore volume and fast kinetics of sorption attracted many researchers to utilize them as 
sorbent and study its sorption behavior towards chemical and radio toxic metal ions from 
various waste streams. Statistical design of experiments refers to the process of planning 
the experiments. Collected data can be analyzed by statistical methods. With this, the 
results can be objectively considered. Interaction between investigating parameters and the 
statistical significance of model can be determined by using this method.Firstly, the 
MCM41 was synthesized and modified by amine group. The central composite design 
(CCD) was selected to determine optimum value of the adsorption conditions. 

Keywords: Adsorption, Nanoporose, MCM41, Uranium, Experimental Design 
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1. GİRİŞ 

Uranyum kimyasal ve radyoaktif özelliklerinden dolayı en önemli ağır metallerden biridir. 
Çok miktarda uranyum nükleer endüstriyel aktivitelerden dolayı çevreye karışmaktadır. 
Uranyumun uzaklaştırılması çevresel korunma açısından önemli bir konudur. Uranyumun 
atık sulardan uzaklaştırmak amacı ile çok çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan en 
çok kullanılanları; çöktürme, membran prosesleri, iyon değişimi, solvent ekstraksiyon ve 
adsorpsiyon metodlandır. 

M41S olarak da bilinen mezopor moleküler materyeller Kresge, Beck ve ark. tarafından 
1992 yılında keşfedilmiştir [1], M41S ailesi; altıgen yapılı MCM41, Kübik yapılı MCM48 
ve tabakalı yapılı MCM50 materyallerinden oluşmaktadır [2], MCM41 oldukça dar por 
boyut dağılımına sahip, altıgen düzenli por yapısı gösterir [3]. MCM41'in geniş yüzey 
alanı, geniş por hacmi ve hızlı adsorpsiyon kinetiği gibi üstün özellikleri, pek çok 
araştırmacıyı sorbent olarak kimyasal ve radyotoksit metal iyonlarının adsorpsiyonunda 
kullanımını araştırmaya sevketmiştir [4-8]. Amino gurubu içeren fonksiyonalize edilmiş 
MCM41'in, kirletici metal iyonlarının adsorpsiyonunda kullanımı ile ilgili çalışmalar daha 
önce yapılmıştır [9,10] 

Bu çalışmada, aminopropil gurubu ile modifıye edilerek hazırlanmış MCM41'in UCV 
iyonlarının sulu çözeltilerden adsorpsiyonunda kullanımı incelenmiştir. NH2-MCM41 
sentezi ilgili yayınlara göre yapılmıştır [5,11]. 

Adsorpsiyon çalışmaları batch yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. U ( V iyonlarının 
ölçülmesinde ICP-OES kullanılmıştır. Merkezi kompozit tasarım (Central Composite 
Design, CCD), cevap yüzeyi metodu (Response Surface Methodology, RSM) ile birlikte 
uranyum iyonlarının alımında, parametrelerin etkilerini (pH, sıcaklık, konsantrasyon ve 
çalkalama süresi) ve birbirleri ile olan etkileşimlerini belirlemek için kullanılmıştır. 

2. DENEYSEL 

2.1.. NH2-MCM-41'in hazırlanması 

MCM-41 sentezinde kullanılan pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu çalışmada, oda 
koşullarında yapılabilir olması, sentez süresinin kısalığı ve kullanılan malzeme miktarının 
az olmasından dolayı Cai ve arkadaşlarının kullandığı metod seçilmiştir. 

205 ml NH4OH ile 270 mi bidistile suya eklenmiş karıştırılmış ve 2.0 g yüzey aktif madde 
(Hegzadesiltrimetilamonyum bromür, CTABr) katılarak çözelti karıştırılmaya devam 
edilmiştir. Çözeltinin homojen hale gelmesi ile birlikte 10 mi silikat kaynağı 
(Tetraetilortosilikat, TEOS) damla damla eklenmiş ve beyaz bir çökeleğin oluşmaya 
başladığı gözlenmiştir. İki saat sonra elde edilen ürün süzülerek ayrılmış, bidistile su ile 
yıkanıp 50°C'de kurutulmuştur. Kalsinasyon basamağı ise hava ortamında, 823 K' de 1 
°C'lik ısıtma hızı ile gerçekleştirilmiştir. 

Uranil iyonlarının ayrılabilmeleri amacı ile MCM-41, donor atom olarak azotun yer aldığı 
amin gurupları ile modifıye edilmiştir. Bu amaç için seçilen yönteme göre; 2 g MCM-41 
70 mL susuz toluen içine konmuş, 1 g 3-Aminopropil trimetoksi silan (AMPS) amin 
gurubu içeren bir bileşik olarak karışıma eklenmiştir. Kuru azot atmosferinde 12 saat 
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reflaks işlemi yapılmış ve fılitre edilerek ayrılan ürün önce aseton sonra .su ile yıkanarak 
vakum altında kurutulmuştur. 

2.2. U02
2 + Alım Denemeleri 

Adsorpsiyon sonrası çözeltide kalan uranyumun konsantrasyonu ICP-OES cihazı ile 
ölçülmüştür. NÜ2-MCM-41 ile adsorbe edilen UO22"1" miktarı aşağıdaki eşitlik kullanılarak 
hesaplanmıştır. 

Q = ( C 0 - C e ( 1) 

Q: Adsorbe edilen uranyum miktarı (mg g_1) 

Co: Başlangıç uranyum konsantrasyonu (mg L_I) 

Ce: Dengedeki uranyum konsantrasyonu (mg L-1) 

V: Çözelti hacmi (L) 

m: adsorban miktarı (g) 

U02
2 + alım denemeleri "Central Composite Design" (CCD) modeli kullanılarak merkez 

noktalarda 7 tekrar ile dört farklı bağımsız değişkenin incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada incelenen değişken aralıkları ve seviyeleri Çizelge l'de gösterilmiştir. 

Çizelge 1. Değişken Aralık ve Seviyeleri 
Değişkenler - 0 -1 0 +1 +a 
pH X, • 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 
Sıcaklık (°C) X2 20 30 40 50 60 
U02

2+Konsaııtrasyonu (ppm) X3 10 30 50 70 90 
Temas Süresi (dak.) X 4 15 75 135 195 255 

Optimum koşulların belirlenmesinde kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir. Denklemde ao 
kesişme terimini, a.\ lineer etkileri, an ikinci dereceden etkileri, ay ise incelenen 
parametreler arasındaki ikili etkileşimleri göstermektedir. 

y i = ao+ E a;Xi+ S a i i X ü 2 + 1 ayXiXj (2) 

Çizelge 2'de, "Central Composite Design" modeli ile belirlenen 31 adet denemenin 
koşullarını gösteren matriks ve elde edilen Q değerlerine karşılık CCD modeli ile 
hesaplanan Q değerleri göserilmiştir. Modelde 16 adet faktöriyel nokta, 9 adet star 
noktalan (1 adet merkez nokta) ve 6 tekrar noktası yer almaktadır [12]. 
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Çizelge 2. NH2-MCM-41 ile U02
2+Alım Denemelerinde Dört Bağımsız Değişken için 

"Central Composite Design" Modeli 
Gözlem pH Sıcaklık Konsantrasyon Çalkalama Süresi Öngörülen Deneysel 

(°C) (ppm) (dak.) Q(mg/g) Q(mg/g) 
1 1 1 1 237.10 213.29 
2 1 l 1 -1 196.54 172.96 
3 1 1 -1 1 127.12 125.13 
4 1 1 -1 -1 100.25 107.84 
5 1 -1 1 1 162.96 142.12 
6 1 -1 1 -1 153.76 142.61 
7 1 -1 -1 1 109.18 96.81 
8 1 -1 -1 -1 113.67 91.66 
9 -1 1 1 1 338.99 356.69 
10 -1 1 1 -1 313.53 320.71 
11 -1 1 -1 1 144.07 150.03 
12 -1 1 -1 . -1 132.29 148.81 
13 -1 -1 1 1 252.13 239.34 
14 -1 -1 1 -1 258.03 255.69 
15 -1 -1 -1 1 113.41 132.67 
16 -1 -1 -1 -1 133.00 151.60 
17 a 0 0 0 70.32 119.64 
18 -a 0 0 0 191.54 151.74 
19 0 a 0 0 257.45 249.91 
20 0 -a 0 0 184.01 201.07 
21 0 0 a 0 310.19 340.24 
22 0 0 -a 0 75.18 54.64 
23 0 0 0 a 187.65 197.33 
24 0 0 0 -a 166.68 166.51 
25 0 0 0 0 248.86 255.26 
26 0 0 0 0 248.86 255.83 
27 0 0 0 0 248.86 241.49 
28 0 0 0 0 248.86 254.08 
29 0 0 0 0 248.86 238.78 
30 0 0 0 0 248.86 245.27 
31 0 0 0 0 248.86 251.29 

İkinci dereceden polinomal eşitlik esas alınarak NH2-MCM-41 üzerine UO22"1" 
adsorpsiyonuna pH, sıcaklık, başlangıç UC>22+konsantrasyonu ve çalkalama süresinin etkisi 
analiz edilmiştir. Bağımsız değişkenlerin regresyon analizi Çizelge 3'de gösterilmiştir. R 
Kare değerinin 0.97 olması uygulanan modelin 0.95 güven aralığı sınırları içerisinde yer 
aldığını göstermektedir. Önemlilik F değerinin 0.05'ten küçük olması (3.23E-07) kullanılan 
CCD modelinin belirlenen değişken aralıklarında önemli olduğuna ve modelin UC>22+ 

adsorpsiyonunu açıklamakta yeterli olduğuna işaret etmektedir. 
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Çizelge 3. Bağımsız Değişkenlerin Regresyon Analizi 
Regresyon İstatistikleri 

Çoklu R2 0.97 
R Kare 0.94 
Ayarlı R Kare 0.89 
Standart Hata 25.01 
Gözlem 31 

df SS MS F 
F 

Önemliliği 
Regresyon 14 159454.4 11389.6 18.198 3.23E-07 
Fark 16 10013.94 625.8712 
Toplam 30 169468.4 

Katsayılar Standart Hata t Stat P-Değeri 
Kesişme 248.86 9.46 26.32 0.00 
X, -30.31 5.11 -5.93 0.00 
x 2 18.36 5.11 3.60 0.00 
X3 58.75 5.11 11.51 0.00 
X4 5.24 5.11 1.03 0.32 
x , x , -29.48 4.68 -6.30 0.00 
X2X2 -7.03 4.68 -1.50 0.15 
X3X3 -14.04 4.68 -3.00 0.01 
X4X4 -17.92 4.68 -3.83 0.00 
X1X2 -3.18 6.25 -0.51 0.62 
x 1 x 3 -21.24 6.25 -3.40 0.00 
X1X4 3.77 6.25 0.60 0.55 
X2X3 14.05 6.25 2.25 0.04 
X2X4 7.84 6.25 1.25 0.23 
X3X4 3A2 6125 055 059 

Çizelge 3'de ayrıca NH2-MCM-41 üzerine UC>22+ adsorpsiyonunda incelenen bağımsız 
değişkenlere ait katsayılar ve P-değerleri verilmiştir. Bu katsayılar kullanılarak oluşturulan, 
optimum koşulların saptanmasında ve cevap yüzey grafiklerinin oluşturulmasında 
kullanılan ikinci dereceden polinomal denklem Eş. 3'de gösterilmiştir. 

y = 249 - 30,3 X, + 18,4 X2 + 58,8 X3 + 5,24 X4 - 29,5 X!2 - 7,03 
X2

2 - 14,0 X3
2 - 17,9 X42 - 3,18 XıX2 - 21,2 XjX3 +3,77 X1X4 + ( 3 ) 

14,1 X2X3 + 7, 84 X2X4 + 3 ,42 X3X4 

Xı, X2, X3 ve X4 ana etkileri, Xı2, X2
2, X32 ve X4

2 ana etkilerin karelerini, XıX2, X1X3, 
X1X4, X2X3 ve X3X4 ikili etkileşimleri göstermektedir. 
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3. DENEYSEL SONUÇLAR 

pH Etkisi (Xı) 

Regresyon analizi sonucu NH2-MCM-41 
üzerine U02

2 + adsorpsiyonuna çözelti 
pH'sının etkisi önemli bulunmuştur 
(P<0.05). pH'ya ait katsayının sıfırdan 
küçük olması (-30,3) pH'nın adsorpsiyon 
üzerine kümülatif etkisinin negatif 
olduğunu göstermektedir. Şekil l'de. 
incelenen pH 3.5-7.5 aralığında NH2-
MCM-41 üzerine U02

2+ adsorpsiyonunun 
pH artışı ile azaldığı görülmektedir. 

\ 

\ 

pH 

Şekil 1. U02
+2 alımına pH etkisi 

Sıcaklık Etkisi (X2) 

Regresyon analizi sonucu sonucu NH2-
MCM-41 üzerine U02

2+adsorpsiyonuna 
sıcaklığın etkisi önemli bulunmuştur 
(P<0.05). Sıcaklığa ait katsayının sıfırdan 
büyük olması (18.4) sıcaklığın 
adsorpsiyon üzerine kümülatif etkisinin 
pozitif olduğunu göstermektedir. Şekil 
2'de NH2-MCM-41 üzerine U02

2+ 

adsorpsiyonunun 20-60°C aralığında 
sıcaklık artışı ile arttığı görülmektedir. SIC»kfık(C) 

Şekil 2. U02
+2 alımına sıcaklığın etkisi 

Başlangıç U02
2 + Konsantrasyonu 

Etkisi (X3) 

Regresyon analizi sonucu NH2-MCM-
41 üzerine U02

2 + adsorpsiyonuna 
başlangıç U02

2 + konsantrasyonunun 
etkisi önemli bulunmuştur (P<0.05). 
Konsantrasyona ait katsayının sıfırdan 
büyük olması (58.8) konsantrasyonun 
adsorpsiyon üzerine kümülatif etkisinin 
pozitif olduğunu göstermektedir. Şekil 
3'de NHı-MCM-41 üzerine U02

2+ 

adsorpsiyonunun 10-90 ppm aralığında 
Rcnsantresyon (ppr.) . 

Şekil 3 U02
+2 alımına başlangıç U02

+2 

konsantrasyoninin etkisi 
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konsantrasyon artışı ile arttığı 
görülmektedir. 

Çalkalama Süresi Etkisi (X4) 

Regresyon analizi sonucu NH2-
MCM-41 üzerine U02

2 + 

adsorpsiyonuna çalkalama süresinin 
etkisi önemsiz bulunmuştur 
(P>0.05). Bunun sonucu olarak, 15-
255 dak. sınırları içerisinde 
çalkalama süresindeki değişimlerin, 
adsorpsiyona istatistiksel olarak 
önemli etkilerde bulunmadığı 
kararına varılmıştır. 

Süre (dak) 

Şekil 4. U02
+2 alımına çalkalama süresinin etkisi 

tkili Etkileşimler 

Şekil5.(a-f)'de NH2-MCM-41 üzerine U02
2+ adsorpsiyonuna etki eden bağımsız 

değişkenlerin ikili etkileşimlerini gösteren 3 boyutlu cevap yüzey grafikleri gösterilmiştir. 
Grafikler diğer değişkenlerin merkez noktalarda sabit tutulması ile oluşturulmuştur. Şekil 
5.a'da maksimum UC>22+ adsorpsiyonunun 55°C sıcaklık ve pH=5 değerleri arasında elde 
edildiği görülmektedir. Şekil 5.b'de 90 ppm başlangıç U022+ konsantrasyonu ve pH=4.3 
değerinde maksimum U022+ alımı gözlenmiştir. Şekil 5.c'de pH=4.75-5.5 değerleri, 120-
170 dakikalık çalkalama süreleri arasında maksimum UC>22+ alımı gerçekleştiği 
görülmektedir. Şekil 5.d'de 90 ppm başlangıç U02

2 + konsantrasyonu ve 60°C sıcaklık 
aralığında maksimuma ulaştığı görülmektedir. Şekil 5.e'de 56°C sıcaklıkta 165 dakika 
çalkalama süresi sonunda maksimum adsorpsiyona ulaşıldığı görülmektedir. Şekil 5.f de 
90 ppm başlangıç U02+2 konsantrasyonunda, 153 dakika sonunda en yüksek adsorpsiyon 
alım değerine ulaşılmıştır. 

Parametrelerin karelerinin ve ikili etkileşimlerinin regresyon analizine bakıldığında; 
karelerden pH, konsantrasyon ve zamanın önemlilik gösterdiği (P<0.05) görülmektedir. 
İkili etkileşimler değerlendirildiğinde pH ve konsantrasyonun, sıcaklık ve konsantrasyonun 
istatistiksel olarak önemli olduğu değerlendirilmesi yapılmaktadır (P<0.05). 
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r ı IPH 
' v / ^ V , A > ' « 

a. U02
+ 2 alımına pH ve sıcaklık 

etkisi 
b. U02

+ 2 alımına pH ve konsantrasyon 
etkisi 

ı-y 

+2 d. U 0 2 alımına sıcaklık ve 
c. U 0 2 alımına pH ve süre konsantrasyon etkisi 
etkisi 

Şekil 5.(a-f) U02
+ 2 alımında etkili parametrelerin ikili etkileşimleri 
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4. TARTIŞMA VE YORUM 

Bu çalışmada, azot donor atomuna sahip bir nanoporoz sorbent olarak NH2-MCM-41 
sentezlenmiştir. NH2-MCM-41 üzerine U02+2 adsorpsiyonu deneysel tasarım yaklaşımı ile 
incelenmiştir. İstatistiksel deneysel tasarım kullanılması zaman ve tüm diğer giderlerde 
tasarruf, proses esnekliği ve güvenilir sonuçlar sağlamaktadır, 

Adsorpsiyon üzerinde pH, sıcaklık, başlangıç konsantrasyonu ana etkilerin gibi önemli ve 
çalkalama süresinin ise önemsiz olduğu, buna karşılık ikili etkileşimlerden, pH ve 
konsantrasyon, sıcaklık ve konsantrasyonun adsorpsiyon üzerinde bir etkili olduğu 
görülmektedir. Maksimum değerler pH 4.3, sıcaklık 60°C, başlangıç U02+2 

konsantrasyonu 90 ppm ve çalkalama süresi 120 dakika olarak tespit edilmiştir. 
Adsorpsiyona ait regresyon analizi sonucu R Kare değerinin 0.97 olması, uygulanan 
modelin 0.95 güven aralığı sınırları içerisinde yer aldığını göstermektedir. F değeri 
önemliliğinin 0.05'ten küçük olması (3.23E-07) kullanılan CCD modelinin belirlenen 
değişken aralıklarında önemli olduğuna ve modelin U02+2 adsorpsiyonunu açıklamakta 
yeterli olduğuna işaret etmektedir. 

Sonuçlardan görüldüğü üzere, NH2-MCM-41 nanoporoz sorbentinin sulu çözeltilerden 
U02

+2 iyonunu uzaklaştırmada yüksek kapasiteli ve geniş çalışma koşulları aralığında 
kullanılabilecek etkin bir adsorban olduğu gözlenmiştir. 

Not: Bu çalışma Ege Üniversitesi 07NBE001 nolu Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 
desteklenmiştir. 
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SIVI NÜKLEER ATIKLARDAN STRONSİYUMUN 
UZAKLAŞTIRILMASINDA HİDROLİZLENMİŞ 

POLİAKRİLONİTRİL FİBERİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN 
İNCELENMESİ 

Uğraş Kaplan*, Yüksel Altaş 

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100 Bornova-lzmir 

Bu çalışmada poliakrilonitril fiber(PANF), alkali hidrolizleme yöntemi kullanılarak 
sodyum ve potasyum hidroksit çözeltisi ile ayrı ayrı hidrolizlenmiş, hidrolize 
poliakrilonitril fıberler(HPANF) elde edilmiştir. Hazırlanan bu iki tip hidrolize fiber 
stronsiyum adsorplama kapasitesi açısından karşılaştırılmış ve KOH çözeltisi ile hidrolizin 
daha uygun olduğuna karar verilmiştir. Hidrolizlenen poliakrilonitril fiber, DTA/TGA, 
FTER ve SEM analizleri ile karakterize edilmiştir. HPANF'in Sr iyonlarına karşı 
adsorpsiyon davranışları kesikli yöntem ile incelenmiş, stronsiyum adsorpsiyonunu 
etkileyen çözeltinin başlangıç pH'si, Sr derişimi, sıcaklık, çalkalama süresi, adsorban dozu 
(V/m oranı) gibi parametreler belirlenmiştir. Elde edilen adsorpsiyon denge verilerinin 
Langmuir, ve Freundlich izoterm modellerine uyumu araştırılmış ve sistemin bazı 
termodinamik (AG°, AH0 ve AS°) değerleri hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Stronsiyum, Sorpsiyon, Hidrolize Poliakrilonitril Fiber 

INVESTIGATION OF HYDROLYZED POLYACRYLONITRILE 
FIBERS UTILIZATION FOR THE REMOVAL OF STRONTIUM 

FROM LIQUID NUCLEAR WASTE 

In this study polyacrylonitrile fiber (PANF) was hydrolyzed both with sodium and 
potassium hydroxide solutions using alkali hydrolyzing method and hydrolyzed 
polyacrylonitrile fibers (HPANF) were obtained. These two types of hydrolyzed fibers 
were compared taking into consideration strontium adsorption capacities and it was 
decided that the hydrolysis with KOH solution is more convenient. The hydrolyzed 
polyacrylonitrile fiber was characterized by DTA/TGA, FTIR and SEM analysis. The 
adsorption behaviors of HPANF towards Sr ions was investigated by batch technique, the 
parameters affect the strontium adsorption such as the initial pH of the solution, Sr 
concentration, temperature, shaking time, adsorbent dose (V/m ratio) were determined. The 
adaptation of the obtained adsorption equilibrium data to Langmuir and Freundlich 
isotherm models were investigated and some of the thermodynamic values of the system 
(•Go, DHo, DSo) were calculated. 

Key words: Hydrolyzed Polyacrylonitrile Fiber(HPANF), Strontium, Adsorption 

* ugraskaplan@gmail.com 
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1.GİRİŞ 

Toprak alkali bir metal olan Sr-90 ve alkali bir metal olan Cs-137, yaklaşık 30 yıllık yan-
ömürlere sahip ve nükleer güç reaktörlerinde kullanılmış yakıtlardan ortaya çıkan tipik 
fisyon ürünleridir. Bu radyonüklitler yüksek düzey radyoaktif atıkların aktivitesinin önemli 
bir kesrini oluştururlar. Nükleer atık yönetiminde, nispeten uzun yarı-ömürleri ve yüksek 
aktivitelerinden dolayı, stronsiyum ve sezyumun geniş hacimli atıklardan ayrılması ve 
immobilize edilmesi önemlidir. Özellikle Sr-90 vücuda alındığında kalsiyum gibi 
davranarak kemiklerde ve dişlerde kolaylıkla lokalize olur. Kemikte, kemik iliğinde ve 
kemik çevresindeki yumuşak dokularda kansere neden olur. Bu nedenle rekabet eden 
iyonlar varlığında, büyük hacimlerden stronsiyumu selektif olarak ayırabilecek ve 
immobilize edebilecek, yüksek kapasiteli, kimyasallara ve radyasyona karşı kararlılığı iyi 
ve kinetiği hızlı sorbentlere gereksinim vardır (IAEA, 2Ö03; IAEA, 2002; IAEA,1996). 

Çeşitli metal iyonlarının özellikleri ve bu metal türlerini uzaklaştırmak amacıyla kullanılan 
adsorbanların yüzey özellikleri çözelti koşulları ile değişebilir. Bu değişimler adsorbanlar 
üzerindeki metal iyonu adsorpsiyonun mekanizmasını önemli oranda etkiler. Metal 
iyonlarının adsorban üzerindeki adsorpsiyonu için genelde, ayrı ayrı veya kombine çalışan 
elektrostatik etkileşim, yüzey kompleksleşme, şelatlama ve iyon değişim mekanizmaları 
majör adsorpsiyon mekanizmaları olarak tanımlanabilir. 

Sıvı nükleer atıklardan Sr'u uzaklaştırmada çeşitli adsorbanlar ve iyon değiştiriciler 
kullanılmıştır. Bunlar arasında inorganik adsorbanlar, özellikle titanyum ve zirkonyumun 
hidrate oksitleri, Ti, Si ve Zr'un karışık oksitleri, Ti ve Zr fosfatlar, vbg., kimyasallara, ısı 
ve radyasyona karşı yüksek kararlılıkları, seçicilikleri, yüksek adsorpsiyon kapasiteleri ile 
önem kazanmış ve birçok çalışmaya konu olmuştur (Dyer et al., 1997; Marinin and 
Brown, 2000; Gürboğa and Tel, 2004; Konyalı ve ark., 2005; Gürboğa et al., 2006; İnan et 
al., 2006, Çetinkaya, 2006). İnorganik adsorbanların çoğu amorf yapıda jeller olduğundan 
tekrarlanabilir özellikler göstermekte güçlük arz etmekte, ayrıca elde edilen tozlar çok ince 
taneli olduğundan büyük kapasiteli kolon uygulamaları için uygun olmamaktadırlar. Bu 
inorganik adsorbanların mikrokürecik veya granüler formları kolon uygulamaları için akış 
dinamiklerini iyileştirir ve pratik uygulamaları genişletir. Granüler partiküllerin 
hazırlanması, oldukça zahmetli işlemler gerektirmekte, ince tozlarla sorbent kaybı ve 
süzmede güçlük gibi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Sorbentlerin çoğu kolon kullanımına 
uygun granüler formlarda elde edilebilmelerine karşın, granüler form sıklıkla düşük 
mekanik dayanım gösterebilmekte ve çözelti ile temas halinde dağılıp, kolloidal partiküller 
oluşturacak şekilde peptize olabilmektedir (Egan et al., 1995; Collins and Anderson, 1998). 

Sulu çözeltilerden eser miktardaki metallerin zenginleştirilmesi veya metal iyonlarının 
adsorpsiyonu amacıyla kullanılan, aktive edilmiş karbon fiber, pamuk, cam yünü ve 
polimer fiber (polyester, polipropilen, polietilen, polistiren) gibi çeşitli tip fiberler veya 
modifiye edilmiş fiberler bulunmaktadır. Yüzey modifikasyonu, çeşitli tipteki fiberlerin 
metallere karşı adsorpsiyon yeteneğini geliştirmek ve arttırmak üzere, sıklıkla başvurulan 
bir yöntem olmuştur. Metal iyonlarının sulu çözeltilerden adsorpsiyonu genellikle, 
adsorbanın yüzey fonksiyonel gruplarının özellikleri tarafından kontrol edilir. Özellikle 
karboksil, tetrazin, amidoksim-hidroksam, imidazolin, amino ve fosforik gruplarla 
modifiye edilmiş fiberler, metal iyonu adsorpsiyonunda oldukça etkili bulunmuştur (Liu et 
al., 1998). 
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Son yıllardaki yeni gelişmelerden biri de, atıklardan metal iyonlarının uzaklaştırılmasında 
polimer fiberlerin adsorban olarak kullanılmasıdır. Polimer fiberler; geniş spesifik yüzey 
alanı, yüksek adsorpsiyon kinetiği, düşük maliyetleri ve kolon çalışmalarındaki 
pratikliklerinden dolayı atık sulardan iz metallerin ve krom gibi ağır metallerin 
uzaklaştırılmasında birçok araştırıcının dikkatini çekmiş ve çeşitli çalışmalara konu 
olmuşlardır. "Poliakrilonitril fiber" (PANF) bunlardan biridir. Yaygın ve ucuz bir ticari 
ürün olan PANFler çeşitli tip şelatlayıcı grupların girişiyle modifiye edilmiş ve bir 
adsorban olarak kullanılmıştır(Vernon et al., 1983). 

PANF'in modifikasyonu bir asit veya bazda hidroliz yolu ile de yapılmaktadır. Genellikle 
PANF'nin hidrolizi kompleks bir prosestir, değişik metal adsorpsiyon yeteneğine sahip 
farklı tip hidroliz ürünleri ortaya çıkabilir. PANF'nin alkali hidrolizinde, hidrolizin çeşitli 
aşamalarında ürünler; -C=N-, akrilamid, sodyum akrilat ve amidin gibi konjuge bağlar 
içerirler. Yapılan bir çalışmada, HPANF'in bakır iyonlarının adsorpsiyonunda çok etkili 
olduğu ve çok kısa sürede (10-20 dak.) adsorpsiyon dengesine ulaşılabildiği, 
adsorpsiyonda HPANF'in yüzeyindeki imin gruplarının (-C=N-) rol oynadığı 
belirlenmiştir( Deng et al., 2003/2). 

Bu çalışmada, PANF'in hidrolizi ile elde edilecek olan HPANF'in, kolonda kullanım 
kolaylığı ve hızlı kinetiği göz önüne alınarak, çok geniş atık hacimlerinde düşük 
derişimlerde bulunabilen stronsiyumun ön deriştirilmesinde kullanılabilirliği incelenmiştir. 

Çalışmada öncelikle poliakrilonitril fiber(PANF), alkali hidrolizleme yöntemi kullanılarak 
sodyum ve potasyum hidroksit ile ayrı ayrı hidrolizlenmiş, hidrolize poliakrilonitril 
fıberler(HPANF) elde edilmiştir. Hazırlanan bu iki tip hidrolize fiber stronsiyum 
adsorplama kapasitesi açısından karşılaştırılmış ve KOH çözeltisi ile hidrolizin daha uygun 
olduğuna karar verilmiştir. Hidrolizlenen poliakrilonitril fiber, DTA/TGA, FTIR ve SEM 
analizleri ile karakterize edilmiştir. HPANF'in Sr iyonuna karşı adsorpsiyon davranışları 
batch tekniği ile incelenmiş, çözeltinin başlangıç pH'si, Sr derişimi, sıcaklık, çalkalama 
süresi, adsorban dozu (V/m oranı) gibi etkili olabilecek parametreler belirlenmiştir. Elde 
edilen adsorpsiyon denge verilerinin Langmuir, ve Freundlich izoterm modellerine uyumu 
araştırılmış ve sistemin bazı termodinamik (AG°, AH0 ve AS°) değerleri hesaplanmıştır 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışmada kullanılan akrilik fiber, Yalova -Aksa Akrilik Sanayi A.Ş.'den sağlanmıştır. 
Kimyasal bileşimi akrilonitril-vinilasetat kopolimeri olup, vinil asetat içeriği %7.87'dir 
(Altaş, 1988). Çalışmada kullanılan diğer kimyasal reaktifler analitik saflıktadır(Merck). 
Deneylerde Elix ve Mili-Q içeren Millipore model su saflaştırma sistemi ile hazırlanan 
ultra-saf su (Özdirenç 18.2MQcm, TOC düzeyi 1-5 ppb) kullanılmıştır. 

2.1.PAN Fiberin Hidrolizlenmesi 

Çalışmada öncelikle sıvı nükleer atıklardan stronsiyum adsorpsiyonuna yönelik olarak 
poliakrilonitril fıber(PANF), sodyum ve potasyum hidroksit ile alkali hidrolizleme yöntemi 
kullanılarak ayrı ayrı hidrolizlenmiş, hidrolize poliakrilonitril fıberler(HPANF) elde 
edilmiştir. 

477 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,493-502 j^ ̂  QQQg^ .Çetinkaya 

NaOH ile Hidrolizleme 

1 gram PANF, %10( ağırlık oranı) NaOH çözeltisi içeren 30 mL'lik etanol/su (mol oram: 
0.22) karışımı ile birlikte 50 mL'lik kapaklı bir erlen içerisine ilave edilmiş ve 75°C'de 
termostatlı su banyolu çalkalayıcıda belirli sürelerde çalkalanmıştır. Hazırlanan HPANF, 
nötral hale gelene kadar deiyonize su ile çalkalanarak yıkanmış ve 50°C'de sabit ağırlığa 
gelinceye kadar etüvde kurutulmuştur. HPANF '1er çalışmada kullanılmak üzere 
desikatörde saklanmıştır. 

KOH ile Hidrolizleme 

PANF'in hidrolizlenmesinde NaOH yerine KOH çözeltisi kullanılarak yukarıdaki işlemler 
uygulanmış ve hazırlanan her iki tip HPANF'ler stronsiyum adsorplama kapasitesi 
açısından karşılaştınlmıştır. 

2.2. Tanımlama ve Karakterizasyon 

Hazırlanan HPANF ler, DTA/TGA, FTIR ve SEM analizleri ile karakterize edilmiştir. 
DTA/TGA analizi için Shimadzu termal analiz cihazı kullanılmıştır. FTER analizi Nicolet 
Magna-IR 550 model FTIR spektrometre cihazı kullanılarak yapılmıştır. SEM görüntüleri 
Phillips XL-30S FEG model taramalı elektron mikroskobu (SE ve BSE dedektörleri) ile 
alınmıştır. Stronsiyum analizlerinde Perkin-Elmer Optima 2000 DV model ICP-OES 
kullanılmıştır. Cihaz parametreleri Çizelge 3.1' de verilmiştir. pH ayarlamaları 654 Model 
Metrohm pHmetre ile yapılmıştır 

Çizelge 1. Sr tayini için ICP-OES cihazının çalışma koşullan 

Gâz AktŞl (L/rtilrt.) RF Güç kaynağı (watt) Pompa (mL/min.) Dalgaboyu(nm) Süre (s) Tekrar 

Plazma Auxiliary Nebulizer 

16 1.0 0.85 1300 1.5 459.320 30 3 

2.3. Adsorpsiyon Denemeleri 

Hazırlanan HPANF tip sorbentin Sr iyonuna karşı sorpsiyon davranışlan batch tekniği ile, 
GFL-1083 model termostatlı çalkalayıcı kullanılarak incelenmiştir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Tanımlama ve Karakterizasyon 

PANF'in hidrolizi kompleks bir prosestir, değişik metal adsorpsiyon yeteneğine sahip 
farklı tip hidroliz ürünleri ortaya çıkabilir. PANF'in alkali hidrolizinde, hidrolizin çeşitli 
aşamalannda oluşan ürünler; -C=N-, akrilamıd, sodyum akrilat ve amidin gibi konjuge 
bağlar içerirler. 
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Çalışmamızda poliakrilonitril fiberin NaOH ve KOH çözeltileri ile hidrolizlenmesinde, her 
biri için en uygun hidroliz süresini belirlemek amacıyla PANF 1er, NaOH ve KOH 
çözeltileri ile ayrı ayrı 10, 20, 30, 40, 60 ve 80 dakika süresince, Bölüm 3.3'de verilen 
yöntem ve koşullarda, hidroliz işlemine tabi tutulmuştur. Hidroliz süresince fiberlerde ve 
çözeltide renk değişimleri gözlenmiştir. Hidrolizin belli bir aşamasında fiberler kırmızı-
kahve, çözelti ise sarımsı bir renk almaktadır. Fiberin bu kırmızı-kahve rengi yüzeyinde (-
C=N-) imin gruplarının oluştuğunu göstermektedir(Deng et al., 2003). 

Hidrolizlenen fiberlerin yıkama işlemi çözeltiler nötral (pH=13'den pH=7'ye) oluncaya 
kadar deiyonize su ile çalkalanarak gerçekleştirilmiş, yıkama işlemi sırasında çözelti 
berraklaşırken, fiberin rengi kırmızıdan portakal rengine dönmüştür. 40 dakikayı aşan 
hidroliz reaksiyonlarında fiberlerin yapısının bozulduğu peltemsi bir hal aldığı 
gözlenmiştir. Değişen hidroliz sürelerinde ve iki farklı alkali çözeltide hidrolizlenen 
fiberler etüvde 50°C'de sabit tartıma gelene dek kurutulmuş, kullanım öncesi desikatörde 
saklanmıştır. 

Elde edilen HPANF'lerin sulu çözeltideki stronsiyum iyonlarına karşı adsorpsiyon 
yeteneği incelenmiştir. Aynı adsorpsiyon koşullannda; KOH ile (75°C'de 40 dakika 
hidroliz) hazırlanan HPANF in Sr adsorpsiyon veriminin(%60), NaOH(75°C'de 30 dakika 
hidroliz) ile hazırlanan HPANF'inkine göre (%50) daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

HPANF in Sr adsorpsiyon koşullarını belirlemek amacıyla, poliakrilonitril fiberin KOH 
çözeltisi ile alkali hidrolizine karar verilmiştir. 

Hidroliz işlemi 

1 gram PANF, %10'luk ( ağırlık oranı) KOH çözeltisi içeren 30 mL'lik etanol/su (mol 
oranı: 0.22) karışımı ile birlikte 50 mL'lik kapaklı bir erlen içerisine ilave edilmiş ve 75°C 
de termostatlı su banyolu çalkalayıcıda 40 dakika süre çalkalanmıştır. Hazırlanan HPANF, 
çözelti nötral hale gelene kadar deiyonize su ile çalkalanarak yıkanmış ve 50°C'de sabit 
ağırlığa gelinceye kadar etüvde kurutulmuştur. HPANF'ler çalışmada kullanılmak üzere 
desikatörde saklanmıştır. 

3.2. HPANF ile Adsorpsiyon Denemeleri 

3.2.1. pH etkisi 

HPANF in Sr adsorpsiyonunda pH'm etkisi, stronsiyum nitrat çözeltisinin pH'ı 2, 4, 6, 8 
ve 9'a ayarlanarak incelenmiştir. Şekil de görüldüğü gibi Sr adsorpsiyon verimi pH = 2'de 
oldukça düşük olup, pH=4'e hızlı bir yükselme göstermekte ve pH=9'a kadar hafifçe 
artmaya devam etmektedir. 

Çözeltide bulunan Sr+2iyonlan alkali ortamda hidrolize uğrayarak SrOH+ iyonlarına 
dönüşür. Bu hidroliz reaksiyonunun pH 8 den sonra gerçekleştiği belirtilmiştir(Venkatesan 
et al., 2001). Stronsiyum alımının pH< 7' de çok düşük olduğu ancak pH>9 da önemli artış 
gözlendiği bilinmektedir. Ancak nükleer atık çözeltilerinde pH ayarlaması ile ek bir 
maliyet getirilmemesi açısından daha yüksek pH 1ar incelenmemiştir 
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10 

p H 

Şekil 3.2.1. Sr adsorpsiyonunda pH etkisi ( Sr derişimi: 100 mg.L"1, HPANF mik: O.lg, 
V:25 mL, t: 2 saat, T: 30°C). 

3.2.2.Konsantrasyon Etkisi 

Şekil den görüldüğü gibi HPANF üzerine Sr adsorpsiyonunda, stronsiyum başlangıç 
derişimi 5 mg.L"1'den 200 mg. L"1' e arttıkça adsorbanın Sr alım kapasitesi 0.125 mg.g" 
''den 20.50 mg.g"1'e çıkmış, Sr adsorpsiyon verimi ise düşmüştür. 

40 60 80 100 

Denge Der iş imi (mg.L"1) 

140 

Şekil 3.2.2. Sr adsorpsiyonunda derişimin etkisi (pH: 9.3, HPANF mik: O.lg, V:25 mL, t: 
2 saat, T: 30°C). 
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3.2.3.Sürenin Etkisi 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 

Çalkalama süresi (dakika) 

Şekil 3.2.3. Sr adsorpsiyonunda çalkalama süresinin etkisi ( Sr derişimi:100 mg.L"1, pH: 
9.3, HPANF mik: O.lg, V:25 mL, T: 30°C). 

Şekil den HPANF in Sr adsorpsiyon kinetiğinin oldukça hızlı olduğu, 15 dakika gibi kısa 
sürede adsorpsiyonun dengeye ulaştığı görülmektedir. 

3.2.4.Sıcaklık etkisi 

30 40 50 60 70 80 

Sıcakl ık ( ° C ) 

Şekil 3.2.4. Sr adsorpsiyonunda sıcaklığın etkisi ( Sr derişimi: 100 mg.L"1, pH: 9.3, HPANF 
mik: 0. lg, V:25 mL, t: 2 saat). 

Şekil den, HPANF in Sr adsorpsiyonunda çalkalama sıcaklığının fazla etkili olmadığı, 
sıcaklık artışı ile adsorbanın Sr alım kapasitesinin hafifçe azaldığı görülmektedir. 
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3.2.5.V/m oranı 
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Şekil 3.2.5. Sr adsorpsiyonunda V/m oranının etkisi ( Sr derişimi: 100 mg.L-1, pH: 
9.3, V:25 mL, T: 30°C, t: 2 saat). 

V/m oranı arttıkça adsorpsiyon veriminin büyük oranda düştüğü görülmektedir. Yüksek 
V/m oranlarında sıvı fazdan adsorban yüzeyine stronsiyum difüzyonunun daha zor 
gerçekleşmesiyle açıklanabilir 

4. SONUÇ 

Poliakrilonitril fiberin NaOH ve KOH çözeltileri ile alkali hidrolizlenmesinde, en uygun 
hidroliz süresini belirlemek amacıyla yapılan denemeler sırasında, 40 dakikayı aşan 
hidroliz işlemlerinde fiberin yapısının bozulduğu, peltemsi bir hal aldığı gözlenmiştir. 
Hidroliz süresince fiberlerde ve çözeltide renk değişimleri olmakta, hidrolizin belli bir 
aşamasında fiberler kırmızı-kahve, çözelti ise sarımsı bir renk almaktadır. Fiberin bu 
kırmızı-kahve rengi yüzeyinde (-C=N-) imin gruplarının oluştuğunu göstermektedir(Deng 
et al., 2003). 

Elde edilen HPANF'lerin sulu çözeltideki stronsiyum iyonlarına karşı adsorpsiyon 
yeteneği incelenmiştir. Aynı adsorpsiyon koşullarında; KOH ile (75°C'de 40 dakika 
hidroliz) hazırlanan HPANF'in Sr adsoıpsiyon veriminin(%60), NaOH(75°C'de 30 dakika 
hidroliz) ile hazırlanan HPANF'inkine göre (%50) daha yüksek olduğu saptanmış, 
poliakrilonitril fiberin KOH çözeltisi ile alkali hidrolizi tercih edilmiştir. 

HPANF in Sr adsorpsiyonunda pH'ın etkisi, stronsiyum nitrat çözeltisinin pH'ı 2, 4, 6, 8 
ve 9'a ayarlanarak incelenmiştir. HPANF'in pH = 2'de oldukça düşük olan Sr adsorpsiyon 
veriminin(%9), pH yükseldikçe arttığı ve pH=9'da %60'a ulaştığı saptanmıştır. Sıvı 
nükleer atık çözeltilerinin pH si genellikle 9'dan düşük olduğundan daha yüksek pH ler 
denenmemiştir. 
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HPANF üzerine Sr adsorpsiyonunda, başlangıçta çözeltideki stronsiyum derişimi 5 mg.L" 
''den 200 mg. L"1' e arttıkça, adsorbanm Sr alım kapasitesinin 0.125 mg.g"1'den 20.50 
mg.g"1'e çıktığı, Sr adsorpsiyon veriminin ise % 100 den % 40'a düştüğü belirlenmiştir. 
HPANF'in özellikle düşük derişimli geniş atık hacimlerinden stronsiyumun ön konsantre 
edilmesi için daha uygun olduğu anlaşılmaktadır. 

Stronsiyum için 5-200 mg.L"1 derişim aralığında Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon 
izotermleri incelenmiş, R = 0.9882 değerine dayanarak stronsiyumun hidrolizlenmiş 
poliakrilonitril fiber üzerine adsorpsiyon davranışının Langmuir izotermine uyduğu 
saptanmış, Langmuir sabitleri Q0 =20.28 mg.g"1 ve b = 0.5228 L.mg"1 olarak hesaplanmıştır. 

HPANF in Sr adsorpsiyon kinetiğinin oldukça hızlı olduğu, 15 dakika gibi kısa sürede 
adsorpsiyonun dengeye ulaştığı, çalkalama sıcaklığının ise adsorpsiyonda fazla etkili 
olmadığı saptanmıştır. Adsorpsiyon sistemi için termodinamik parametreler 20, 30, 40 ve 
60 °C sıcaklıklar da belirlenmiştir. İncelenen sıcaklık aralığında elde edilen tüm AG° 
değerlerinin sıfırdan küçük olması ve AS°'nin pozitif olması Sr adsorpsiyonunun 
kendiliğinden, istemli olarak oluştuğunu, AH°'ın sıfırdan küçük olması ise adsorpsiyonun 
ekzotermik yapıda olduğunu belirtmektedir. 

HPANF'in stronsiyum alım kapasitesi, deney koşullarımızda ( Sr derişimi: 100 mg.L"1, m: 
0.1 g HPANF, pH: 9.3, V:25 mL, T: 30°C, t: 2 saat), 15 mg Sr / g HPANF ve adsorpsiyon 
verimi % 60 olarak saptanmıştır. Aynı koşullarda PANF'in stronsiyum alım kapasitesi ise 
yalnızca 1.5 mg Sr / g PANF dir. 

Poliakrilonitril fiberin (PANF) alkali bir çözelti ile basit, tek basamaklı reaksiyonu sonucu 
kolaylıkla sentezlenebilen ve kesikli yöntemle Sr alımında başarılı olarak kullanılan 
HPANF'in, kolonda kullanılarak, kompleks yapıcı ve rekabet eden iyonlar varlığında, Sr 
için adsorpsiyon davranışlarının incelenmesi, çeşitli tip nükleer atık çözeltileri simüle 
edilerek performansının denenmesi ve stronsiyumun desorpsiyon çalışmaları, yeni 
araştırmalara konu olması açısından önemlidir. 

Adsorban olarak mekanik, kimyasal ve radyokimyasal dayanımı yeterli ve kolon 
işlemlerine uygun olan polimer fiberlerin kullanımı, inorganik adsorbanların kullanıldığı 
proseslerle kıyaslandığında, adsorban sentezinde zahmetli granülleştirme işlemlerinden 
kurtarma, aynca ince tozlarla sorbent kaybı ve peptizasyon sorunlarını ortadan kaldırma 
gibi avantajlarla, prosesi cazip kılmaktadır. 

Sıvı nükleer atık yönetiminde bir ön işleme basamağı olarak değerlendirilebilecek bu 
işlem, önemli oranda hacim küçültmesi sağlayarak, stronsiyumun daha sonraki atık son 
depolama veya immobilizasyon işlemlerini daha ekonomik hale getirebilecektir. Aynca 
HPANF'in kolonlarda kullanımı, büyük hacimlerdeki atık çözeltilerinden, çok küçük 
miktarlarda radyoaktif elementleri adsorplamada, proses kolaylığı, ekonomi ve 90Sr gibi 
yüksek aktivitede atıklar söz konusu olduğunda ise zırhlama kolaylığı sağlar. 
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POLİMERİK RESORKİNOL REÇİNE ADSORB ANIN 
MİKRODALGA ORTAMINDA HAZIRLANMASI, KARAKTERIZE 

EDİLMESİ VE URANYUM SORPSİYONUNUN İNCELENMESİ 

Mahmoud A. A. Aslanı*, Sabriye Yuşan, Cem Gök, Sema Akyıl, Şule Aytaş 

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100 Bornova -İzmir 

Uranyum nükleer yakıt teknolojisinde en önemli elementlerden biridir ve uranyum cevher 
işleme tesislerinde saflaştırılma ve kimyasal zenginliğe ulaştırmak için kolon ve /veya 
kesikli sistemlerde sentetik reçinelerin kullanımı büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda 
sentetik reçinenin sentez aşamalarında kullanılan geleneksel ısıtma yöntemlerine kıyasla; 
mikrodalga ile ısıtma, yüksek tepkime hızı, hızlı hacimsel ısıtma, seçimlilik, kısa tepkime 
süresi ve yüksek verim gibi özellikler sağladığından dolayı, polimerik resorkinol reçinenin 
sentezi mikrodalga uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen polimerik resorkinol 
reçinenin karakterizasiyonu için FT-IR, TG-DTA- ve SEM kullanılmıştır. Elde edilen 
polimerik resorkinol reçinenin uranyum sorpsiyonunda etkili olabilecek çözelti pH'ı, 
uranyum derişimi, süre ve sıcaklık gibi temel parametreler incelenmiş ve optimum 
adsorpsiyon koşullan belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uranyum, Sorpsiyon, Mikrodalga, Reçine 

SYNTHESIS OF RESORCINOL RESIN AS A POLYMER 
ADSORBENT, AND STUDY OF ITS USABILITY IN URANIUM 

SORPTION PROCESS 

Uranium is one of the most important elements in nuclear fuel technology. In order to 
obtain purified of this element at uranium mining and processing the use of synthetic resins 
is significant at column and/or batch process. The synthesis of resorcinol resin polymer 
was carried out with a modified microwave oven instead of the conventional heater due to 
the some advantage properties such as very rapid reaction, rapid bulk heat, short reaction 
duration and high yield etc. To characterization of synthesized resin FT-IR, TG-DTA and 
SEM techniques were used. In order to obtain the optimum uranium adsorption conditions 
the effective sorption parameters such as solution pH, uranium concentration, reaction time 
and temperature were investigated. 

Keywords: Uranium, Sorption, Microwave, Resin 

* mahmoud.aslani@ege.edu.tr 

485 

mailto:mahmoud.aslani@ege.edu.tr


X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,493-502 j^ ̂  QQQg^ .Çetinkaya 

1. GİRİŞ 

Kimyasal maddelerin sentezi için çevre dostu ve yeşil kimya prensiplerine göre temiz ve 
tehlikesi daha az olan kimyasal proseslerin ve yöntemlerin gelişmesi ve bulunması son 
zamanlarda kimyacıların uğraşı olmuştur. Sentez kimyacıları için, yeşil kimyanın temelleri 
arasında yer alan "güvenli çözücüler" ve "yüksek eneıji verimliliği" iki temel konu 
olmuştur. Son yıllarda, maddelerin sentezinde geleneksel olmayan çözücülerin gelişmesi 
ve kullanılması sentez kimyacıları arasında büyük ilgi görünmüştür. Geleneksel olmayan 
ortamlar su, süper kritik olan karbondioksit ve iyonik sıvılar bunlardan bazılandır. Bu 
geleneksel olmayan çözücüler arasında, su en çok bulunan ve çevreyi kirletmede en yeşili 
olanıdır. 

Geleneksel ısıtma yöntemlerine kıyasla mikrodalga ile ısıtma, hızlı hacimsel ısıtma, yüksek 
tepkime hızı, seçimlilik, kısa tepkime süresi ve yüksek verim gibi özellikler sağladığından 
maddelerin sentezinde mikrodalga uygulanması son yıllarda hızla gelişen araştırma 
alanlanndan olmuştur. Mikrodalga ışınlannm kontrollü olarak kullanılması maddelerin çok 
kısa sürede ve yüksek verimlilik ile hızlıca hazırlamalanna yol açabilir. Günümüzde 
kimyanın çoğu alanında analitik kimya ve sıvı faz sentezinden katı hal tepkimelerine kadar 
mikrodalga sık-sık kullanılmaktadır [1]. 

Mikrodalga, elektrik ve manyetik alan içeren elektromanyetik dalgalardır. Elektrik ve 
manyetik alanlar boşlukta veya herhangi bir ortamda dalgalar şeklinde çoğalırlar. 
Yayımlanan dalgalar, enerji taşıyan uyancılardır. Elektriksel alan, elektrik ile yüklü bir 
taneciğin çevresindeki bölgedir. Elektriksel alanın varlığı, elektrik yüklü bir nesnenin 
elektrik alanına sokulması ile oluşan karşı koyma kuvvetinin algılanması ile anlaşılabilir. 
Manyetik alan, bir mıknatısı çevreleyen bölgede bulunur. 1865 yılında James Clerk 
Maxwell (1831-1879) tarafından ortaya konulan kurama göre, elektromanyetik ışıma, 
hızlanan elektrik yüklü bir tanecik tarafından üretilir. Örneğin, radyo dalgalan ve 
mikrodalgalan, özel olarak tasarlanmış elektrik akımının salınımı sonucu meydana gelen 
elektromanyetik ışımalar seklindedir. Şekil l'de bazı çok bilinen elektromanyetik 
ışımalann frekanslan ve olası dalga boyu aralıklan görülmektedir [2]. 

— lua Radyaâyomı -
ıo101O"0108 «F in-® ın-s ır>« m-3 rn-s ıo1 

Dalgıboyü Jmetr̂  
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3x104 3x102 
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Moleküler dönme 

Şekil 1. Elektromanyetik spektrum [3]. 

Daha önce anlatıldığı gibi mikrodalga eneıjisi elektrik alan ve manyetik alandan 
oluşmasına rağmen maddenin ısıtılması sadece elektrik alanın eneıj isinin transferi ile 
gerçekleşir. Manyetik alan, örnek ile etkileşim yapmaz. Bu hususta, aşağıdaki özellikleri 
vurgulamak gerekmektedir: a) mikrodalga ışık hızına (300000 km/sn) eşit bir hızla hareket 
eder; b) 2450 MHz'te mikrodalganın dalga boyu 12 cm veya yaklaşık olarak 5 inçtir, yani 
büyüktür; 
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c) mikrodalga fotonları düşük eneıjili kaynaklardır (0,037 kcal/mol), ve moleküler 
bağlanma için tipik enerji gereksinimi (80-120 kcal/mol) çok daha azdır yani mikrodalga, 
molekülün yapısına etkilemeyecektir; d) mikrodalganın elektrik alanının, madde ile 
etkileşimi sonucu, dipol moment ve iletkenlikten (conduction) dolayı madde ısınır. Bu iki 
temel mekanizma sayesinde mikrodalga alanından örneğe enerji transferi gerçekleşir. 

Mikrodalga ışınımının etkileri, ısısal ve ısısal olmayan etkiler olarak bilinir. Çok hızlı, 
basit ve enerjide yeterli olan mikrodalga, sentez alanında olduğu gibi geniş olarak 
kimyanın çeşitli alanlarında kullanılmaktadır. Hızlı hacimsel ısıtma ve tepkime hızlarında 
gözle görülen artışlar sağlaması nedeni ile mikrodalga ışınımlarının madde biliminde 
uygulamaları çok hızlı gelişmelere sebep olmuştur. Bazı araştırmacı grupları, çeşitli 
inorganik maddelerin sentezi için mikrodalga-hidrotermal yöntemlerini geliştirmişlerdir 
[4]. Mikrodalga enerjisinin bilinen diğer bir özelliği ise, organik maddelerin içyapısal 
sıcaklıklarını geleneksel ısıtmalara göre çok daha hızlı artırmasıdır. Mikrodalga ortamında 
sentez olayını gerçekleştirmek için, mikrodalga enerjisinin temellerini ve genel kimya 
temellerini bir arada kullanıldığında mümkün olabilir. Mikrodalga ile sentez işlemi, 
kimyasal sentez metodolojisinde büyük bir çığır açmış ve kimyasal sentez yollarında 
keskin değişmelere sebep olmuştur. Geleneksel ısıtma yollarının etkili olması uzun, ve 
zaman alıcıdır. Tek bir bileşiği sentezleme işlemi, birkaç saat veya birkaç gün sürecekken 
aynı reaksiyon mikrodalga ortamında saniyeler içerisinde gerçekleşmektedir. Temel olarak, 
hızlı uygulamaların yanı sıra, mikrodalga ile sentez işlemi etkin olarak herhangi bir 
tepkime akışına, daha hızlı tepkimeler geçekleştirmeye, verimliği iyileştirmeye ve daha 
temiz kimyasalların üretmesine sebep olmaktadır, tlave olarak, mikrodalga sentezi tam 
olarak kimyasal dönüşümlerinin gerçekleşmesinde yeni olanaklar sağlamaktadır. 
Mikrodalga ışımaları, reaktif türlerine enerjinin transferini doğrudan yapabildiğinden 
geleneksel ısıtmalar kullanılarak mümkün olmayan dönüşümler bu yolla gerçekleşebilir. 

Reaktiflere doğrudan enerji uygulamasına rağmen, mikrodalga ile "soğuk tepkime" olarak 
adlandırılan tepkimeler ayrıca gerçekleştirilebilir. Eşzamanlı soğutma kullanılarak kütlesel 
ısıtma en aza indirilir. Bu işlem, termal bozunmayı elimine ederek proteinler gibi sıcaklığa 
daha duyarlı olan uzun moleküllerin tepkimelerini gerçekleşmesini mümkün kılar. 

Mikrodalga ortamında sentez işleminin hızlıca gelişmesinin kanıtı, bu alanda artan makale 
ve patent sayısıdır. Bu ise, reaksiyon sürelerinin bir kaç saatten bir kaç saniyeye indirmesi 
ve ayrıca kimya için yeni bir yol açmasındandır. Mikrodalga ortamında gerçekleşen 
kimyasal işlemler genellikle l-metil-2-pyrrolidon (NMP), DMSO ve DMF gibi yüksek 
kaynama noktasına sahip polar çözücüler ile gerçekleşir. Bunun nedeni ise, Ley ve 
arkadaşları tarafından ilk kez ortaya atılan bu gibi çözücülerin dipol momentlerinin yüksek 
olmasından dolayı mikrodalga ışımaları ile çok çabuk ısınabilmeleridir. Buna karşın polar 
olmayan çözücülerin ortamına küçük miktarda iyonik sıvılar ilave ederek onların kaynama 
noktalarının hemen üstünde çok hızlı olarak ısıtılmaları için Leadbeater ve arkadaşları 
tarafından bir yöntem önermiştir [5]. 

Polimerizasyon işleminde, mikrodalga teknolojisinin kullanımı muhtemelen en gelişmiş ve 
temelleri en iyi şekilde oturmuş olanıdır. Polimer maddelerin işlenmesi alanında, 
mikrodalga ışımasının ilk sanayi uygulaması, otomobil lastikleri sanayisinde reçinelerin 
kullanımı ile olmuştur. Diğer bir kullanım alanı dişlerin restorasyonun da polimer 
maddelerin ticari olarak kullanılmasıdır. Son yıllarda, değişik araştırma grupları tarafından 
mikrodalga kullanarak sentez prosedürlerin de kullanılan reaktiflerin miktarları birkaç 
gramdan birkaç miligram kadar değişmekte olduğu literatürde görülmektedir. Bunun yanı 
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sıra, reaksiyon kabının şekli ve büyüklüğü ayrıca mikrodalga ışımaları altında maddenin 
işlenmesinde kullanılan mikrodalga sisteminin de önemli olduğu rapor edilmiştir. 

Mikrodalganın kullanımı çeşitli polimerleşme süreçlerinde de söz konusudur. Örneğin; 1) 
Zincir polimerizasyon reaksiyonlarında, serbest radikal ve kontrollü gerçekleşen biyo-
polimerizasyon ve halka açılım polimerizasyonunda; 2) Basamak ilerleme 
polimerizasyonunda örneğin epoksi reçineler, polieter ve poliester, poliamidler ve 
poliimitlerin sentezinde; 3) misel üzerinde polimerlerin sentezinde örneğin poliarilen-tipli 
polimerler ve oligomerlerin sentezi, 4) polimer modifikasyonunda. 

Mikrodalga ışıması altında organolantanit katalizörlerin varlığında izoperenin sentezi 
Barbier-Baudry ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. Reaksiyonlar, kalibre edilmiş 
olan kızıl ötesi termometre ile birleşmiş ve tek modda çalışan mikrodalga reaktöründe 
gerçekleştirilmiştir. Geleneksel olarak sentezlenen poliizoperen, en fazla 120°C'de elde 
edilir iken mikrodalga koşullarında 80°C'de en fazla izoperen elde edilmiştir. Bunun 
nedeni ise, muhtemelen mikrodalga ortamında sağlanan yüksek sıcaklıkta gerçekleşen 
polimer zincirlerinin monomerlerine ayrışması (depolimerleşme) olayından 
kaynaklanabilir. Epoksi reçinelerin mikrodalga ortamında sentezlenme işlemi polimer 
kimyasında mikrodalganın ilk uygulamalarından biridir. Bu sistem ile elde edilen 
epoksilerde, dielektrik özellikleri, mekaniksei dayanaklıkları, iyileşme yüzdeleri ve 
camlaşma sıcaklıkları gibi parametreler etkilendiği Bogdal ve arkadaşları tarafından rapor 
edilmiştir [6]. 

Atıklardan metalleri uzaklaştırmak için mevcut etkileşim prosesleri, genel olarak hidroksit, 
karbonat ve sülfat ile çöktürme ve iyon değiştirmeden ibarettir. Bu işlemlerin temeli, 
fiziksel değişim veya kimyasal yer değiştirmeye dayanmaktadır. Ancak, bu işlemler 
sırasında ilave edilen kimyasalların giderilmesi ve daha sonra depolanma işlemlerinin 
tekno-ekonomik olasılığı fazladan yük getirmektedir. Ağır metal içeren atık suların 
etkileşiminde uygulanabilirliği daha kolay ve daha etkin olması açısından adsorpsiyon 
olayı diğer yöntemler ile kıyaslandığında çok daha fazla ilgi çekmektedir. Yıllar boyunca 
atık sulardan ağır metalleri uzaklaştırmak için, farklı ve maliyeti düşük olan maddeler 
kullanılarak birçok araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibi 
verilebiliriz; aktif karbon [7,8], kaya partikülleri ve zeolitler [9,10]; zirai atıklar [11] pirinç 
sanayi atıkları [12], hayvan kemikleri [13], ipek fibroin [14,15]. Doğal adsorban 
maddelerin yanı sıra sentetik olarak hazırlanan organik bileşikler de bu amaç için uzun 
zamandan beri kullanılmaktadır. Son zamanlarda literatürde yer alan ve uranyum 
giderilmesinde kullanılan bazı organik bileşikler aşağıdaki gibidir; amidoksim gruplar 
içeren makromolekül şelatlayıcı reçineler [16], P(MAGA- [UCte]2* -co-EGDMA) 
mikrotanecikler [17], N,N'-dimetil -N,N' —dibütil malonamit polimeri [18]. 

Bu çalışmada mikrodalga sentez ünitesinde sentezlenen polimerik resorkinol bazlı reçine 
sentez edildikten sonra uranyum adsorpsiyonuna ilişkin optimum koşullar incelenmiştir. 

2. DENEYSEL 

2.1. Kullanılan Kimyasallar 

Sentez ve adsorpsiyon denemelerinde kullanılan kimyasal maddeler salisilik asit, 
resorkinol, NaOH, HC1, Na2C03, NaHC03, CH3COOH ve U02(N03)2.6H20 olarak Merck, 
Aldrich ve Sigma firmalarından temin edilmiş ve tüm kimyasallar analitik saflıktadır. 
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2.2. Örnek Hazırlama İşlemleri 

Sentez işlemini mikrodalga ortamında gerçekleştirmek için mikrodalga sentez ünitesini 
oluşturduktan sonra literatürde mevcut bulunan ve konvansiyonel ısıtma yöntemleri ile 
elde etmesi mümkün olan resorkinol bazlı kopolimer reçinenin elde edilme koşullarında 
mikrodalga ortamında sıcaklık dikkatlice kontrol edilerek gerçekleştirilmiştir. Mikrodalga 
gücünü 100 W olarak ayarlayarak bir kaç saniye içersinde (<10 sn) reaksiyon karışımının 
sıcaklığı istenilen sıcaklığa (85°C) ulaşılmıştır. Reaksiyon sonucunda kırmızı-kahve 
renginde yumuşak jelimsi ürün elde edilmiştir. Konvansiyonel ve mikrodalga yöntemler ile 
elde edilen reçineler ilk olarak N,N'-dimetilformamit ve daha sonra sıcak de-iyonize suyla 
yıkayarak reaksiyona girmemiş olan monomerlerin uzaklaştırılması sağlanmıştır. Elde 
edilen reçine maddesinin karakterizasyonu için FT-IR, TG-DTA, ve morfolojik inceleme 
için SEM tekniklerinden yararlanmıştır. 

FTIR spektrumundan elde edilen verilere göre fenolik grubun gerilme titreşimi 3436,10 
cm"''de geniş pik olarak gözlenmiştir. 1630,12 cm"1 ve 1445,57 cm"1 bantları sırasıyla 
aromatik C=O ve -CH2 gerilmelerini temsil etmektedirler. Aromatik fenola bağlı -OH 
grubunun sallama bandı geniş olarak 1186,44 cm"1'de gözlenmiştir. 1077,96 era'1 ve 
577,77 cm"1 gözlemlenen bantlar benzen halkasının 1,2,3,5 tetra sübstitute olayından 
kaynaklanması mümkün olabilir. 

DTA ve TG eğrileri ortam sıcaklığından başlayarak 800°C'a kadar alınmıştır. Mikrodalga 
ile elde edilen polimerin TG eğrisinden termal bozunmanın üç aşamada gerçekleşmiştir. 
50-150°C sıcaklık aralığında (ilk aşama) ve endotermik reaksiyonunun meydan geldiği 
bölgede maddenin bozunması ve dehidratasyonu sonucu %7,59 kütle kaybı gözlenmiştir. 
İkinci aşamada, 150-400°C aralığında, polimer reçine açma "unzipping" reaksiyon tipini 
göstermemekle beraber kütle kaybı yavaş ve bazı bölgelerde hızın değişimi ile birlikte bu 
sıcaklık aralığında madde kaybı sürekli olarak gerçekleştiği gözlenmiştir. Bu aşamanın 
sonunda kütle kaybı yaklaşık olarak % 8,410 ve 0,409 mg olarak hesaplanmıştır. İkinci 
endotermik reaksiyonun meydana geldiği 400-800°C aralığında ve üçüncü aşama ise 
gerçekleştiği gözlenmekte olup temel reaksiyonun bittikten sonra sıcaklığın artması ile 
maddenin kütle kaybı yavaş hızla davam, ettiği gözlenmiştir. 

Mikrodalga sentez ünitesi ile elde edilen polimer reçinenin SEM görüntüsü Şekil 2'de 
verilmiştir. 

Mikrodalga yöntemi ile elde edilen reçine (PRR) örneği uranyum adsorpsiyon prosesinde 
kullanmak üzere porselen havanda ezdikten sonra 0,125 mm elekten geçirildi. Yapıyı 
proton bağlamak için 0,125 mm elek atında kalan reçineler 1 M HC1 ile 24 saat süre ile 
muamele edildi. Daha sonra klorun gidermesi için de-iyonize su ile yıkanmıştır. Klorun 
giderilmiş olduğunu test etmek için gümüş nitrat reaktifi kullanılmıştır. Protonlanmış 
reçine örnekleri PRRH-M olarak kodlanarak denemelerde kullanılmıştır. 
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Şekil 2. PRR-M'nin SEM görüntüsü. 

Adsorpsiyon denemeleri, kapaklı 15 ml'lik polietilen tüplere 10 ml uranyum çözeltisi ve 
0,01 g PRRH-M ilave edilerek gerçekleştirilmiştir. Adsorpsiyon olayına etki eden pH, 
uranyum derişimi, süre ve sıcaklık parametreleri sırasıyla incelenmiştir. Adsorpsiyondan 
önce ve sonra uranyum çözeltisindeki uranyum derişimleri radyometrik olarak tayin 
edilmiştir. Kimyasal uranyum U02(N03)26H20 (Merck), 238U bozunum zincirinde ilk 
grupta yer alan kısa yan ömürlü 234 Th (tı/2 = 24,1 gün) ve 234mPa (tI/2 1,17 dak.) bozunum 
ürünleri dışında, uzun yan ömürlü bozunum ürünlerini içermez. Bu nedenle böyle bir 
yapıdaki uranyum, doğrudan 238U' in alfa aktivitesi veya Th ve mPa'ün bozunumunda 
yayımlanan beta veya gama aktiviteleri kullanılarak saptanabilir. Çalışmada, Thermo 
Eberline HandECount Marka alfa-beta sayıcısı ile 238U'in [Ea = 4,20 ( %77) ve 4,15 MeV 
(%23) ] alfa aktivitesinin yanı sıra 234Th (Ep = 0,103 ve 0,193 MeV) ve 234mPa (Ep = 2,29 
MeV)'in beta aktiviteleri ölçülerek radyometrik uranyum tayini yapılmıştır [19]. 
Adsorpsiyon verimi ise (1) No.lu bağıntı kullanılarak hesaplanmıştır. 

,, . //WN Adsorbandaki Uranyum Miktarı . 
Verim (%) = (1) 

Çözeltideki Baslangic Uranyum Miktarı 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

PRRH-M'nin uranyum adsorpsiyonuna pH'in etkisi incelendiğinde %79 uranyum alımı pH 
6'da gözlenmiştir. 10-100 ppm uranyum konsantrasyon aralıklannda standart çözeltiler 
kullanılarak uranyum konsantrasyonunun etkisi incelendiğinde, adsorban madde için 50 
ppm'lik uranyum konsantrasyonunda çalışmanın uygun olduğuna karar verilmiştir. 
Etkileşim süresi incelendiğinde maksimum uranyum adsorpsiyon verimi 160 dk.'da 
%89,24 olarak saptanmış ancak adsorpsiyon prosesinin ekonomik olması açısından 40 
dk.'lık (%79,71) etkileşim süresi olarak seçilmiştir. Adsorpsiyon olayına etki eden sıcaklık 
parametresi denemelerinde sıcaklığın artması ile adsorpsiyon verimi düştüğü gözlenmiştir. 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Tüm bu sonuçlann ışığı altında, uranyum yakıt çevrimine dayanan nükleer yakıt üretiminin 
çeşitli aşamalannda ortaya çıkacak seyreltik sulu atıklardan uranyumun geri 
kazanılmasında, Polimerik Resorkinol Reçine adsorbanlann kullanılmalan; basit proses, 
ekonomik avantaj ve çevrenin korunması yönünden diğer antma proseslerine göre iyi bir 
alternatif oluşturabileceği söylenilebilir. 
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RADYOAKTİF İYONLARIN P-TER-BUTILKALIKS[4]AREN 
TETRAAMITIYONOFORLARI İLE EKSTRAKSIYONU 

Naciye Yılmaz Coşkun, Sabiha Manav Yalçın 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Kimya Bölümü, Esenler, 341210 İstanbul, Türkiye 

Kalıkserenler bazik ortamda formaldehit ile p-sübstitüe fenolün kondensasyon 
ürünüdür[l,2]. Bu bileşik sınıfının en önemli pratik uygulamalarından biri ağır metal, 
aktinit ve lantanit iyonlarını içeren çevre sularının antılmasıdır. Bu nedenle kalikserenler 
sıvı-sıvı ekstraksiyonu ve katı-sıvı ekstraksiyonu yöntemleri ile radyoaktif atıklı sularda 
arıtma ajanı olarak kullanılabilir[3,4,5]. Bu çalışmadaki amacımız, radyoaktif metal 
iyonlarını kalikseren bazlı amidlerle kompleksleştirme ve bu metal iyonlarının 
ekstraksiyon özelliklerini açıklamaktır. 

i .cı 

R 
heat 

N 

LiAlH 4 • X 
R 
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Zr02-Ti02 KÜRECİKLERİNİN SOL-JEL METODU İLE 
SENTEZLENMESİ VE Sr ADSORPSİYON KOŞULLARININ 

DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

Berkan Çetinkaya*, Hüseyin Tel, Yüksel Altaş, Meral Eral, Şenol Sert, Süleyman înan, 
Zeynep Talip 

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova-İzmir. 

Çalışmada, Zr02-Ti0? jel kürecikleri sol-jel yöntemi ile sentezlemiştir. Toplam metal 
konsantrasyonu 0.5 M olan kaynak Zr-Ti solü (1:1 mol oranında) ZrCLt ve TiCU'den 
başlayarak amonyak ile kısmi nötralizasyon yöntemi ile hazırlanmıştır. Hazırlanan Zr02-
Ti02 solü, peristaltik pompa vasıtası ile titreşimli nozzle sistemine gönderilmiştir. Sol 
hazırlama ve titreşimli nozzle sistemi enstitümüzde kendi imkanlarımız ile tasarlanmış ve 
imal edilmiştir. Nozzle'dan çıkan küresel formdaki damlacıklar jelleştirme kolonunda 
NH4OH ile sertleşerek jel formuna dönüşmüşlerdir. Sentezlenen kürecikler jelleştirme 
kolonunda 24 saat yaşlandırılmış, deiyonize su ile yıkanarak, etüvde kurutulmuşlardır. 
Zr02-Ti02 karışık oksit küreciklerinin stronsiyuma karşı adsorpsiyon davranışları "central 
composite design" (CCD) modeli ile belirlenmiştir. Sr+2 alım denemeleri merkez 
noktalarda 7 tekrar ile dört farklı parametrenin (pH, stronsiyum derişimi, sıcaklık ve temas 
süresi) incelenmesi ile gerçekleştirilmiş, ikili etkileşimler incelenmiş ve yüzey grafikleri 
oluşturulmuştur. Sorpsiyon verileri, Langmuir, Freundlich ve Dubinin Radushkevich 
denklemlerine uyarlanmış ve sorpsiyon sistemi için termodinamik parametreler 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zirkonyum Dioksit, Titanyum Dioksit, "Central Composite Design" 
Modeli, Stronsiyum, Sol-Jel 

NOT: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 106T680 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 

'berkan. çetinkaya @ ege. ed u. tr 
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SYNTHESIS OF Zr02-Ti02 MIXED OXIDE SPHERES BY SOL-GEL 
METHOD AND INVESTIGATION OF Sr ADSORPTION 

BEHAVIORS BY EXPERIMENTAL DESIGN APPROACH 

Zr02-Ti02 gel spheres were synthesized by sol-gel method. Zr-Ti sol solution was 
prepared from ZrCU and TiCU (1:1 mol ratio) via partial neutralization by ammonia to 
obtain 0.5M final metal concentration. Z1O2-TİO2 sol was transferred to vibrating nozzle 
system by peristaltic pump. Vibrating nozzle system was designed and produced in 
Institute of Nuclear Sciences. Sol drops formed by nozzle were gelled in gelation column. 
Synthesized Zr02-Ti02 spheres were aged for 24h then washed with deionized water and 

+2 • * • dried in oven. Sr adsorption behaviors of ZrÛ2-Tı02 mixed oxides were investigated with 
central composite design (CCD). Four independent parameters (pH, initial Sr+2 

concentration, temperature and contact time) were investigated with 7 replicates at central 
points. Sorption data have been interpreted in terms of Langmuir, Freundlich and Dubinin 
Radushkevich equations. Thermodynamic parameters for the sorption system have been 
determined. 

Keywords: Zirconium Dioxide, Titanium Dioxide, Central Composite Design, Sol-Gel 

P.S: This experiment is supported by TÜBİTAK with 106T680 code number. 
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1. GİRİŞ 

Nükleer çağ ile birlikte homojen reaktörler için yakıt üretimi, kullanılmış yakıtların 
yeniden işlenmesi ve yüksek aktiviteli atıkların yönetimi gibi problemler ortaya çıkmıştır. 
Toprak alkali metal olan 90Sr nükleer güç reaktörlerinin kullanılmış yakıtlarından çıkan ve 
yaklaşık 30 yıl ile göreceli uzun yan-ömrü olan yüksek aktiviteli radyoaktif bir atıktır. 
Nükleer atık yönetiminde; radyoaktif sıvı atıklardan stronsiyum gibi uzun ömürlü, toksik 
radyoizotopların uzaklaştırılması, sağlık güvenliği ve çevrenin korunması açısından 
önemlidir, ayrıca depolama problemlerini azaltır ve atıkların nihai elden çıkartılmasını 
kolaylaştırır [1], Diğer taraftan, değerlendirilebilir elementlerin nükleer atıklardan geri 
kazanımı bu elementlerin pahalı olmaları ve potansiyel uygulama alanlarının genişliği 
nedeni ile atık yönetimi uzmanlarının ilgisini çeken bir konu haline gelmiştir. Tüm bu 
nedenler radyasyona dayanıklı adsorbanlar ve iyon-değiştiricilere olan gereksinimi 
kaçınılmaz kılmıştır. 

1950'lerin ilk yansında radyasyonun çeşitli organik iyon-değiştiricilerde etkileri üzerine 
pekçok araştırma yapılmış ve inorganik iyon-değiştiriciler de mercek altına alınmıştır [2], 
Bu bağlamda inorganik iyon değiştiriciler seçimlilikleri ve uygunluklan nedeniyle fisyon 
atıklannın aynlmasmda önemli bir rol oynarlar. Fakat bu adsorbanlar genel olarak toz 
halinde bulunurlar ve kolon kromatografi uygulamalan gibi sürekli sistemler için uygun 
değildirler. Sorbent yüzeyinde bulunan fonksiyonel gruplar ve matriksin yapısı inorganik 
sorbentlerin selektivitesini belirler. Yeni tip adsorbanlann sentezlenmesi için çeşitli 
yaklaşımlar geliştirilmiştir. Kompozit adsorbanlann sentezi de bunlardan biridir. Sol-jel 
tekniği kullanılarak bu kompozit sorbentlerin homojen ve üniform küresel partiküllerinin 
hazırlanması, endüstriyel ölçekte kolon uygulamalan için akış dinamiklerini iyileştirir ve 
pratik uygulamalan genişletir [3]. 

Çalışmada, sol-jel tekniği kullanılarak, büyük hacimli, asidik veya bazik nükleer atık 
çözeltilerinden Sr+2 iyonlannı ayırabilecek ve immobilize edebilecek, yüksek kapasiteli, 
kimyasal ve radyasyona karşı kararlılığı iyi ve kinetiği hızlı, homojen ve üniform yapıda 
Zr02-Ti02 kompozit sorbent kürecikleri hazırlanmıştır. Sentezlenen Zr02-Ti02 kanşık 
oksit küreciklerinin stronsiyuma karşı adsorpsiyon davranışlan "central composite design" 
(CCD) modeli ile belirlenmiştir. Sr+2 alım denemeleri merkez noktalarda 7 tekrar ile dört 
farklı parametrenin (pH, stronsiyum derişimi, sıcaklık ve temas süresi) incelenmesi ile 
gerçekleştirilmiş, ikili etkileşimler incelenmiş ve yüzey grafikleri oluşturulmuştur. 
Sorpsiyon verileri, Langmuir, Freundlich ve Dubinin Radushkevich denklemlerine 
uyarlanmış ve sorpsiyon sistemi için termodinamik parametreler belirlenmiştir. 

2. DENEYSEL 

2.1. Zr0 2 - T i0 2 Mikroküreciklerinin Sentezi 

Zr02 - Ti02 kaynak solü 0.25M Zr ve 0.25M Ti (toplam metal konsantrasyonu 0.5M) 
içerecek şekilde ZrCL» ve TiCU'den hazırlanmıştır. 11.6g ZrCl4 ve 9.48g TİCI4 200mL 
deiyonize suda çözülerek geri soğutucu sistem altında 70°C'da sabit sıcaklıkta şiddetli 
kanştırma altında 8M NH4OH ile kısmi olarak nötralize edilmiştir. 34mL 8M NH4OH 
sarfiyatı sonucu sol çözeltisi elde edilmiştir. 
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Jelleştirme basamağı Şekil l.'de görülen 
düzenek vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. 
Nozzle jelleştirme kolonu üzerinde yatay 
olarak konumlandınlmıştır. Jelleştirme 
kolonu iki fazdan oluşmaktadır. Üst faz ön 
sertleşmeyi sağlamak üzere NH4OH ile 
doyurulmuş metilizobütilketon (MIBK) ve 
alt faz 8M NH4OH'dır. Hazırlanan Zr02 -
TİO2 karışık oksit solü, peristaltik pompa 
vasıtası ile titreşimli nozzle'a gönderilmiştir. 
Nozzle'dan çıkan küresel formdaki 
damlacıklar NH4OH ile doyurulmuş 
metilizobütilketon fazına çarpmaktadırlar. 
Çarpma anında biçimlerinde deformasyon 
olan kürecikler metilizobütilketon fazında 

şekillerini toplayarak tekrar küresel forma dönüşmüşler ve NH4OH ile kısmen sertleşerek 
deformasyona karşı belli bir direnç kazanmışlardır. Daha sonra NH4OH fazına ulaşan 
kürecikler 8M NH4OH ile sertleşerek j el formuna dönüşmüşlerdir. 

Sentezlenen mikrokürecikler jelleştirme kolonunda 24 saat yaşlandırılmış, deiyonize su ile 
yıkanarak etüvde 60°C'da 72saat ve daha sonra vakumlu etüvde 60°C'da 2 saat süre ile 
kurutulmuşlardır. 

Şekil 1. Sol-jel çöktürme düzeneği. 

2.2. Stronsiyum Alım Denemeleri 

Çalışmanın bu basamağı Zr02 - Ti02 mikroküreciklerinin Sr adsorpsiyon koşullarının 
incelenmesini hedeflemektedir. Bu amaçla çözelti pH'sı, çalkalama sıcaklığı, başlangıç 
konsantrasyonu ve temas süresinin stronsiyum alımına etkisi incelenmiştir. Denemeler 
"Deneysel Tasarım" metodu kullanılarak "Central Composite Design" ile tasarlanmış ve 
gerçekleştirilmiştir. 31 adet belirlenen konsantrasyonlarda ve 

pH'larda 30mL Sr2+ çözeltisi 
hazırlanmış ve O.lg adsorban eklenmiştir. Çözeltiler GFL1086 model termostatlı 
çalkalayıcıda 150rpm hızında belirlenen sıcaklıklarda ve sürelerle çalkalanmışlardır. 
Karışımlar 307 nolu filtre kağıdı ile süzülmüş ve süzüntüler Perkin Elmer Optima 2000 
DVICP-OES ile analiz edilmiştir. 
Stronsiyum adsorpsiyon verimleri; 

(C -C i 
Eff% = ^J —xl00 

C; 
Q: Başlangıç Konsantrasyonu 
Ce: Denge Konsantrasyonu 

(1) 

eşitliğine göre hesaplanmıştır. 

Sr2* alım denemeleri merkez noktalarda 7 tekrar ile dört farklı parametrenin incelenmesi 
ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada incelenen değişken aralıkları ve seviyeleri Çizelge l.'de 
verilmiştir. Optimum koşulların belirlenmesinde kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir. 
Denklemde ao kesişme terimini, a; lineer etkileri, a» ikinci dereceden etkileri, a„ ise 
incelenen parametreler arasındaki ikili etkileşimleri göstermektedir. 

y ; = ao+ E a;Xj+ E anX,i + E ayX.Xj (2) 
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Çizelge 1. Değişken aralık ve seviyeleri 

Parametreler - a -1 0 1 a 
pH X, 2 4 6 8 10 
Sıcaklık (°C) X2 20 30 40 50 60 
Konsantrasyon (ppm) X3 10 30 50 70 90 
Temas süresi (dak) X4 30 120 210 300 390 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Çizelge 2'de, "Central Composite Design" modeli ile belirlenen 31 adet denemenin 
koşullarını gösteren matriks ve elde edilen % verim değerlerine karşılık CCD modeli ile 
hesaplanan % verim değerleri gösterilmiştir. Modelde 16 adet faktöriyel nokta, 9 adet star 
noktaları (1 adet merkez nokta) ve 6 tekrar noktası yer almaktadır [4], 

Çizelge 2. Dört bağımsız değişken için "Central Composite Design" modeli 

No pH Sıcaklık Konsantrasyon Temas Deneysel Öngörülen 
(°C) (ppm) süresi (dak) % Verim % Verim 

1 1 1 1 1 43.68 33.11 
2 1 1 1 -1 40.61 34.81 
3 1 1 -1 1 79.46 80.51 
4 1 1 -1 -1 74.37 76.91 
5 1 -1 1 1 43.33 49.10 
6 1 -1 1 -1 54.47 53.82 
7 
8 

1 
1 

-1 -1 1 92.00 
85.33 

75.78 
75.20 

9 -1 1 1 1 5.14 5.35 
10 -1 1 -1 -2.21 2.42 
11 -1 1 -1 1 42.56 31.62 
12 -1 1 -1 -1 39.07 23.39 
13 -1 -1 1 1 30.15 16.01 
14 -1 -1 -1 27.06 16.09 
15 -1 -1 -1 1 25.68 21.56 
16 -1 -1 -1 -1 17.38 16.35 
17 a 0 0 0 98.04 104.29 
18 -a 0 0 0 2.41 17.67 
19 0 a 0 0 14.87 21.39 
20 0 -a 0 0 15.34 30.33 
21 0 0 a 0 11.73 16.73 
22 0 0 -a 0 47.87 64.38 
23 0 0 0 a 13.64 27.37 
24 0 0 0 -a 16.07 23.86 
25 0 0 0 0 15.62 14.79 
26 0 0 0 0 16.12 14.79 
27 0 0 0 0 10.62 14.79 
28 0 0 0 0 15.05 14.79 
29 0 0 0 0 16.10 14.79 
30 0 0 0 0 15.41 . 14.79 
31 0 0 0 0 14.59 .14.79 
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İkinci dereceden polinomal eşitlik esas alınarak Zr02-Ti02 karışık oksit kürecikleri üzerine 
Sr+2 adsorpsiyonuna pH, sıcaklık, başlangıç Sr+2 konsantrasyonu ve temas süresinin etkisi 
analiz edilmiştir. Bağımsız değişkenlerin regresyon analizi Çizelge 3'de gösterilmiştir. R 
Kare değerinin 0.90 olması öngörülen değerler ile deneysel değerlerin %90 oranında 
benzeştiğini göstermektedir. Anlamlılık F değerinin 0.05'ten küçük olması (2.41E-05) 
kullanılan CCD modelinin belirlenen değişken aralıklarında anlamlı olduğuna ve modelin 
Sr+2 adsorpsiyonunu açıklamakta yeterli olduğuna işaret etmektedir. 

Çizelge 3. Bağımsız değişkenlerin regresyon analizi 

Regresyon İstatistikleri 
Çoklu R 0.95 
R Kare 0.90 
Ayarlı R Kare 0.80 
Standart Hata 12.21 
Gözlem 31 

df SS . MS F Ani. F 
Regresyon 14 20414.06 1458.15 9.78 2.41E-05 
Fark 16 2385.93 149.12 
Toplam 30 22800.00 

Katsayılar Standart Hata t Stat P-değeri 
Kesişme 14.79 4.62 3.20 5.53E-03 
X, 21.65 2.49 8.69 1.87E-07 
X2 -2.24 2.49 -0.90 3.83E-01 

X 3 -11.91 2.49 -4.78 2.05E-04 

X 4 0.88 2.49 0.35 7.29E-01 
x , x , 11.55 • 2.28 5.06 1.17E-04 
X2X2 2.77 2.28 1.21 2.43E-01 
X3X3 6.44 2.28 2,82 1.23E-02 
X4X4 2.71 2.28 1.18 2.53E-01 
XıX 2 -1.33 3.05 -0.44 6.68E-01 
X]X3 -5.28 3.05 -1.73 1.03E-01 
X1X4 -1.16 3.05 -0.38 7.09E-01 
X2X3 -5.18 3.05 -1.70 1.09E-01 
x 2 x 4 0.76 3.05 0.25 8.08E-01 
X3X4 -1.32 3.05 -0.43 6.71E-01 

Çizelge 3'de ayrıca Zr02-Ti02 karışık oksit kürecikleri üzerine Sr+2 adsorpsiyonunda 
incelenen bağımsız değişkenlere ait katsayılar ve P-değerleri verilmiştir. Bu katsayılar 
kullanılarak oluşturulan ve optimum koşulların saptanmasında ve cevap yüzey 
grafiklerinin oluşturulmasında kullanılan ikinci dereceden polinomal denklem Eş. 3'de 
gösterilmiştir. 

y = 14.79 + 21.65*Xı - 2.24*X2- 11.91*X3 + 0.88*X4 + 
11.55*Xı2 + 2.77*X2

2 + 6.44*X3
2 + 2.71 - (3) 

1.33*XıX2 - 5.28*XjX3 - 1.16*XjX4 - 5.18*X2X3 + 0.76*X2X4 - 1.32*X3X4 
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Regresyon analizi sonucu ZrC>2-Tİ02 kanşık oksit kürecikleri üzerine Sr+2 alımında pH (P-
değeri=1.87E-07) ve başlangıç konsantrasyonun (P-değerH2.05E-04) istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu görülmüştür. pH'ya ait katsayının sıfırdan büyük olması (21.65) pH'nın 
adsorpsiyon üzerine kümülatif etkisinin pozitif olduğunu göstermektedir. Başlangıç Sr+2 

konsantrasyonuna ait katsayının sıfırdan küçük olması (-11.91) Başlangıç Sr+2 

konsantrasyonunun adsorpsiyon üzerine kümülatif etkisinin negatif olduğunu 
göstermektedir. Çalkalama süresi ve sıcaklığa ait P-değerlerinin 0.05'ten büyük olması 
adsorpsiyon üzerine anlamlı bir etkilerinin olmadığını göstermektedir. 

• • + 2 * 

ZrC>2 - TİO2 kanşık oksit mıkrokürecikleri üzerine maksimum Sr adsorpsiyon venmi 
%100 olarak bulunmuştur. Şekil 2.'de gösterilen Sr+2 adsorpsiyon yüzey grafiğinden 
maksimum Sr+2 adsorpsiyonunun pH 8-10 ve başlangıç konsantrasyonu 10-50 ppm 
aralığında olduğu görülmektedir. Şekil 3.'de pH ile Sr+2 adsorpsiyon veriminin artışı, Şekil 
4.'de ise başlangıç konsantrasyonun artışı ile Sr+2 adsorpsiyon verimindeki düşüş 
görülmektedir. 

Derişim (mg/L) 

• +2 Şekil 2. Sr adsorpsiyonunun başlangıç konsantrasyonu ve pH'ya bağlı değişimini 
gösteren yüzey grafiği. 
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Derişim (mıjrt.) 

Şekil 4. Sr+2 adsorpsiyonunun başlangıç konsantrasyonu ile değişimi. 

Adsorpsiyon İzotermleri 

ZrC>2 - TİO2 mikrokürecikleri üzerine Sr2+ adsorpsiyon davranışını açıklamak üzere 
Çizelge 4.'de verilen başlangıç konsantrasyonlarından hareketle Sr2+ denge 
konsantrasyonlarına karşı Zr02 - TİO2 mikroküreciklerinin gram başına adsorpsiyon 
izotermi oluşturulmuştur. 
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Çizelge 4. Sr2+ adsorpsiyonunda konsantrasyon etkisi 

Konsantrasyon pH Sıcaklık Çalkalama Denge Konsantrasyonu q 
(ppm) ÇC) Süresi (dak) (ppm) (mg/g) 
18.39 9 30 60 10.03 2.50 
55.08 9 30 60 32.34 6.84 
92.16 9 30 60 39.90 15.60 
184.09 9 30 60 129.93 16.17 

y = 0.0460x 4 2.0066 
R2 = 0.7274 

60 30 100 120 

. Ce (mg/mL) 
a. Langmuir izotermi 

Stronsiyum için 20-200mg/L konsantrasyon 
aralığında Langmuir, Freundlich ve Dubinin-
Radushkevich (D-R) adsorpsiyon izotermleri 
incelenmiştir. Adsorpsiyon izotermleri sırası ile 
Şekil 5.a, 5.b, 5.c'de gösterilmiştir. Adsorpsiyon 
izotermlerinin incelenmesinden Sr2+ 

adsorpsiyonun Langmuir izotermine uygun olduğu 
bulunmuştur. 

D-R parametreleri incelendiğinde Sr2+ için serbest 
enerji değeri E=11.04kJ/mol olarak hesaplanmıştır. Bu değerin iyon değiştirme 
reaksiyonuna ait enerji aralığına (8-16kJ/mol) girdiği saptanmıştır. Buna dayanarak 

200 250 300 350 400 450 S00 S t r O I î S i y i l I î l 

alımında etkin 
olan 

mekanizmanın 
iyon-

değiştiraıe 
olduğu 

anlaşılmaktadır. 

y =0.4281* +0.3120 

y = -0.G041X - 7.5C38 
= 0.4204 

log O 
b. Freundlich izotermi 

e'(k J/mol)1 

c. Dubinin-Radushkevich (D-R) izotermi 

Şekil 5.(a-c) Sr+2 adsorpsiyonuna ilişkin adsorpsiyon izotermleri 
Termodinamik Parametreler 

y =-7038.1479x +28.1951 
R2 = 0.9976 

ZrC>2 - TİO2 karışık oksit mikrokürecikleri üzerine 
S ı * adsorpsiyonuna ilişkin hesaplanan l/T ve lnKo 
değerleri ile oluşturulan ve l/T ile İnKp arasındaki 
değişimi gösteren grafik Şekil 6.'da gösterilmiştir. 
Bu grafiğin eğimi ve y eksenini kestiği noktalardan 
hesaplanan AH0, AS0 ve AG° termodinamik 
parametreler Çizelge 5.'de verilmiştir. 

2+ Çizelge 5. Zr02 - Ti02 mikroküreciklerinin Srz 

adsorpsiyonuna ilişkin termodinamik parametreler 
1/T(K"') 

Şekil 6. lnKo ile l/T arasındaki değişim. 
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AH0 AS0 AG0 (kj/mol) 
(kj/mol) (kJ/moI.K) 293K 303K 313K 
58.515 0.234 -10.18 -12.52 -14.87 

İncelenen sıcaklık aralığında elde edilen tüm AG° değerlerinin sıfırdan küçük olması ve 
AS°'nin pozitif olması Sr2+ adsorpsiyonunun kendiliğinden ve istemli olarak 
gerçekleştiğini belirtir. Stronsiyum için AH°'ın sıfırdan büyük olması adsorpsiyonun 
endotermik yapıda olduğunu gösterir. 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Çalışmamızda zirkonyum dioksidin mükemmel özellikleri göz önünde tutularak zirkonyum 
bazlı Zr02-Ti02 (karışım mol oranı 1/1) sol-jel kürecikleri hazırlanmıştır. Küreciklerin 
hazırlanmasında vibrasyon nozzle ve çöktürme kolonundan oluşan sol-jel düzeneği tesis 
edilmiş ve yöntem geliştirilmiştir. Hazırlanan Zr02-Ti02 karışık oksit küreciklerinin, sulu 
çözeltilerden Sr+2 iyonunu ayırma etkinliği deneysel tasarım yaklaşımı ile incelenmiştir. 
Bu yaklaşım adsorpsiyonda etkin parametrelerin kimyasal, zaman ve diğer tüm giderlerden 
tasarruf edilerek incelenmesini sağlamış, ayrıca adsorpsiyonda etkin parametrelerin ikili 
etkileşimlerini de aydınlatmıştır. pH 8-10 ve başlangıç konsantrasyonu 10-50 ppm 
aralığında Zr02-Ti02 karışık oksit küreciklerinin % 100 kapasite ile Sr+2 iyonlarını 
ayırdığı görülmüştür. D-R parametrelerinin incelenmesi sonucu Sr2+ için serbest eneıji 
değeri E=11.04kJ/mol olarak hesaplanmıştır. Bu değerin iyon değiştirme reaksiyonuna ait 
enerji aralığına (8-16kJ/mol) girdiği saptanmıştır. Buna dayanarak stronsiyum alımında 
etkin. olan mekanizmanın iyon-değiştirme olduğu anlaşılmıştır. Tüm bu verilerden 
hareketle Zr02-Ti02 karışık oksit küreciklerinin nükleer atık yönetiminde temel kullanım 
gerekliliklerini sağladıkları ve sulu çözeltilerden Sr+2 iyonunu etkin bir şekilde 
ayırabileceği sonucuna varılmıştır. 
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Zr-Ti-Si KARIŞIK OKSİT MİKROKÜRECİKLERİN Sr+2 ALIMINDA 
KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 

Şenol Sert *, Hüseyin Tel, Yüksel Altaş, Meral Eral, Berkan Çetinkaya, Süleyman İnan, 
Sibel Kasap 

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova-İZMİR 

Çok değerlikli metal iyonların oksit ve hidrate oksitleri, yüksek sorpsiyon kapasitesine 
sahiptir. Bu tür oksitler belirli iyonlara karşı seçicidir ve yüksek termal, kimyasal 
kararlılıkları, radyasyon etkilerine karşı dirençli olmaları gibi özelliklerinden dolayı 
radyoaktif sıvı atık idaresinde adsorban olarak kullanılmaları uygundur. Karışık metal 
oksitlerde yeni asidik ve bazik yüzey özelliklerinin oluştuğu, yapısal (yüzey alanı, por çapı 
ve hacmi gibi) ve kimyasal (asitlik ve bazlık gibi) özelliklerin karışık oksidin 
kompozisyonuna bağlı olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda ZrCVin stronsiyuma 
karşı yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca ZrC>2, erime 
noktasının yüksek olması nedeniyle ateşe dayanıklı malzemelerin yapımında, cam ve 
seramik endüstrisinde kullanılmaktadır.. Genellikle inorganik adsorbanların kristal formları 
düşük yüzey alanına sahiptir. Adsorpsiyon gibi pratik uygulamalarda, hedeflenen 
molekülleri içine alabilecek uygun por çaplarına ve yüksek yüzey alanına sahip 
materyallere ihtiyaç duyulmaktadır. Materyal tabakaları arasına yüksek yüzey alanına 
sahip bir oksidin (örneğin SİO2) eklenmesi ile yüzey alanının arttırılabileceği 
düşünülmektedir. Silisyumun titanyum ile zengin karışık oksit yüzeylerini büyüttüğü 
yapılan çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur. Sol-jel prosesi, homojen heterometal oksit 
bağları dağılımını gösteren çok komponentli oksit materyalleri hazırlamada önemli 
avantajlar sağlayan bir yöntemdir. Çalışmada sol-jel yöntemi, kompozit Zr-Ti-Si karışık 
oksit adsorbanlannın sentezine uygulanmıştır. Sorbent hazırlama proseslerinde peristaltik 
pompa, nozzle-vibratör sistemi ve cam kolondan oluşan bir düzenek kullanılmıştır. 
Sentezlenen sorbentin "Central Composite Design" (CCD) modeli kullanılarak optimum 
adsorpsiyon koşulları belirlenmiştir. Adsorpsiyona ait AH, AS ve AG gibi termodinamik 
parametreler hesaplanmış, adsorpsiyonun Langmuir, Freundlich ve D-R izoterm 
modellerine uygunluğu incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Sol-Jel, Kompozit, Sr+2, CCD 

*senol.sert@ege.edu.tr 
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INVESTIGATION ON THE UTILIZATION OF Zr02-Si02 
COMPOSITE MICROSPHERES FOR Sr+2 SORPTION 

SYNTHESIZED VIA SOL-GEL METHOD 

Multivalence metal ions's oxides and hydrooxides show high adsorption capacity. These 
are selective to some kind of ions and show thermal, chemical and radiation resistance. 
Because of these properties they can be used as a adsorbent for radioactive waste 
management. It is known that the mix oxide's acidic and basic surface sides and textural 
(surface area, por side and volume) properties related to mix oxide composition. The 
previously works shown that the Zr02 have high adsorption capacity for Sr+ . Additonally 
Zr02 is used in production of heat resistance materials, glass and ceramic industries due 
to it's high melting point. Generally inorganic adsorbents wich are cyrstal forms have low 
surface area. It is needed that the materials have high surface area and appropriate por size 
to targeted molecules for take inside adsorbent, in the pratical adsorption proses. It is 
thought that the addition of oxide which has high surface area ( Si02 etc.) to between 
material layer increase it's surface area. Some works showed that the silica increase 
surface area when mixed Ti in materials structure. Sol-jel proses is a method which is 
show homogen heterometal oxide bounds distiribution and give advantages to prepare 
multicomponent oxide materials. In this study, Zr02-Si02-Ti02 composite microspheres 
were synthesized by sol-gel method. In synthesis proses; peristaltic pump, nozzle-vibrator 
system and glass colomn were used. The optimum Sr2+ adsorption conditions were 
determined by "Central Composite Design" (CCD). Thermodynamic parameters related to 
adsorption such as AHo, ASo and AGo were calculated. The adsorption data have been 
interpreted in terms of Langmuir, Freundlich and D-R isotherms 

Keywords: Adsorption, Sol-Gel, Composite, Sr+2,CCD 

P.S: This experiment is supported by TÜBİTAK with 106T680 code number. 
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1. GİRİŞ 

Nükleer çağ ile birlikte homojen reaktörler için yakıt üretimi, kullanılmış yakıtların 
yeniden işlenmesi ve yüksek aktiviteli atıkların yönetimi gibi problemler ortaya çıkmıştır. 
Toprak alkali metal olan 90Sr nükleer güç reaktörlerinin kullanılmış yakıtlarından çıkan ve 
yaklaşık 30 yıl ile göreceli uzun yan-ömrü olan yüksek aktiviteli radyoaktif bir atıktır. 
Nükleer atık yönetiminde; radyoaktif sıvı atıklardan stronsiyum gibi uzun ömürlü, toksik 
radyoizotopların uzaklaştırılması, sağlık güvenliği ve çevrenin korunması açısından 
önemlidir, ayrıca depolama problemlerini azaltır ve atıkların nihai elden çıkartılmasını 
kolaylaştırıp 1]. Diğer taraftan, değerlendirilebilir elementlerin nükleer atıklardan geri 
kazanımı bu elementlerin pahalı olmaları ve potansiyel uygulama alanlarının genişliği 
nedeni ile atık yönetimi uzmanlarının ilgisini çeken bir konu haline gelmiştir. Tüm bu 
nedenler radyasyona dayanıklı adsorbanlar ve iyon-değiştiricilere olan gereksinimi 
kaçınılmaz kılmıştır. 

1950'lerin ilk yarısında radyasyonun çeşitli organik iyon-değiştiricilerde etkileri üzerine 
pekçok araştırma yapılmış ve inorganik iyon-değiştiriciler de mercek altına alınmıştır[2]. 
Bu bağlamda inorganik iyon değiştiriciler seçimlilikleri ve uygunlukları nedeniyle fisyon 
atıklarının ayrılmasında önemli bir rol oynarlar. Fakat bu adsorbanlar genel olarak toz 
halinde bulunurlar ve kolon kromatografi uygulamaları gibi sürekli sistemler için uygun 
değildirler. Sorbent yüzeyinde bulunan fonksiyonel gruplar ve matriksin yapısı inorganik 
sorbentlerin selektivitesini belirler. Yeni tip adsorbanların sentezlenmesi için çeşitli 
yaklaşımlar geliştirilmiştir. Kompozit adsorbanların sentezi de bunlardan biridir. Sol-jel 
tekniği kullanılarak bu kompozit sorbentlerin homojen ve üniform küresel partiküllerinin 
hazırlanması, endüstriyel ölçekte kolon uygulamaları için akış dinamiklerini iyileştirir ve 
pratik uygulamaları genişletir[3]. 

Çalışmada, sol-jel tekniği kullanılarak, büyük hacimli, asidik veya bazik nükleer atık 
çözeltilerinden Sr+2 iyonlarını ayırabilecek ve immobilize edebilecek, yüksek kapasiteli, 
kimyasal ve radyasyona karşı kararlılığı iyi ve kinetiği hızlı, homojen ve üniform yapıda 
ZJO2-SİO2 kompozit sorbent kürecikleri hazırlanmıştır. Sentezlenen Zr02-Si02 karışık 
oksit küreciklerinin stronsiyuma karşı adsorpsiyon davranışları "central composite design" 
(CCD) modeli ile belirlenmiştir. Sr+2 alım denemeleri merkez noktalarda 7 tekrar ile dört 
farklı parametrenin (pH, stronsiyum derişimi, sıcaklık ve temas süresi) incelenmesi ile 
gerçekleştirilmiş, ikili etkileşimler incelenmiş ve yüzey grafikleri oluşturulmuştur. 
Sorpsiyon verileri, Langmuir, Freundlich ve Dubinin Radushkevich denklemlerine 
uyarlanmış ve sorpsiyon sistemi için termodinamik parametreler belirlenmiştir. 

2. DENEYSEL 

2.1. Zr02 - SİO2- Ti0 2 Mikroküreciklerinin Sentezi 

Zr02 - Si02 - Ti02 kaynak solü 0.17M Zr, 0.17M Ti ve 0.17M Si (toplam metal 
konsantrasyonu 0.5M) içerecek şekilde ZrCl4, TİCİ4 ve Na2Si(Vden hazırlanmıştır. 7.92 g 
ZrCİ4 ve 7.56g Na2SiOj 6.45g TiCU 200mL deiyonize suda çözülerek geri soğutucu sistem 
altında 70°C'da sabit sıcaklıkta şiddetli karıştırma altında 8M NH4OH ile kısmi olarak 
nötralize edilmiştir. 26mL 8M NH4OH sarfiyatı sonucu sol çözeltisi elde edilmiştir. 
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Jelleştirme basamağı Şekil l.'de görülen 
düzenek vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. 
Nozzle jelleştirme kolonu üzerinde yatay 
olarak konumlandınlmıştır. Jelleştirme 
kolonu iki fazdan oluşmaktadır. Üst faz ön 
sertleşmeyi sağlamak üzere NH4OH ile 
doyurulmuş metilizobütilketon (MIBK) ve 
alt faz 8M NH4OH'dır. Hazırlanan Zr02 -
SİO2- TİO2 kanşık oksit solü, peristaltik 
pompa vasıtası ile titreşimli nozzle'a 
gönderilmiştir. Nozzle'dan çıkan küresel 
formdaki damlacıklar NH4OH ile 
doyurulmuş metilizobütilketon fazına 
çarpmaktadırlar. Çarpma anında 
biçimlerinde deformasyon olan kürecikler 

metilizobütilketon fazında şekillerini toplayarak tekrar küresel forma dönüşmüşler ve 
NH4OH ile kısmen sertleşerek deformasyona karşı belli bir direnç kazanmışlardır. Daha 
sonra NH4OH fazına ulaşan kürecikler 8M NH4OH ile sertleşerek jel formuna 
dönüşmüşlerdir. 

Sentezlenen mikrokürecikler jelleştirme kolonunda 24 saat yaşlandınlmış, deiyonize su ile 
yıkanarak etüvde 60°C'da 72saat ve daha sonra vakumlu etüvde 60°C'da 2 saat süre ile 
kurutulmuşlardır. 

2.2. Stronsiyum Alım Denemeleri 

Çalışmanın bu basamağı Zr02 - SİO2 - TİO2 mikroküreciklerinin Sr2"1- adsorpsiyon 
koşullannın incelenmesini hedeflemektedir. Bu amaçla çözelti pH'sı, çalkalama sıcaklığı, 
başlangıç konsantrasyonu ve çalkalama süresinin stronsiyum alımına etkisi incelenmiştir. 
Denemeler "Deneysel Tasanm" metodu kullanılarak "Central Composite Design" ile 
tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. 31 adet belirlenen konsantrasyonlarda ve pH'larda 
30mL Sr2+ çözeltisi hazırlanmış ve 0.1 g adsorban eklenmiştir. Çözeltiler GFL1086 model 
termostatlı çalkalayıcıda 150rpm hızında belirlenen sıcaklıklarda ve sürelerle 
çalkalanmışlardır. Kanşımlar 307 nolu filtre kağıdı ile süzülmüş ve süzüntüler Perkin 
Elmer Optima 2000 DV ICP-OES ile analiz edilmiştir. 

Stronsiyum adsorpsiyon verimleri; 
Q: Başlangıç Konsantrasyonu 

t n _ n \ Ce: Denge Konsantrasyonu 
Eff% = -—- —xl00 

C, 

eşitliğine göre hesaplanmıştır. 

S ı * alım denemeleri merkez noktalarda 7 tekrar ile dört farklı parametrenin incelenmesi 
ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada incelenen değişken aralıklan ve seviyeleri Çizelge l.'de 
verilmiştir. Optimum koşullann belirlenmesinde kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir. 
Denklemde ao kesişme terimini, a, lineer etkileri, aj, ikinci dereceden etkileri, ay ise 
incelenen parametreler arasındaki ikili etkileşimleri göstermektedir. 

yi= ao+ E a,X,+ S aiiXii
2+ 2 a.jX.Xj (1) 

Şekil 1. Sol-jel çöktürme düzeneği. 
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Çizelge 1. Değişken aralık ve seviyeleri 

Parametreler - a -1 0 +1 +a 

pH X, 2 4 6 8 10 
Sıcaklık (°C) X2 20 30 40 50 60 
Konsantrasyon (ppm) X3 10 30 50 70 90 
Temas süresi (dak) X4 30 120 210 300 390 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Çizelge 2'de, "Central Composite Design" modeli ile belirlenen 31 adet denemenin 
koşullarını gösteren matriks ve elde edilen % verim değerlerine karşılık CCD modeli ile 
hesaplanan % değerleri göserilmiştir. Modelde 16 adet faktöriyel nokta, 9 adet star 
noktalan (1 adet merkez nokta) ve 6 tekrar noktası yeralmaktadır [4], 

Çizelge 2. Dört bağımsız değişken için "Central Composite Design" modeli 

No pH Sıcaklık Konsantrasyon Temas süresi Deneysel Öngörülen 
CC) (ppm) (dak) % Verim % Verim 

1 1 1 1 1 77,11 79,46 
2 1 1 1 -1 50,23 63,46 
3 1 1 -1 94,82 101,58 
4 1 1 -1 -1 91,29 89,07 
5 -1 1 1 69,30 78,34 
6 1 -1 1 -1 66,71 61,97 
7 
8 

1 
1 

-1 -1 1 93,19 
84,70 

97,06 
84,17 

9 -1 1 1 1 68,21 61,94 
10 -1 1 1 -1 61,88 48,79 
11 -1 1 -1 1 86,85 82,37 
12 -1 1 -1 -1 88,54 72,71 
13 -1 -1 1 62,75 55,75 
14 -1 -1 1 -1 55,79 42,23 
15 -1 -1 -1 1 92,81 72,'78 
16 -1 -1 -1 -1 74,31 62,74 
17 a 0 0 0 97,97 76,09 
18 -a 0 0 0 -0,76 37,14 
19 0 a 0 0 87,33 89,10 
20 0 -a 0 0 63,76 78,01 
21 0 0 a 0 54,80 56,81 
22 0 0 -a 0 85,45 99,45 
23 0 0 0 a 83,45 83,32 
24 0 0 0 -a 41,14 57,29 
25 0 0 0 0 84,14 77,27 
26 0 0 0 0 64,24 77,27 
27 0 0 0 0 81,22 77,27 
28 0 0 0 0 81,83 77,27 
29 0 . 0 0 0 79,84 77,27 
30 0 0 0 0 76,69 77,27 
31 0 0 0 0 72,96 77,27 
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İkinci dereceden polinomal eşitlik esas alınarak Zr02-Si02-Ti02 karışık oksit kürecikleri 
üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna pH, sıcaklık, başlangıç Sr+2 konsantrasyonu ve temas 
süresinin etkisi analiz edilmiştir. Bağımsız değişkenlerin regresyon analizi Çizelge 3'de 
gösterilmiştir. R Kare değerinin 0.64 olması öngörülen değerler ile deneysel değerlerin 
%64 oranında benzeştiğini göstermektedir. 

Çizelge 3. Bağımsız Değişkenlerin Regresyon Analizi 

Regresyon İstatistikleri 
Çoklu R 0.80 
R Kare 0.64 
Ayarlı R Kare 0.32 
Standart Hata 18.85 
Gözlem 31 

df SS MS F Ani. F 
Regresyon 14 9998.04 714.15 2.01 0.09 

Fark 16 5684.48 355.28 

Toplam 30 15682.53 

Katsayılar Standart Hata t Stat P-değeri 
Kesişme 77,2743 7.12 12,24 1.3E-08 

X, 9,7362 3.85 2,86 3.3E-02 

X2 2,7713 3.85 0,81 3.2E-01 

X3 -10,6596 3.85 -3,13 2.0E-03 

X4 6,5087 3.85 1,91 1.1E-01 

X,X, -5,1651 3.52 -1,65 3.0E-01 

X2X2 1,5699 3.52 0,50 3.5E-01 

X3X3 0,2149 3.52 0,07 3.6E-01 

X4X4 -1,7426 3.52 -0,56 5.5E-01 

X,X2 -1,2669 4.71 -0,30 7.0E-01 

X,X3 -0,4231 4.71 -0,10 7.9E-01 

X1X4 0,7119 4.71 0,17 4.8E-01 

X2X3 -0,8506 4.71 -0,20 l.OE+OO 

X2X4 -0,0931 4.71 -0,02 3.9E-01 

X3X4 0,8706 4.71 0,21 6.4E-01 

Çizelge 3'de ayrıca Zr02-Si02-Ti02 karışık oksit kürecikleri üzerine Sr adsorpsiyonunda 
incelenen bağımsız değişkenlere ait katsayılar ve P-değerleri verilmiştir. Bu katsayılar 
kullanılarak oluşturulan ve optimum koşulların saptanmasında ve cevap yüzey 
grafiklerinin oluşturulmasında kullanılan ikinci dereceden polinomal denklem Eş. 2'de 
gösterilmiştir. 

y = 77.28 + 9.74X, + 2 . 7 7 X 2 - IO.66X3+ 6 .51X4- 5.17X,2 + 1.57X2
2 + 

0.215X3
2 - 1.74X42 - 1.27XıX2 - O.42X1X3 + O..72X1X4 - O.85X2X3 - 0.09X2X4 -

O.87X3X4 
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» . . . +2 Regresyon analizi sonucu Z1O2-SİO2-TİO2 karışık oksit kürecikleri üzerine Sr alımında 
pH (P-değeri=0.03) ve başlangıç konsantrasyonun (P-değeri=0.002) istatistiksel olarak 
önemli olduğu görülmüştür. pH'ya ait katsayının sıfırdan büyük olması (9.74) pH'nm 
adsorpsiyon üzerine kümülatif etkisinin pozitif olduğunu göstermektedir. Başlangıç Sr+2 

konsantrasyonuna ait katsayının sıfırdan küçük olması (-10.66) Başlangıç Sr+2 

konsantrasyonunun adsorpsiyon üzerine kümülatif etkisinin negatif olduğunu 
göstermektedir. Çalkalama süresi ve sıcaklığa ait P-değerlerinin 0.05'ten büyük olması 
adsorpsiyon üzerine önemli bir etkilerinin olmadığını göstermektedir. 

ZrC>2 - SİO2- TİO2 kanşık oksit mikrokürecikleri üzerine maksimum adsorpsiyon 
verimi %100 olarak bulunmuştur. Şekil 2'de gösterilen Sı** adsorpsiyonu yüzey 
grafiğinde, maksimum adsorpsiyonun pH 6 ve başlangıç konsantrasyonu 10 ppm'de 
olduğu görülmektedir. Şekil 3'de pH ile adsorpsiyon verimindeki artış, Şekil 4'de ise 
başlangıç konsantrasyonu artışı ile adsopsiyon verimindeki düşüş görülmektedir. 

Şekil 2. Sr+2 adsorpsiyonunun başlangıç konsantrasyonu ve pH'ya bağlı değişimini gösteren 
yüzey grafiği 

- ; 

' 1 ! ! 

: ^ 
S 

; : 

i i i i i i 

Şekil 3. Sr+2 adsorpsiyonunun pH ile değişimi. 
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Şekil 4. Sr+2 adsorpsiyonunun başlangıç konsantrasyonu ile değişimi. 

Adsorpsiyon İzotermleri 

ZrÖ2 - SİO2- TİO2 mikrokürecikleri üzerine Sr24" adsorpsiyon davranışını açıklamak üzere 
Çizelge 4.'de verilen başlangıç konsantrasyonlarından hareketle S ı * denge 
konsantrasyonlarına karşı Zr02 - SİO2- TİO2 mikroküreciklerinin gram başına adsorpsiyon 
izotermi oluşturulmuştur. 

Çizelge 4. Sr2+ adsorpsiyonunda konsantrasyon etkisi 

Konsantrasyon 
(ppm) 

pH Sıcaklık 
(°C) 

Temas Süresi 
(dak) 

Denge Konsantrasyonu 
(ppm) 

q 
(mg/g) 

20.56 9 30 60 1.292 5.7804 
39.88 9 30 60 2.596 11.185 
59.97 9 30 60 18.820 12.345 
100.16 9 30 60 43.500 16.990 
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Stronsiyum için 20-200mg/L konsantrasyon 
aralığında Langmuir, Dubinin-
Radushkevich (D-R) ve Freundlich 
adsorpsiyon izotermleri incelenmiştir. 
Adsorpsiyon izotermleri sırası ile Şekil 5.a, 
5.b, 5.c'de gösterilmiştir. Adsorpsiyon 
izotermlerinin incelenmesinden Sr2+ 

adsorpsiyonun Langmuir izotermine uygun 
olduğu bulunmuştur. 

c. Dubinin-Radushkevich (D-R) izotermi 

Şekil 5.(a-c) Sr+2 adsorpsiyonuna ilişkin adsorpsiyon izotermleri 

D-R parametreleri incelendiğinde Sr2+ için serbest eneıji değeri E= 15.07 kJ/mol olarak 
hesaplanmıştır. Bu değerin iyon değiştirme reaksiyonuna ait eneıji aralığına (8-16kJ/mol) 
girdiği saptanmıştır. Buna dayanarak stronsiyum alımında etkin olan mekanizmanın iyon-
değiştirme olduğu anlaşılmaktadır. 

Termodinamik Parametreler 
Çizelge 5. Zr02 - Si02- Tİ02 mikroküreciklerinin Sr 

parametreler 

.2+ adsorpsiyonuna ilişkin termodinamik 

AH° AS° AG° (kJ/mol) 
(kJ/mol) (kJ/mol.K) 293K 303K 313K 

36.830 0.172 -13.48 -15.20 -16.91 

Zr02 - Si02- Tİ02 kanşık oksit 
mikrokürecikleri üzerine S ı * 
adsorpsiyonuna ilişkin hesaplanan l/T 
ve IiiKd değerleri ile oluşturulan ve l/T 
ile lnKo arasındaki değişimi gösteren 
grafik Şekil 6.'da gösterilmiştir. Bu 
grafiğin eğimi ve y eksenini kestiği 
noktalardan hesaplanan AH0, AS0 ve 

y = -4i29,6bc * 20,547 
F? = 0,9885 

fl 
0,00315 0,0032 0,00325 0,0033 

1/T(tr1) 
0,00335 0,0034 0.00345 

Şekil 6. lnKo ile l/T arasındaki değişim. 
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AG° termodinamik parametreler Çizelge 5.'de verilmiştir. İncelenen sıcaklık aralığında 
elde edilen tüm AG° değerlerinin sıfırdan küçük olması ve AS°'nin pozitif olması Sr2* 
adsorpsiyonunun kendiliğinden ve istemli olarak gerçekleştiğini belirtir. Stronsiyum için 
AH°'ın sıfırdan büyük olması adsorpsiyonun endotermik yapıda olduğunu gösterir. 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Çalışmamızda zirkonyum dioksidin mükemmel özellikleri göz önünde tutularak zirkonyum 
bazlı Zr02 - Si02- Tı02 (kanşım mol oranı 1/1) sol-jel kürecikleri hazırlanmıştır. 
Küreciklerin hazırlanmasında vibrasyon nozzle ve çöktürme kolonundan oluşan sol-jel 
düzeneği tesis edilmiş ve yöntem geliştirilmiştir. Hazırlanan Zr02 - Si02- Ti02 kanşık 
oksit küreciklerinin, sulu çözeltilerden Sr+2 iyonunu ayırma etkinliği deneysel tasanm 
yaklaşımı ile incelenmiştir. Bu yaklaşım adsorpsiyonda etkin parametrelerin kimyasal, 
zaman ve diğer tüm giderlerden tasarruf edilerek incelenmesini sağlamış, aynca 
adsorpsiyonda etkin parametrelerin ikili etkileşimlerini de aydınlatmıştır. pH 6 ve 
başlangıç konsantrasyonu 10 ppm'de Zr02 - Si02- Ti02 kanşık oksit küreciklerinin % 100 
verim ile Sr+2 iyonlannı ayırdığı görülmüştür. D-R parametrelerinin incelenmesi sonucu 
Sr2+ için serbest eneıji değeri E=15.07kJ/mol olarak hesaplanmıştır. Bu değerin iyon 
değiştirme reaksiyonuna ait eneıji aralığına (8-16kJ/mol) girdiği saptanmıştır. Buna 
dayanarak stronsiyum alımında etkin olan mekanizmanın iyon-değiştirme olduğu 
anlaşılmıştır. Tüm bu sonuçlardan hareketle Zr02 - Si02- Ti02 kanşık oksit küreciklerinin 
nükleer atık yönetiminde temel kullanım gerekliliklerini sağladıklan ve sulu çözeltilerden 
Sr '' 

iyonunu etkin bir şekilde ayırabileceği tarafımızdan değerlendirilmektedir. 

Not: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 106T680 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 

5. KAYNAKLAR 
[1] S.P. Mishra, Diwakar Tiwari, Inorganic ion exchangers in radioactive waste management Part XII: 

Removal behavior of stannic and zirconium phosphates for strontium, Journal of Radioanalytical and 
Nuclear Chemistry, Vol.253, No. 3 (2002) 421-426. 

[2] L. Szirtes, K. Lazar, E. Kuzmann, Effect of ionizing radiation on various zirconium phosphate 
derivatives, Radiation Physics and Chemistry, 55 (1999) 583-587. 

[3] Development and testing of inorganic sorbents made by the internal gelation process for radionuclide and 
heavy metal separations. Oak Ridge National Lab., TN.; Department of Energy, Washington, DC. Nov. 
1995. 

[4] Douglas C. Montgomery, 2001, Design and Analysis of Experiments, John Wiley & Sons.,684p. 

512 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,493-502 j^ ̂  QQQg^ 
TR1100093 

.Çetinkaya 

SOL-JEL YÖNTEMİYLE SENTEZLENMİŞ Zr02-Si02 KOMPOZİT 
MİKROKÜRECİKLERİNİN Sr+2 ADSORPSİYONUNDA 

KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 

Süleyman İnan*, Hüseyin Tel, Yüksel Altaş, Meral Eral, Şenol Sert, Berkan 
Çetinkaya, Uğraş Kaplan 

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova-İZMİR 

Toprak alkali bir metal olan Sr-90 yaklaşık 30 yıllık yan-ömre sahip, nükleer güç 
reaktörlerinde kullanılmış yakıtlardan ortaya çıkan tipik bir fisyon ürünüdür. Sıvı 
radyoaktif atıklardan uzun yan ömürlü toksik bir radyoizotop olan stronsiyumun 
uzaklaştırılması sağlık güvenliği açısından önemlidir. Ayrıca depolama problemlerini 
azaltır ve atıklann nihai elden çıkartılmasını kolaylaştırır. Stronsiyumun sıvı nükleer 
atıklardan uzaklaştırılmasında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Metal oksitler ile yapılan 
adsorpsiyon işlemi bunlardan biridir. Özellikle titanyum, silisyum ve zirkonyumun hidrate 
oksitleri ve bunların karışımları, Ti ve Zr fosfatlar, kristalin siliko-titanat (CST), vb. 
sorbentler, yüksek selektiviteleri, iyi termal ve radyasyon kararlılıkları, kuvvetli asidik 
ortamlarda dahi kimyasallara karşı kararlılıkları, yüksek sorpsiyon kapasiteleri, daha 
sonraki immobilizasyon adımına uyumluluğu ile önem kazanmış ve birçok çalışmaya konu 
olmuştur. Sentetik inorganik sorbentlerin en önemli dezavantajları, kolon uygulamaları için 
kullanımlarını sınırlayan, uygun olmayan granülometrik ve mekanik özellikleridir. Sol-jel 
tekniği kullanılarak bu kompozit sorbentlerin homojen ve üniform küresel partiküllerinin 
hazırlanması, endüstriyel ölçekte kolon uygulamalan için akış dinamiklerini iyileştirir ve 
pratik uygulamalan genişletir. Çalışmada, sol-jel tekniği kullanılarak Sr+2 adsorpsiyonunda 
kullanılmak üzere Zr02-Si02 kompozit mikrokürecikleri sentezlenmiştir. Sentezlenen 
sorbentin "Central Composite Design" (CCD) modeli kullanılarak optimum adsorpsiyon 
koşullan belirlenmiştir. Adsorpsiyona ait AH0, AS0 ve AG° gibi termodinamik parametreler 
hesaplanmış, adsorpsiyonun Langmuir, Freundlich ve D-R izotermlerine uygunluğu 
incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zr02, Si02, Central Composite Design, Sol-jel, Sr+2 

NOT: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 106T680 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 

* suleyman.inan@ege.edu.tr 
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INVESTIGATION ON THE UTILIZATION OF Zr0 r Si0 2 
COMPOSITE MICROSPHERES FOR Sr+2 SORPTION 

SYNTHESIZED VIA SOL-GEL METHOD 

Sr-90 is a typical fission product with a half life of approximately 30 years. The removal of 
long lived radiotoxic strontium from liquid radioactive waste is an important issue for the 
health safety. Besides, it reduces the storage problems and facilitates the disposal of the 
waste. Several methods are utilized for the removal of strontium from liquid radioactive 
waste. One of the important methods is adsorption processes using metal oxides. 
Especially, sorbents such as hydrous oxides of titanium, silicium and zirconium and their 
mixtures, titanium and zirconium phosphates, crystalline silico-titanate(CST) have a good 
thermal and radiation stability, chemical stability even in strong acidic media, high 
sorption capacity and compatibility to immobilisation step. The major disadvantage of 
synthetic inorganic sorbents is their unsuitable granulometric and mechanical properties to 
use in coloumn applications. Preparation of homogen and uniform spherical particles of 
these composite sorbents by sol-gel method improves the flow dynamics for column 
operation and extends its practical applications in industry. In this study, Zr02-Si02 
composite microspheres were synthesized by sol-gel method, for the sorption of Sr2+. The 
optimum Sr2+ adsorption conditions were determined by "Central Composite Design" 
(CCD). Thermodynamic parameters related to adsorption such as AH0, AS0 and AG0 were 
calculated. The adsorption data have been interpreted in terms of Langmuir, Freundlich 
and D-R isotherms. 

Keywords: Zr02, SİO2, Central Composite Design, Sol-gel, Sr+2 

P.S: This study is supported by TÜBİTAK with 106T680 code number. 
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1. GİRİŞ 

Nükleer çağ ile birlikte homojen reaktörler için yakıt üretimi, kullanılmış yakıtların 
yeniden işlenmesi ve yüksek aktiviteli atıkların yönetimi gibi problemler ortaya çıkmıştır. 
Toprak alkali metal olan 90Sr nükleer güç reaktörlerinin kullanılmış yakıtlarından çıkan ve 
yaklaşık 30 yıl ile göreceli uzun yarı-ömrü olan yüksek aktiviteli radyoaktif bir atıktır. 
Nükleer atık yönetiminde; radyoaktif sıvı atıklardan stronsiyum gibi uzun ömürlü, toksik 
radyoizotopların uzaklaştırılması, sağlık güvenliği ve çevrenin korunması açısından 
önemlidir, ayrıca depolama problemlerini azaltır ve atıkların nihai elden çıkartılmasını 
kolaylaştırırfl]. Diğer taraftan, değerlendirilebilir elementlerin nükleer atıklardan geri 
kazanımı bu elementlerin pahalı olmaları ve potansiyel uygulama alanlarının genişliği 
nedeni ile atık yönetimi uzmanlarının ilgisini çeken bir konu haline gelmiştir. Tüm bu 
nedenler radyasyona dayanıklı adsorbanlar ve iyon-değiştiricilere olan gereksinimi 
kaçınılmaz kılmıştır. 

1950'lerin ilk yansında radyasyonun çeşitli organik iyon-değiştiricilerde etkileri üzerine 
pekçok araştırma yapılmış ve inorganik iyon-değiştiriciler de mercek altına alınmıştır[2]. 
Bu bağlamda inorganik iyon değiştiriciler seçimlilikleri ve uygunlukları nedeniyle fısyon 
atıklarının ayrılmasında önemli bir rol oynarlar. Fakat bu adsorbanlar genel olarak toz 
halinde bulunurlar ve kolon kromatografı uygulamaları gibi sürekli sistemler için uygun 
değildirler. Sorbent yüzeyinde bulunan fonksiyonel gruplar ve matriksin yapısı inorganik 
sorbentlerin selektivitesini belirler. Yeni tip adsorbanların sentezlenmesi için çeşitli 
yaklaşımlar geliştirilmiştir. Kompozit adsorbanlann sentezi de bunlardan biridir. Sol-jel 
tekniği kullanılarak bu kompozit sorbentlerin homojen ve üniform küresel partiküllerinin 
hazırlanması, endüstriyel ölçekte kolon uygulamalan için akış dinamiklerini iyileştirir ve 
pratik uygulamaları genişletir[3]. 

Çalışmada, sol-jel tekniği kullanılarak, büyük hacimli, asidik veya bazik nükleer atık 
çözeltilerinden Sr+2 iyonlarını ayırabilecek ve immobilize edebilecek, yüksek kapasiteli, 
kimyasal ve radyasyona karşı kararlılığı iyi ve kinetiği hızlı, homojen ve üniform yapıda 
Zr02-Si02 kompozit sorbent kürecikleri hazırlanmıştır. Sentezlenen Zr02-Si02 karışık 
oksit küreciklerinin stronsiyuma karşı adsorpsiyon davranışları "central composite design" 
(CCD) modeli ile belirlenmiştir. Sr+2 alım denemeleri merkez noktalarda 7 tekrar ile "dört 
farklı parametrenin (pH, stronsiyum derişimi, sıcaklık ve temas süresi) incelenmesi ile 
gerçekleştirilmiş, ikili etkileşimler incelenmiş ve yüzey grafikleri oluşturulmuştur. 
Sorpsiyon verileri, Langmuir, Freundlich ve Dubinin Radushkevich denklemlerine 
uyarlanmış ve sorpsiyon sistemi için termodinamik parametreler belirlenmiştir. 

2. DENEYSEL 

2.1. ZrC>2 - SİO2 Mikroküreciklerinin Sentezi 

Zr02 - Si02 kaynak solü 0.25M Zr ve 0.25M Si (toplam metal konsantrasyonu 0.5M) 
içerecek şekilde ZrCl4 ve Na2Si03'den hazırlanmıştır. 11.6g ZrCl4 ve 11.lg Na2Si03 
200mL deiyonize suda çözülerek geri soğutucu sistem altında 70°C'da sabit sıcaklıkta 
şiddetli karıştırma altında 3M NH4OH ile kısmi olarak nötralize edilmiştir. 40mL 3M 
NH4OH sarfiyatı sonucu sol çözeltisi elde edilmiştir. 
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Jelleştirme basamağı Şekil l.'de görülen 
düzenek vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. 
Nozzle jelleştirme kolonu üzerinde yatay 
olarak konumlandınlmıştır. Jelleştirme 
kolonu iki fazdan oluşmaktadır. Üst faz ön 
sertleşmeyi sağlamak üzere NH4OH ile 
doyurulmuş metilizobütilketon (MIBK) ve 
alt faz 8M NH4OH'dır. Hazırlanan Zr02 -
SİO2 kanşık oksit solü, peristaltik pompa 
vasıtası ile titreşimli nozzle'a gönderilmiştir. 
Nozzle'dari çıkan küresel formdaki 
damlacıklar NH4OH ile doyurulmuş 
metilizobütilketon fazına çarpmaktadırlar. 
Çarpma anında biçimlerinde deformasyon 
olan kürecikler metilizobütilketon fazında 

şekillerini toplayarak tekrar küresel forma dönüşmüşler ve NH4OH ile kısmen sertleşerek 
deformasyona karşı belli bir direnç kazanmışlardır. Daha sonra NH4OH fazına ulaşan 
kürecikler 8M NH4OH ile sertleşerek jel formuna dönüşmüşlerdir. 

Sentezlenen mikrokürecikler jelleştirme kolonunda 24 saat yaşlandınlmış, deiyonize su ile 
yıkanarak etüvde 60°C'da 72saat ve daha sonra vakumlu etüvde 60°C'da 2 saat süre ile 
kurutulmuşlardır. 

2.2. Stronsiyum Alım Denemeleri 

Çalışmanın bu basamağı Zr02 - Si02 mikroküreciklerinin Sr2* adsorpsiyon koşullannın 
incelenmesini hedeflemektedir. Bu amaçla çözelti pH'sı, çalkalama sıcaklığı, başlangıç 
konsantrasyonu ve çalkalama süresinin stronsiyum alımına etkisi incelenmiştir. Denemeler 
"Deneysel Tasanm" metodu kullanılarak "Central Composite Design" ile tasarlanmış ve 
gerçekleştirilmiştir. 31 adet belirlenen konsantrasyonlarda ve pH'larda 30mL Sr2* çözeltisi 
hazırlanmış ve O.lg adsorban eklenmiştir. Çözeltiler GFL1086 model termostatlı 
çalkalayıcıda 150rpm hızında belirlenen sıcaklıklarda ve sürelerle çalkalanmışlardır. 
Kanşımlar 307 nolu filtre kağıdı ile süzülmüş ve süzüntüler Perkin Elmer Optima 2000 
DV ICP-OES ile analiz edilmiştir. 

Stronsiyum adsorpsiyon verimleri; 
Q: Başlangıç Konsantrasyonu 

(C —C ) Cc: Denge Konsantrasyonu 
Eff% = ̂  —xl00 

c , 

eşitliğine göre hesaplanmıştır. 

Sr2+ alım denemeleri merkez noktalarda 7 tekrar ile dört farklı parametrenin incelenmesi 
ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada incelenen değişken aralıklan ve seviyeleri Çizelge l.'de 
verilmiştir. Optimum koşullann belirlenmesinde kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir. 
Denklemde ao kesişme terimini, a; lineer etkileri, aü ikinci dereceden etkileri, ay ise 
incelenen parametreler arasındaki ikili etkileşimleri göstermektedir. 

y,= ao+ Z a,Xi+ I a ^ . V E ajjXjXj (1) 
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Şekil 1. Sol-jel çöktürme düzeneği. 
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Çizelge 1. Değişken aralık ve seviyeleri 

PH X, 2 4 6 8 10 
Sıcaklık (°C) x 2 20 30 40 50 60 
Konsantrasyon (ppm) X3 10 30 50 70 90 
Temas süresi (dak) X4 30 120 210 300 390 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Çizelge 2'de, "Central Composite Design" modeli ile belirlenen 31 adet denemenin 
koşullarını gösteren matriks ve elde edilen % verim değerlerine karşılık CCD modeli ile 
hesaplanan % değerleri göserilmiştir. Modelde 16 adet faktöriyel nokta, 9 adet star 
noktaları (1 adet merkez nokta) ve 6 tekrar noktası yeralmaktadır [4]. 

Çizelge 2. Dört bağımsız değişken için "Central Composite Design" modeli 

No pH Sıcaklık 
(°C) 

Konsantrasyon 
(ppm) 

Temas süresi 
(dak) 

Deneysel 
% Verim 

Öngörülen 
% Verim 

1 1 1 1 1 61.29 69.20 
2 1 1 1 -1 39.26 54.82 
3 1 1 -1 1 79.31 86.62 
4 1 1 -1 -1 69.33 66.87 
5 1 -1 1 1 51.28 55.27 
6 -1 1 -1 61.52 63.21 
7 1 -1 -1 1 78.67 79.72 
8 1 -1 -1 -1 78.86 82.27 
9 -1 1 1 1 56.46 54.97 
10 -1 1 1 -1 50.73 40.34 
11 -1 1 -1 1 76.87 65.84 
12 -1 1 -1 -1 47.89 45.82 
13 -1 -1 51.89 45.01 
14 -1 -1 1 -1 58.08 52.69 
15 -1 -1 -1 1 76.53 62.89 
16 -1 -1 -1 -1 82.44 65.19 
17 a 0 0 0 89.35 66.41 
18 -a 0 0 0 4.74 35.10 
19 0 a 0 0 75.85 70.48 
20 0 -a 0 0 63.13 75.92 
21 0 0 a 0 46.40 40.19 
22 0 0 -a 0 56.49 70.12 
23 0 0 0 a 71.93 74.61 
24 0 0 0 -a 57.80 62.54 
25 0 0 0 0 63.11 66.74 
26 0 0 0 0 70.95 66.74 
27 0 0 0 0 67.38 66.74 
28 0 0 0 0 63.10 • 66.74 
29 0 0 0 0 67.06 - 66.74 
30 0 0 0 0 70.63 66.74 
31 0 0 0 0 64.97 66.74 

517 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,493-502 j^ ̂  QQQg^ .Çetinkaya 

İkinci dereceden polinomal eşitlik esas alınarak Zr02-Si02 kanşık oksit kürecikleri üzerine 
Sr+2 adsorpsiyonuna pH, sıcaklık, başlangıç Sr+2 konsantrasyonu ve temas süresinin etkisi 
analiz edilmiştir. Bağımsız değişkenlerin regresyon analizi Çizelge 3'de gösterilmiştir. R 
Kare değerinin 0.59 olması öngörülen değerler ile deneysel değerlerin %59 oranında 
benzeştiğini göstermektedir. 

Çizelge 3. Bağımsız Değişkenlerin Regresyon Analizi 

Regresyon İstatistikleri 
Çoklu R 0.77 

R Kare 0.59 
Ayarlı R Kare 0.23 
Standart Hata 14.03 
Gözlem 31 

df SS MS F Ani. F 
Regresyon 14 4521.52 322.97 1.64 0.17 
Fark 16 3149.86 196.87 
Toplam 30 7671.38 

Katsayılar Standart Hata t Stat P-değeri 
Kesişme 66.74 5.30 12.59 0.00 
X, 7.83 2.86 2.73 0.01 
x2 -1.36 2.86 -0.48 • 0.64 

x3 -7.48 2.86 -2.61 0.02 

X4 3.02 2.86 1.05 0.31 

x , x , -4.00 2.62 -1.52 0.15 

X2X2 1.61 2.62 0.61 0.55 
X3X3 -2.90 2.62 -1.10 0.29 
X4X4 0.46 2.62 0.17 0.86 
x,x2 0.99 3.51 0.28 0.78 
X1X3 -1.64 3.51 -0.47 0.65 
X1X4 -0.06 3.51 -0.02 0.99 
X2X3 1.75 3.51 0.50 0.62 
X2X4 5.58 3.51 1.59 0.13 
X3X4 -1.35 3.51 -0.38 0.71 

Çizelge 3'de ayrıca Zr02-Si02 karışık oksit kürecikleri üzerine Sr+2 adsorpsiyonunda 
incelenen bağımsız değişkenlere ait katsayılar ve P-değerleri verilmiştir. Bu katsayılar 
kullanılarak oluşturulan ve optimum koşullann saptanmasında ve cevap yüzey 
grafiklerinin oluşturulmasında kullanılan ikinci dereceden polinomal denklem Eş. 2'de 
gösterilmiştir. 

y = 66.74 + 7.83*Xı - 1.36*X2 - 7.48*X3 + 3.02*X4 - 4.00*X,2 + 1.61*X2
2 -

2.90*X3
2 + 0.46*X4

2 - 0.99*XıX2 - 1.64*X1X3 - 0.06*X,X4 + 1.75*X2X3 + 
5 . 5 8 * X 2 X 4 - 1 .35*X 3X4 (2) 
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4-9 

Regresyon analizi sonucu Z1O2-SİO2 kanşık oksit kürecikleri üzerine S r 1 alımında pH (P-
değeri=0.01) ve başlangıç konsantrasyonun (P-değeri=0.02) istatistiksel olarak önemli 
olduğu görülmüştür. pH'ya ait katsayının sıfırdan büyük olması (7.83) pH'nın adsorpsiyon 
üzerine kümülatif etkisinin pozitif olduğunu göstermektedir. Başlangıç Sr+2 

konsantrasyonuna ait katsayının sıfırdan küçük olması (-7.48) Başlangıç Sr+2 

konsantrasyonunun adsorpsiyon üzerine kümülatif etkisinin negatif olduğunu 
göstermektedir. Çalkalama süresi ve sıcaklığa ait P-değerlerinin 0.05'ten büyük olması 
adsorpsiyon üzerine önemli bir etkilerinin olmadığını göstermektedir. 

Zr02 - Si02 kanşık oksit mikrokürecikleri üzerine maksimum Sr24" adsorpsiyon verimi 
%76 olarak bulunmuştur. Şekil 2'de gösterilen Sr2* adsorpsiyonu yüzey grafiğinde, 
maksimum adsorpsiyonun pH 10 ve başlangıç konsantrasyonu lOppm'de olduğu 
görülmektedir. Şekil 3'de pH ile adsorpsiyon verimindeki artış, Şekil 4'de ise başlangıç 
konsantrasyonu artışı ile adsopsiyon verimindeki düşüş görülmektedir. 

+2 Şekil 2. Sr adsorpsiyonunun başlangıç konsantrasyonu ve pH'ya bağlı değişimini 
gösteren yüzey grafiği. 

ı-y 
Şekil 3. Sr adsorpsiyonunun pH ile değişimi. 
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+2 

Şekil 4. Sr adsorpsiyonunun başlangıç konsantrasyonu ile değişimi. 

Adsorpsiyon İzotermleri 
Zr02 - Si02 mikrokürecikleri üzerine Sr2+ adsorpsiyon davranışını açıklamak üzere 
Çizelge 4.'de verilen başlangıç konsantrasyonlarından hareketle Sr2+ denge 
konsantrasyonlarına karşı Zr02 - Si02 mikroküreciklerinin gram başına adsorpsiyon 
izotermi oluşturulmuştur. 

2+ Çizelge 4. Sr adsorpsiyonunda konsantrasyon etkisi 

Konsantrasyon 
(ppm) 

pH Sıcaklık 
(°C) 

Temas Süresi 
(dak) 

Denge Konsantrasyonu 
(ppm) 

q 
(mg/g) 

18.50 9 30 60 13.19 1.59 

55.20 9 30 60 32.04 6.89 

92.95 9 30 60 69.38 7.05 

183.80 9 30 60 151.57 9.62 
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y = 0.0825X + 3.4091 
Ff = 0.7663 ' 

Stronsiyum için 20-200mg/L konsantrasyon 
aralığında Langmuir, Dubinin-Radushkevich(D-R) 
ve Freundlich adsorpsiyon izotermleri incelenmiştir. 
Adsorpsiyon izotermleri sırası ile Şekil 5.a, 5.b, 
5.c'de gösterilmiştir. Adsorpsiyon izotermlerinin 
incelenmesinden Sr2+ adsorpsiyonun Langmuir 
izotermine uygun olduğu bulunmuştur. 

D-R parametreleri incelendiğinde Sr2+ için serbest 
enerji değeri E=11.95kJ/mol olarak hesaplanmıştır. 
Bu değerin iyon değiştirme reaksiyonuna ait enerji Ce (mg/m L) 

a. Lanemuir izotermi 

«•(kJ/mol)' 

y = 0.3484X + 0.2191 g 

f ? = 0.2928 

"8.cFreundlich izotermi 

aralığına (8-16kJ/mol) girdiği saptanmıştır. Buna dayanarak stronsiyum alımında 
etkin olan mekanizmanın iyon-değiştirme olduğu anlaşılmaktadır. 

Şekil 5.(a-c) Sr+2 adsorpsiyonuna ilişkin adsorpsiyon izotermleri 

Termodinamik Parametreler 

4 . 7 8 ; 

4 . 7 6 j 
| 

4 . 7 4 j 

4 . 7 2 ! 

4 . 6 6 i 

0 . 0 0 2 9 0 . 0 0 3 2 

l/TOC') 

ZrO? - SİO2 kanşık oksit mikrokürecikleri 
üzerine Sr2* adsorpsiyonuna ilişkin 
hesaplanan l/T ve lnKo değerleri ile 
oluşturulan ve l/T ile lnKD arasındaki 
değişimi gösteren grafik Şekil 6.'da 
gösterilmiştir. Bu grafiğin eğimi ve y 
eksenini kestiği noktalardan hesaplanan 
AH0, AS0 ve AG° termodinamik 
parametreler Çizelge 5.'de verilmiştir. 

Şekil 6. lnKo ile l/T arasındaki değişim. 
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Çizelge 5. Zr02 - Si02 mikroküreciklerinin Sr2+ adsorpsiyonuna ilişkin termodinamik 
parametreler 

AH° AS0 AG0 (kJ/mol) 
(kJ/mol) (kJ/mol.K) 293K 303K ' 313K 

1.903 0.046 -11.44 -12.35 -13.26 

İncelenen sıcaklık aralığında elde edilen tüm AG° değerlerinin sıfırdan küçük olması ve 
AS°'nin pozitif olması Sr2+ adsorpsiyonunun kendiliğinden ve istemli olarak 
gerçekleştiğini belirtir. Stronsiyum için AH°'ın sıfırdan büyük olması adsorpsiyonun 
endotermik yapıda olduğunu gösterir. 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Çalışmamızda zirkonyum dioksidin mükemmel özellikleri göz önünde tutularak zirkonyum 
bazlı Zr02-Si02 (karışım mol oranı 1/1) sol-jel kürecikleri hazırlanmıştır. Küreciklerin 
hazırlanmasında vibrasyon nozzle ve çöktürme kolonundan oluşan sol-jel düzeneği tesis 
edilmiş ve yöntem geliştirilmiştir. Hazırlanan Zr02-Si02 karışık oksit küreciklerinin, sulu 
çözeltilerden Sr+2 iyonunu ayırma etkinliği deneysel tasarım yaklaşımı ile incelenmiştir. 
Bu yaklaşım adsorpsiyonda etkin parametrelerin kimyasal, zaman ve diğer tüm giderlerden 
tasarruf edilerek incelenmesini sağlamış, ayrıca adsorpsiyonda etkin parametrelerin ikili 
etkileşimlerini de aydınlatmıştır. pH 10 ve başlangıç konsantrasyonu lOppm'de Zr02-Si02 

karışık oksit küreciklerinin % 76 verim ile Sr+2 iyonlarını ayırdığı görülmüştür. D-R 
parametrelerinin incelenmesi sonucu Sr2+ için serbest enerji değeri E=11.95kJ/mol olarak 
hesaplanmıştır. Bu değerin iyon değiştirme reaksiyonuna ait eneıji aralığına (8-16kJ/mol) 
girdiği saptanmıştır. Buna dayanarak stronsiyum alımında etkin olan mekanizmanın iyon-
değiştirme olduğu anlaşılmıştır. Tüm bu sonuçlardan hareketle Zr02-Si02 karışık oksit 
küreciklerinin nükleer atık yönetiminde temel kullanım gerekliliklerini sağladığı ve sulu 
çözeltilerden Sr+2 iyonunu etkin bir şekilde ayırabileceği görüşündeyiz. 
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STRONSİYUMUN HC1 İLE MUAMELE EDİLMİŞ KULA 
VOLKANİTİ ÜZERİNE SORPSİYON DAVRANIŞLARININ 
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Radyoaktif maddelerin derin jeolojik depolanması planlanırken, radyonüklitlerin depolama 
alanından dışarıya kaçarak jeosferde taşınımı da gözönünde bulundurulmalıdır. Yapılan 
performans değerlendirilmesi çalışmalarında, radyoaktif elementlerin alımında kayalar, 
sulu fazdaki migrasyonun yavaşlaması yönünde önemli bir rol oynar. Radyonüklitlerin 
sorpsiyon çalışmaları dağılma sabiti (Kd) hakkında bilgi verir. Bu da radyoaktif atıkların 
jeolojik depolanmasında performans değerlendirmede bir parametre olarak kabul edilir. Bir 
çok çalışmada, sorpsiyon denemelerinde doğal toprak ya da kayalar sorbent olarak 
kullanılır. Adsorpsiyon denemeleri batch tekniği ile Sr(N03)2 (Merck) çözeltisi 
kullanılarak gerçekleştirilmiş ve stronsiyumun HC1 ile muamele edilmiş alkali bazaltik 
yapıdaki Kula Volkaniti üzerine sorpsiyonu incelenmiştir. Adsorpsiyon denemeleri Central 
Composite Dizaynıyla yapılmıştır. Adsorpsiyonu etkileyen başlıca parametrelerden pH, 
Sr2+ konsantrasyonu, sıcaklık, etkileşim süresi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Stronsiyum, Adsorpsiyon, Radyonüklit Migrasyonu, Central 
Composite Design, Kula Volkaniti. 

INVESTIGATION OF STRONTIUM SORPTION ON KULA 
VOLCANITES TREATED WITH HC1 

In planning the disposal of radioactive waste in a deep geologic repository, consideration 
must be given to the ways in which radionuclides might leave the repository and migrate 
through the geosphere. In performance assessment studies the uptake of the radioactive 
elements by rock formations play an important role in retarding their aqueous phase 
migration. Sorption studies of radionuclides have been conducted to obtain data on the 
distribution coefficient (K<j) that is as an input parameter in the performance assessment of 
the geological disposal of radioactive wastes. In many studies, the sorption experiments 
employed natural soils and rocks as sorbents. Adsorption experiments were studied in a 
batch adsorption system using SrCNO.-̂  (Merck) solution. Strontium sorption on Kula 
Volcanites treated with HC1 was investigated. Central Composite Design Method was used 
in the experiments. Sr adsorption was sutied as a function of pH, contact time, 
concentration of adsorbate, and temperature. 

Keywords: Strontium, Adsorption, Radionuclide Migration, Central Composite Design, 
Kula Volcanites 
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1. GİRİŞ 

Radyoaktif atıkların ya da kullanılmış nükleer yakıtların son depolanmasında en önemli 
güvenlik kriteri radyoaktif maddelerin ve fisyon ürünlerinin biyosfere taşınımlarının 
önlenmesidir. Olası kaza senaryolarında bu taşınımda en başta gelen proses bu maddelerin 
yeraltı sularına karışması ve toprak katmanlarında ilerlemesidir. Bu yüzden atık idaresiyle 
ilgili güvenlik analizlerinde radyonüklit migrasyonu verileri mutlaka değerlendirilmelidir. 
Yeraltı sularındaki radyonüklit mobilitesini değerlendirirken çevresel faktörler, 
radyonüklitlerin bu ortamdaki davranışları, oluşan reaksiyonlar, bu reaksiyonların 
termodinamiği ve kinetiği gibi pek çok parametre gözönüde bulundurulmalıdır. 
Radyonüklit migrasyonunun incelenmesi temelde yeraltı katmanlarındaki kayalarda ve 
topraktaki sorpsiyon prosesine dayanmaktadır. Laboratuvar çalışmalarından saptanan 
dağılım sabiti (Kd) verileri, radyoaktif atıkların jeolojik depolanması için performans 
değerlendirilmesinde önemli bir parametre olarak kabul edilir ve radyonüklitlerin 
migrasyonunu modellemede başlangıç verileri olarak kullanılır [1-3]. 

Stronsiyum-90 nükleer güç reaktörlerinde kullanılmış yakıtlardan ortaya çıkan tipik bir 
fisyon ürünüdür. Nükleer atık yönetiminde nispeten uzun yarı ömrü ve yüksek 
aktivitesinden dolayı önemlidir. Bu nedenle çalışmada alkali bazaltik yapıdaki Kula 
Volkaniti üzerine Sr adsorpsiyonu incelenmiştir. Volkanik kökenli küllerden oluşmuş 
toprakların genel özellikleri, bunların yüksek miktarda amorf kili içermeleridir. Kimyasal 
bileşimi oldukça geniş sınırlar arasında yer alan bu mineral tek bir mineral olmayıp 
mineral serileri halindedir ve Si-O-Si bağlarını içerir. Amorf yapılı olması nedeniyle 
yüksek adsopsiyon kapasitesine sahiptir [4], 

Çalışmada adsorpsiyon denemeleri batch tekniği ile Sr(N03)2 (Merck) çözeltisi 
kullanılarak gerçekleştirilmiş ve stronsiyumun HC1 ile muamele edilmiş alkali bazaltik 
yapıdaki Kula Volkaniti üzerine adsorpsiyonu incelenmiştir. Örnek madde öğütülüp, < 
0.125 mm tane boyutuna elenmiştir. Saf suyla yıkandıktan sonra İM HC1 ile 5 dakika 
ultrasonik banyoda karıştırılmış ve Sr2+ adsorpsiyon denemelerinde kullanılmıştır. 
Adsorpsiyon denemeleri Central Composite Dizaynıyla yapılmıştır. Adsorpsiyonu 
etkileyen başlıca parametrelerden pH, S ı * konsantrasyonu, sıcaklık, etkileşim süresi 
incelenmiş ve optimum koşullar saptanmıştır. 

2. DENEYSEL 

2.1. Örnek Hazırlama İşlemleri 

Çalışmada kullanılan Kula volkaniti kırılıp, öğütüldükten sonra <0.125 mm tane boyutuna 
elenmiştir. Örnek 1 mol/L HC1 ile ultrasonik banyoda oda sıcaklığında 5 dakika süresince 
muamele edilmiştir. Örnek nötral pH'ya kadar saf su ile yıkanmıştır. 24 saat 110°C'de 
etüvde kurutulan örnek daha sonra vakum etüvünde 2 saat 110°C'da kurutularak 
adsorpsiyon çalışmalarında kullanılmıştır. 

2.2. Sr+2 Alım Denemeleri 

Çalışmada, geleneksel olarak kullanılan herbir değişkenin ayrı ayrı incelenmesi metodu 
yerine "deneysel tasarım" metodu kullanılmıştır. Tane boyutu <0.125 mm olan kula 
volkanit örneği için Sr alım denemeleri "Central Composite Design" (CCD) modeli 
kullanılarak merkez noktalarda 7 tekrar ile dört farklı bağımsız değişkenin incelenmesi ile 
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gerçekleştirilmiştir. Çalışmada incelenen değişken aralıkları ve seviyeleri Çizelge l'de 
gösterilmiştir. 

Çizelge 1. Değişken Aralıkları ve Seviyeleri 

Değişkenler - a -1 0 +1 +a 
pH X, 3 4,5 6 7,5 9 

Sıcaklık (°C) X2 20 30 40 50 60 
Sr+2Derişimi (mgL"1) X3 10 30 50 70 90 
Temas Süresi (dak.) X4 15 55 95 135 175 

Optimum koşulların belirlenmesinde kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir. Denklemde ao 
kesişme terimini, a; lineer etkileri, an ikinci dereceden etkileri, a,, ise incelenen 
parametreler arasındaki ikili etkileşimleri göstermektedir. 

yf= ao+ 2 ajXj+ S ajiXjj2-ı- S aj XjXj (1) 

Çizelge 2'de, "Central Composite Design" modeli ile belirlenen 31 adet denemenin 
koşullarını gösteren matriks ve elde edilen Kd değerlerine karşılık CCD modeli ile 
hesaplanan Kd değerleri gösterilmiştir. Modelde 16 adet faktöriyel nokta, 9 adet star 
noktaları (1 adet merkez nokta) ve 6 tekrar noktası yeralmaktadır [5]. 

Çizelge 2. Kula volkanit örneği ile Sr+2Alım Denemelerinde Dört Bağımsız Değişken için 
"Central Composite Design" Modeli 

Gözlem pH Sıcaklık Sr Derişimi Temas Süresi Öngörülen Kd Deneysel Kd 
(°C) ( m g L 1 ) (dak.) (mL/g) (mL/g) 

1 1 1 1 1 39.79 37.10 
2 1 1 1 -1 34.53 29.92 
3 1 1 -1 1 120.89 119.43 
4 1 1 -1 -1 108.05 97.25 
5 1 -1 1 35.42 32.49 
6 1 -1 1 -1 39.35 33.79 
7 1 -1 -1 1 106.22 95.01 
8 1 -1 -1 -1 102.57 102.71 
9 -1 1 1 1 26.88 28.95 
10 -1 1 1 -1 22.77 29.39 
11 -1 1 -1 1 84.87 85.86 
12 -1 1 -1 -1 73.18 78.31 
13 -1 -1 1 1 25.70 31.93 
14 -1 -1 1 -1 30.79 34.46 
15 -1 -1 -1 1 73.39 80.21 
16 -1 -1 -1 -1 70.90 69.00 
17 a 0 0 0 82.05 100.42 
18 -a 0 0 0 37.46 21.47 
19 0 a 0 0 46.61 47.80 
20 0 -a 0 0 39.96 41.15 
21 0 0 a 0 43.69 41.11 
22 0 0 -a 0 164.90 • 169.86* 
23 0 0 0 a 45.37 45.28 
24 0 0 0 -a 37.62 40.10 
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25 0 0 0 0 44.58 45.22 
26 0 0 0 0 44.58 38.76 
27 0 0 0 0 44.58 47.07 
28 0 0 0 0 44.58 44.97 
29 0 0 0 0 44.58 44.09 
30 0 0 0 0 44.58 47.01 
31 0 0 0 0 44.58 44.95 

ikinci dereceden polinomal eşitlik esas alınarak HC1 ile muamele edilmiş kula volkanit 
örneği üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna pH, sıcaklık, başlangıç Sr+2 konsantrasyonu ve temas 
süresinin etkisi analiz edilmiştir. Bağımsız değişkenlerin regresyon analizi Çizelge 3'de 
gösterilmiştir. R Kare değerinin 0.97 olması uygulanan modelin 0.95 güven aralığı sınırları 
içerisinde yer aldığını göstermektedir. Anlamlılık F değerinin 0.05'ten küçük olması 
(4.98E-09) kullanılan CCD modelinin belirlenen değişken aralıklarında anlamlı olduğuna 
ve modelin Sr+2 adsorpsiyonunu açıklamakta yeterli olduğuna işaret etmektedir. 

Çizelge 3. Bağımsız Değişkenlerin Regresyon Analizi 

Regresyon İstatistikleri 
Çoklu R Ö98 
R Kare 0.97 
Ayarlı R Kare 0.94 
Standart Hata 8.55 
Gözlem 31 

df SS MS F Ani. F 
Regresyon 14 32781.47 2341.53 32.00 4.98E-09 
Fark 16 1170.83 73.18 
Toplam 30 33952.29 

Katsayılar Standart Hata t Stat P-değeri 
Kesişme 44.58 3.23 13.79 2.68E-10 
X, 11.15 1.75 6.38 9.07E-06 
x 2 1.66 1.75 0.95 3.55E-01 
X 3 -30.30 1.75 -17.35 8.43E-12 
X 4 1.94 1.75 1.11 2.84E-01 
x , x , 3.79 1.60 2.37 3.06E-02 
X2X2 -0.32 1.60 -0.20 8.42E-01 
X3X3 14.93 1.60 9.33 7.13E-08 
X4X4 -0.77 1.60 -0.48 6.37E-01 
x , x 2 0.80 2.14 0.37 7.13E-01 
X,x 3 -5.78 2.14 -2.70 1.57E-02 
X1X4 0.29 2.14 0.13 8.95E-01 
X2X3 -2.58 2.14 -1.20 2.46E-01 
X2Xt 2.30 2.14 1.07 2.98E-01 
X3X4 -1.90 2.14 -0.89 3.88E-01 

Çizelge 3'de ayrıca Kula volkanit örneği üzerine Sr+2 adsorpsiyonunda incelenen bağımsız 
değişkenlere ait katsayılar ve P-değerleri verilmiştir. Bu katsayılar kullanılarak oluşturulan 
ve optimum koşulların saptanmasında ve cevap yüzey grafiklerinin oluşturulmasında 
kullanılan ikinci dereceden polinomal denklem Eş. 2'de gösterilmiştir. 
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y = 44.58 + 11.15*Xı + 1.66*X2 - 30.30*X3 + 1.94*X4 + 
3.79*Xı2 - 0.32*X2

2 + 14.93*X3
2 - 0.77*X42 + 0.80*X,X2 -

5.78*XıX3 + 0.29*XıX4 - 2.58*X2X3 + 2,30*X2X4 - 1.90*X3X4 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

pH Etkisi 

Regresyon analizi sonucu Kula volkanit 
örneği üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna 
çözelti pH'sının etkisi anlamlı 
bulunmuştur (P<0.05). pH'ya ait 
katsayının sıfırdan büyük olması 
(11.15) pH'nın adsorpsiyon üzerine 
kümülatif etkisinin pozitif olduğunu 
göstermektedir. Şekil l'de. incelenen 
pH 3-9 aralığında Kula volkanit örneği 
üzerine Sr+2 adsorpsiyonunun pH artışı 
ile arttığı görülmektedir. 

180 r-

160 -

140 - • 
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20 — 

pH 

Şekil 1. Sr+2 alımına pH etkisi 

Sıcaklık Etkisi 

Regresyon analizi sonucu Kula volkanit 
örneği üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna 
sıcaklığın etkisi anlamlı bulunmamıştır 
(P>0.05). Sıcaklığa ait katsayının 
sıfırdan büyük olması (1.66) sıcaklığın 
adsorpsiyon üzerine kümülatif etkisinin 
pozitif olduğunu göstermektedir. Şekil 
2'de Kula volkanit örneği üzerine Sr+2 

adsorpsiyonunun 20-60°C aralığında 
sıcaklık artışı ile hafifçe arttığı 
görülmektedir. Şekil 2. Sr+2 alımına sıcaklığın etkisi 

Başlangıç Sr+2 Konsantrasyonu 
Etkisi 

Regresyon analizi sonucu Kula volkanit 
örneği üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna 
başlangıç Sr+2 derişiminin etkisi anlamlı 
bulunmuştur (P<0.05). Derişime ait 
katsayının sıfırdan küçük olması (-
30.30) derişimin adsorpsiyon üzerine 
kümülatif etkisinin negatif olduğunu 
göstermektedir. Şekil 3'de Kula 
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volkanit örneği üzerine Sr+2 adsorpsiyonunun 10-70 ppm aralığında derişim artışı ile 
azaldığı, 70-90 ppm aralığında arttığı 
görülmektedir. 

Temas Süresi Etkisi 

Regresyon analizi sonucu Kula volkanit 
örneği üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna 
temas süresinin etkisi anlamlı 
bulunmamıştır (P>0.05). Temas 
süresine ait katsayının sıfırdan büyük 
olması (1.94) sıcaklığın adsorpsiyon 
üzerine kümülatif etkisinin pozitif 
olduğunu göstermektedir. Şekil 4'de 
Kula volkanit örneği üzerine Sr+2 

adsorpsiyonunun 15-175 dak. 
aralığında süre ile hafifçe arttığı görülmektediı Şekil 4. Sr+2 alımına temas süresinin etkisi 

tkili Etkileşimler 

Şekil5.(a-f)'de Kula volkanit örneği üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna etki eden bağımsız 
değişkenlerin ikili etkileşimlerini gösteren 3 boyutlu cevap yüzey grafikleri gösterilmiştir. 
Grafikler diğer değişkenlerin merkez noktalarda sabit tutulması ile oluşturulmuştur. Şekil 
5.a'da maksimum Sr+2 adsorpsiyonunun (Kı=87.27 mL/g) 60°C sıcaklıkta ve pH=9 
değerinde elde edildiği görülmektedir. Şekil 5.b'de 10 ppm başlangıç Sr+2 derişiminde ve 
pH=9 değerinde maksimum Sr+2 alımı (K<j=225.5 mL/g) gözlenmiştir. Şekil 5.c'de pH=9 
değerinde 120 dakika temas süresi sonunda maksimum Sr+2 alımı (K<ı=83.27 mL/g) 
gerçekleştiği 120. dakikadan sonra ise kayda değer bir değişim olmadığı görülmektedir. 
Şekil 5.d'de 10 ppm başlangıç Sr+2 derişimi ve 60°C sıcaklıkta maksimuma (Kd=177.2 
mL/g) ulaştığı görülmektedir. Şekil 5.e'de 60°C sıcaklıkta 175 dakika temas süresi 
sonunda maksimum adsorpsiyona ulaşıldığı görülmektedir. Şekil 5.f de 10 ppm başlangıç 
Sr+2 derişiminde 175 dakika sonunda en yüksek Kd değerine (Kj=173.3 mL/g) ulaşılmıştır. 
90 ppm başlangıç konsantrasyonunda süre ile kayda değer bir değişim gözlenmemiş ancak 
konsantrasyon düştükçe Kd değerinin süre ile arttığı görülmektedir. 
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, 

Bounce Sr Korttan rnray onu (ppm) 

a. Sr+2 alımına pH ve sıcaklık etkisi b. Sr+2 alımına başlangıç Sr+2 

konsantrasyonu ve pH etkisi 
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Temat Sureti (daft) Bwtmjte Sr Konttrttrwycnu (ppffl) 

c. Sr+2 alımına pH ve temas süresinin etkisi d. Sr+2 alımına başlangıç Sr+2 

konsantrasyonu ve sıcaklığın etkisi 

f. Sr+2 alımına sıcaklık ve temas süresinin e. Sr+2 alımına temas süresi ve 
etkisi başlangıç Sr+2 konsantrasyonu etkisi 

Şekil 5.(a-f) Sr+2 alımında etkili parametrelerin ikili etkileşimleri 
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4. TARTIŞMA VE YORUM 

Çalışmada Kula Volkaniti üzerine Sr+2 adsorpsiyonu deneysel tasarım ve optimizasyon 
yaklaşımı ile incelenmiştir. Adsorpsiyon çalışmaları Central Composite Dizaynıyla 
yapılmıştır. Doğal topraklar ve kayalar üzerine yapılan adsorpsiyon çalışmaları, 
radyonüklitlerin migrasyonunda önemli başlangıç verileri olarak kabul edilmektedir. En 
yüksek Kd değerine (K<j=225.5 mL/g) lOppm başlangıç Sr+2 derişiminde ve pH=9 
değerinde ulaşılmıştır. Bu değerlerin radyoaktif atıkların jeolojik depolanmasında 
radyonüklit migrasyonu için Kula volkanitlerinin kullanılması durumunda bir başlangıç 
verisi olarak değerlendirilebileceği görüşündeyiz. 
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AKTİF KARBON - (Zr-Ti-Si) OKSİT KOMPOZİT SORBENT 
KÜRECİKLERİNİN SOL-JEL YÖNTEMİ İLE SENTEZLENMESİ 

M. Bahadır Acar*, Ceren Kütahyalı, Berkan Çetinkaya, Şenol Sert, Süleyman İnan 

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 35100, Bornova-tzmir 

Titanyum, silisyum ve zirkonyumun hidrate oksitleri ve bunların karışımları, yüksek 
selektiviteleri, iyi termal ve radyasyon kararlılıkları, kuvvetli asidik ortamlarda dahi 
kimyasallara karşı kararlılıkları, yüksek sorpsiyon kapasiteleri, daha sonraki 
immobilizasyon adımına uyumluluğu ile önem kazanmıştır. Zr-Si-Ti oksit kürecikleri pek 
çok adsorpsiyon çalışmasına konu olmuştur. Ancak yüzey özelliklerinin geliştirilmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada Zr-Si-Ti küreciklerinin sentez aşamasında yapıya aktif 
karbon katılarak yüzey özelliklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Zr02-Ti02-Si02, jel 
kürecikleri sol-jel yöntemi ile sentezlenmiştir. Toplam metal konsantrasyonu 0.5 M olan 
kaynak Zr-Ti-Si solü (1:1:1 mol oranında) ZrCLt, TiCl4 ve Na2Si03'den başlayarak 
amonyak ile kısmi nötralizasyon yöntemi ile hazırlanmıştır. (Zr-Ti-Si) karışık oksitlerinin 
hazırlanması aşamasında, sol çözeltisine değişik miktarlarda aktif karbon eklenmiş ve 
vibratör-nozzle sistemi ile homojen ve uniform kürecikler sentezlenmiştir. Daha sonra 
farklı sıcaklıklarda ısıl işleme tabi tutulan küreciklerin yapısındaki aktif karbonun 
uzaklaşması ile küreciklerde meydana gelen yüzey özellikleri değişiklikleri (yüzey alanı, 
por çapı ve hacmi vb.) incelenmiştir. Aktif karbonun bu aşamadaki rolü uzaklaşırken 
boşluklar meydana getirmesi, por yapıcı bir kalıp işlevi görmesidir. Kürelerde çatlama 
olmaksızın istenilen çapta ve üniform yapıların oluşturulmasında etken olan aktif karbon 
miktarı incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zirkonyum Dioksit, Titanyum Dioksit, Silisyum Dioksit, Sol-Jel, 
Aktif Karbon 

acar_99@hotmail.com 
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(p 3n) Reaksiyonu 123 

(p xn) Reaksiyonu 125 

"Central Composite Design" Modeli 
460, 463, 464, 473, 474, 498, 502, 512, 
522, 530 

113In 55, 56, 57, 104, 105, 106, 108, 109, 
110, 111, 112, 160 

137Cs 71, 98, 108, 226, 317, 318, 319, 
452 

ACR (Gelişmiş CANDU) 344 

Açısal Dağılım 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 
32, 53, 114, 115, 119, 120, 145 

Adsorpsiyon 195, 
200, 201, 202, 203, 
208, 210, 211, 212, 
235, 236, 237, 240, 
245, 246, 247, 248, 
253, 254, 446, 447, 
453, 546, 457, 458, 
463, 464, 465, 466, 
471, 472, 474, 475, 
480, 481, 482, 483, 
493, 494, 495, 496, 
502, 503, 504, 505, 
512, 513, 514, 515, 
521, 522, 523, 524, 
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196, 197, 
204, 205, 
229, 231, 
241, 242, 
249, 250, 
448, 450, 
459, 460, 
467, 468, 
476, 477, 
485, 488, 
498, 499, 
506, 508, 
516, 518, 
526, 527, 

198, 199, 
206, 207, 
233, 234, 
243, 244, 
251, 252, 
451, 452, 
461, 462, 
469, 470, 
478, 479, 
489, 490, 
500, 501, 
509, 510, 
519, 520, 
528, 530, 

Adsorpsiyon Kinetiği 199, 202, 205, 
207, 236, 238, 242, 246, 467, 477, 481, 
483 

AHP 367, 369, 370, 373, 374 

Aktif Karbon 244,488, 531 

Alfa Enerjisi 84, 86 

Alfa Yakalama Reaksiyonu 103,104 

Alümina 264, 265, 266, 267, 268, 269, 
270 

Am-241 320, 321, 322, 323, 324, 325, 
326 

APEX Füzyon Reaktörü 437, 442 

Artık Isı 383 

Artortam 436 

Atık madde 385 

Balık 328, 330, 331, 332, 333, 334, 355 

BCS Modeli 41,44, 48 

Bentonit 195, 196, 197, 205, 243, 244, 
247 

Berger Formu 61, 63 

Beta Enerjisi 84, 86 

Binaiçi Radon 312 

Biyosorbent 208, 209, 210, 212, 254 

Biyosorpsiyon 208, 209, 210, 212, 254 

Bluetooth 435 

Bölünme Ürünleri 366, 383 

Büyük Toprak Gruplar 263 

Ca-aljinat 208, 209, 210, 212 

Calixarenes 232 

Camlaştırma 230 

CANDU 340, 341, 342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 351, 359 

CANDU-6 341, 342, 343, 344, 345, 346, 
347, 348, 349, 350, 351 

CCD 459, 460, 464, 465, 466, 467, 468, 
469, 474, 493, 494, 495, 497, 498, 503, 
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504, 505, 507, 513, 514, 515, 517, 524, 
525, 526 

CFD 418,419, 426 

Cicer arietinum L. 255 

CKM Matrisi 33 

Co-60 75, 76, 159, 160, 183, 295, 296, 
323 

Co-Polimer 231 

CR-39 256/257, 259, 260, 308, 309 

Çekirdek sentezi 49, 50, 51, 54, 95, 103, 
104,111 

Çok Boyutlu (Multiscale) Modelleme 

386 

Çok gruplu nötron difüzyon teorisi 2 

Çoklu Saçılma 24, 25, 26,28 

Deforme Çekirdekler 47,121,122 
Deneysel Tasarım 446, 450, 456, 459, 
464, 465, 474, 493, 496, 502, 506, 512, 
516, 522, 524, 530 

Denge ve Denge Öncesi Modeller 122 

Deniz Radyoekolojisi 313, 317 

Deprem 263, 298, 299, 301, 302, 303, 
304, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 327 

Detektör 53, 62, 69, 72, 75, 76, 81, 82, 
98, 113, 197, 199, 214, 216, 217, 227, 
261, 263, 299, 300, 308, 309, 312, 321, 
322, 385 

Dışsal Maliyetler 367, 369, 371, 372, 
374 

Difüzyon Sabiti 3, 153, 398, 399, 400, 
401,407 

Dikey Partikül Çökelimi 313 

Doğal Radyoaktivite 328 

Doğal Uranyum Kazancı 341, 348, 351 

Doğrusal ve Dairesel Çarpıştırıcılar 
60 

Doz Dönüşüm Katsayıları 129, 130, 
131, 132, 133, 134 

Doz Hesabı 84, 89, 90,91, 132 

Doz Hızı 87, 88, 89, 91, 92, 129, 130, 
333 

Doz Profili 136, 137, 144, 145,146, 147 

Dönüştürme Oranı 341, 342, 345, 349, 
350, 351 

Dört-Vektör 120 

Drum Kestirimi 384 

Ekserji Analizi 340 

Elektronlar 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 97, 106, 118, 137, 142, 143, 144, 
160,169, 181, 184, 205, 291,393 

Enerji Dağılımı 62,113, 136, 137, 292 

Enerji-Momentum 120 

Etkin Doz 90,129, 130,132, 133, 134 

Extriizyon 214 

Eylemsizlik Momenti 41,45,46 

f(D) 176,177,178, 179,180, 181 

Fiziksel Dayanım 230 

Flibe 437,438,441,442, 443 
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FLUKA 74, 94, 210,428,429,430,431 Homotopy Analizi Yöntemi 149 

Foton 26, 62, 64, 69, 70, 124, 125, 126, 
127, 129, 130, 132, 133, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 
160, 183, 216, 290, 292, 343, 428, 430, 
431,440, 487 

FRI Modeli 386, 391 

Gama Enerjisi 53, 56, 84, 87 

Gama Işını Birikim Etkeni 61 

Gama Radyasyon 183, 289, 291, 292, 
334,385,429,430,431 

Gama Spektrometresi 70, 71, 72, 75, 

320, 321, 322, 324 

Gama Radyasyonu 184, 232 

Ge Dedektör 70, 107, 323 

Geçiş Olasılığı 113 
Gerilim Korozyon Çatlaması 386, 388, 
389, 396 

Global Reaktivite 16, 18,19, 22, 23 

Güç Santralleri 313, 319, 367, 370, 371, 
374 

Güvenli İşletim 16, 17, 384 

Hafif Su Reaktörleri 377, 378, 379, 380, 
381,382,386,390,439 

Halo Çekirdekler 59 

HAM 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156,157,218 

Harzburjit 124, 125, 126, 127, 128 

Hazırlık 84, 388,433 

Isıtma Hızı 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182,467 

Işınlama 19, 52, 113, 114, 126, 159, 163, 
177,184,265 

Işınlılık 60 

İleri Yakıt Çevrimi 353 

İletken Geçirgen İnce Filmler 183 

İstatistiksel Analiz 298, 304, 312, 330 

İzleme 106, 290,299, 302, 308, 309, 313, 
434,434, 435,436, 475, 477 

İzospin Kırılması 33, 34, 38 

İzotermler 195, 198, 199, 201, 208, 210, 
212, 231, 233, 235, 236, 238, 241, 243, 
244, 245, 248, 249, 252, 254, 483, 500, 
501,510,511,513,520, 521 

İzotop 34, 35, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 
72, 73, 76, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
93, 96, 101, 103, 104, 105, 111, 123, 137, 
183, 195, 197, 209, 211, 212, 230, 231, 
257, 258, 261, 309, 321, 324, 326, 328, 
332, 333, 334, 342, 343, 401, 411, 432, 
456, 458, 495,505,513,515 

İzotop Üretimi Araştırma Reaktörü 

Jeotermal alanlar 312,337 

Kablosuz 434,435 

Kâlibrasyon Kaynağı 71,81 

Kalsit 168, 169,170, 172, 174 

Karbonifer Penceresi 256, 257,261 

Kimyasal Dayanım 230,483 

Hidrolize poliakrilonitril fiber 475,477 Kimyasal Modifikasyon 254 
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Kinetik 16, 17, 19, 22, 23,26, 166, 174, 
182, 187, 194, 195, 199, 202, 203, 205, 
207, 229, 233, 234, 235, 236, 239, 242, 
246, 251, 252, 253, 384,411, 423 

Kinetik Parametreler 167, 174, 182, 
207, 235, 252 

Koinsidens 70 

Kolemanit 428,429,430 

Kompozit 60, 184, 195, 197, 198, 199, 
200, 201, 205, 232, 233, 234, 235, 
237,241, 242, 243, 244, 247, 456, 458, 
459, 460, 461, 462, 463, 464, 503, 505, 
513,515 

Kromozom Anormallikleri 255 

Kuadratik Sınır Elemanlar 2, 3, 8, 9, 
14, 15 

Kula Volkaniti 523, 524, 530 

Kullanılmış Yakıtlar 231, 360, 383, 
476,495,505,513,515 

Kuplaj reaktivitesi 16, 18,22 

Kurşun 53, 70, 88, 107, 197, 243, 292, 
325, 326, 328, 330, 359, 365,380, 385 

Kütle Soğurma Katsayısı 428,430, 431 

Lantanyum 229 

Lineer Hızlandırıcılar 136, 137, 138, 
144 

Lorentz Dönüşümleri 120 

Lüminesans 167, 168, 169, 170, 171, 
174,175,177,182, 264, 265, 270 

Makro Alg 254 

Makroskobik Tesir Kesiti 398 

Malzeme Teknolojileri 376 

Mangan oksit 456 

MCM41465, 466, 467 

MCNP 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
135, 148, 341, 343, 351, 431, 437, 438 

MCNP5 63, 65, 66, 398, 400, 401, 402, 
406, 407, 

Meteorolojik Parametreler 298, 299, 
304,305,306 

Mikrodalga 485,486,487, 488 

Mikrokürecik 446, 448, 449, 450, 451, 
452, 453, 454, 476, 495, 496, 499, 500, 
501, 502, 505, 506, 509, 510, 511, 513, 
515,521,522 

Monte Carlo 24, 25, 26, 29,32, 61, 69, 
113, 114, 118, 119, 124, 125, 128, 129, 
130, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 
145, 147,148, 288, 290, 291, 292, 297 

Monte Carlo Simülasyonu 136, 138, 
343, 351, 393, 398, 399, 400, 401, 404, 
405, 406, 407, 408, 428, 429, 431, 442, 
445 

Müdahale 21, 358,433 

Na22 (P+) Pozitron 113 

Nanokristaller 207 

Nanoporoz 465,474 

Nodal Kinetik 16, 17,19, 22, 23 

Nokta Kinetik Denklemler 384,411 

Nötron 2, 3, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 36, 
37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 59, 85, 
94, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 149, 
151, 153, 154, 157, 159, 160, 163, 164, 
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166, 342, 343, 344, 349, 379, 381, 384, 
399, 400, 401, 402, 404, 406, 407, 411, 
429, 430, 437, 438, 439, 440, 443, 445 

Nötron Dedektörü 94 

Nötron Yayınlanma Spektrumu 123 

Nötron-Proton Çift Etkileşmesi 41, 42, 

45 

Nükleer Astrofizik 49, 51, 95 

Nükleer Bozunmalar 120 
Nükleer Enerji 52, 61, 229, 244, 274, 
278, 279, 285, 286, 287, 288, 295, 341, 
355, 360, 368, 369, 372, 373, 374, 376, 
377, 388, 398, 418, 419, 439, 445 

Nükleer Kaza 281, 315, 321, 372, 433 

Nükleer Reaksiyon Modelleri 121,123 

Nükleer Reaksiyonlar 120 

Nükleer Santral 209, 231, 274, 278, 
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 
287, 319, 360, 367, 371ü 371, 373, 374, 
386, 387, 388, 389, 440, 448 

Nükleer Taban Durum Özellikleri 59 

Nükleer Yakıt 230, 231, 320, 376, 377, 
379, 446, 485,490, 524 

Nükleon-Nükleon Etkileşimi 59 

Nümerik Modelleme 386,493 

Oksit Tabakası 386 

Optiksel Absorbsiyon 168, 172 

OSL 27, 57, 58, 101, 112, 175 

PAN 456, 457, 460, 461, 462, 463, 475, 
477, 478,479,480,481, 482 ,483 

Perlit 229 

Phaseolus coccineus L. 255 

Phaseolus vulgaris L. 255 

Plastik Sintilatör 53, 214, 215, 216, 217, 
218,222,223,227,228 

Poliakrilamit 195, 197, 233, 234 

Poliakrilonitril 243, 244, 475, 477, 479, 
482,483,484 

Polianilin 184 

Polimer 184, 195, 197, 198, 205, 208, 
210, 211, 212, 214, 215, 218, 230, 231, 
232, 233, 234, 241, 243, 244, 247. 309, 
476, 477, 483, 487, 488, 489, 490 

Polisitiren 214, 219 

Polivinil Prolidon 232 

Poliviniliden Florür 184 

Potasyum-40 71, 72 

P-prosesi 49,50, 51, 52, 53, 54, 95, 96, 
97, 101, 104 

Preon Modeli 60 

Proton Girişli Reaksiyonlar 122 

PTTL 175 

PULSTRI 409,411, 412,413 

Radioaktivite 231 

Radon 256, 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 263, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 
304, 305, 306,307, 308, 309, 310, 311, 
312,321,327,336,337,338. 

Radon Anomali 298, 299, 300, 303, 304, 
306, 307, 327 
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Radon Difüzyonu 259, 261, 263 

Radon Konsantrasyonu 256, 257, 260, 
262, 300, 301, 303, 304, 306, 310 

Radyasyon 25, 61, 62, 89, 107, 124, 125, 
126, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 140, 
141, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 169, 170, 175, 177, 183, 214, 215, 
216, 223, 228, 232, 257, 258, 259, 261, 
262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 
279, 283, 284, 288, 289, 290, 291, 292, 
295, 296, 297, 321, 330, 334, 336, 337, 
356, 358, 377, 379, 383, 385, 414, 428, 
429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 440, 
448,476,495, 505,513,515 

Radyasyon Algılama 288, 289, 290, 295 

Radyasyon Ölçme 288 

Radyasyon Zırhlaması 61 

Radyoaktif Atıklar 230, 353, 360, 372, 
456,476,513,523,525, 530 

Radyoaktivite 72, 73, 84, 90, 92,. 93, 
129, 230, 234, 278, 279, 287, 328, 330, 
336, 379, 384,449,451 

Radyolojik Acil Durum 433 

Radyonüklid 229, 231, 313, 315, 317, 
318,456,458 

Radyonüklit Migrasyonu 523, 524,530 

Radyoterapi 25, 136, 137, 144,429 

Reaktivitemetre 384 

Reçine 485, 487,488, 489,490 

Referans Seviyeleri 433 

RF 478 

S Faktör 103, 108, 109, 110, 111, 182 

Sabit Kaynaklı Nötron Difüzyon 
Denklemi 149,154,157 

SANAEM 214, 215, 219, 222, 223, 224, 
227,228, 326 

Sanal Laboratuvar 288 

Sediment 128, 313, 314, 315, 316, 317, 
318, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 328, 
329,330, 332, 333, 334 

Sediment Tuzağı 313, 315, 316, 317 

Sezyum 231,446,448, 458,476,484 

Sıvı Membran 185, 187 

Silikon Karbit (SiC) 159 

Silisyum dioksit 44 

Si0 2 197, 234, 446, 447, 449, 452, 453, 
454, 465, 484, 504, 505, 506, 509, 510, 
511,512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 
520, 521, 522 

Sivrice Fay Hattı 308 

Skyrme-Hartree-Fock Yöntemi 59 

Soğurulan Doz 133,183 

Sol-jel 183, 381, 446, 448, 449, 454, 
493, 495, 502, 503, 505, 512, 513, 515, 
522, 531 

Sorpsiyon 207, 209, 210, 211, 465, 478, 
484, 493, 495, 503, 505, 513, 515, 523, 
524, 531 

SPIRAL2 ve AGATA 

Sr+2 448, 450, 456, 458, 459, 460, 461, 
462, 463, 464, 493, 494, 495, 498, 499, 
502 , 503, 504, 505, 508, 509, 510, 512, 
515, 518, 519, 520, 522, 524, 525 ,526, 
527, 528, 529 
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Standart Model 34, 35, 36, 40, 60, Tersinmezlik 340 
131 

Stronsiyum 208, 209, 210, 211, 212, 
446, 448, 450, 451, 454, 458, 459, 475, 
46, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 
495, 496, 497, 505, 506, 511, 512, 513, 
514,515,516, 523,524 

Su 53, 63, 69, 88, 106, 129, 130, 136, 
137, 138, 142, 144, 145, 174, 185, 187, 
188, 198, 199, 205, 210, 234, 236, 244, 
247, 257, 300, 308, 309, 310, 311, 315, 
316, 322, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 
334, 342, 350, 357, 359, 365, 377, 379, 
380, 387, 390, 391, 394, 402,440, 451, 
458, 467, 468, 477, 478, 479, 489, 493, 
496, 506, 516, 524, 

Süperizinli Fermi Beta Geçişleri 33, 34, 

36 

Talyum 195, 197, 385 

Tavlama Etkisi 159,161 

Taylor Formu 61, 63, 64 

T-birîeşim Bölgesi 418, 419,420 

TBR 409, 437, 438, 443, 444 
TEMPUL 409, 410, 411, 412, 414, 415, 
416 

Termal Sular 327, 336 

Termal Yorulma 418,419 

Tesir Kesit Ölçümleri 49, 51, 52, 53, 54, 
56,57,111 

Tesir Kesiti 18, 25, 26, 27, 51, 52, 53, 
60, 85, 98, 103, 104, 105, 107, 107, 109, 
111, 114, 118, 121, 122, 124, 125, 127, 
128, 142, 143, 153, 381, 398, 404, 444 

Titanyum dioksit 446, 493, 531 

TL 167, 168, 170, 173, 175, 176, 177, 
181, 182, 195, 196, 197, 198, 228, 265, 
271 

TLD 170, 171,176, 177, 178, 264, 265 

TLD-200 176, 177, 178, 179, 181 

Toplam Alfa ve Beta Aktivitesi 328 

Toplam-Fotopik Verim Oranı 70 

Topraktaki Radyoaktivite 129 

Toryum 185, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 233, 234, 258, 301, 328, 330, 
341,439 

TRIGA 380,409, 410,411, 412, 416 

Türbülatıs Modellemesi 418 

Uranyum 185, 187, 188, 189, 190, 192, 
193, 207, 231, 232, 243, 254, 255, 257, 
258, 263, 301, 309, 310, 321, 328, 330, 
333,334 

Termodinamik 192, 195, 204, 211, 212, 
233, 234, 237, 240, 245, 250, 254, 340, 
437, 440, 475, 477, 483, 493, 495, 501, 
502, 503, 505, 511, 512, 513, 515, 521, 
522 

Termolüminesans 167, 168, 169, 170, 
175, 177, 182, 264, 265, 270 

Ters Reaktör Kinetiği 384 
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Uranyum nitrat 232 

Uranyum Yararlanma Faktörü 341, 
347, 350 

Van Gölü 328, 329, 330, 33.1, 332, 333, 
334,335 

Vigna anguiculata L. 255 
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Visual Basic 436 

WIMSD5 398, 400,401,402, 404, 406, 

Yanma Oranı 341, 342,434, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 358, 377, 

Yayınlanma Olasılığı 52,56,57, 84 

Yeni Nesil Reaktörler 353, 355, 357, 
358 

Yüzde Derin Doz 136, 144, 145 

Y-Zeolit 233,234 

Zayıflatma Katsayısı 124, 125, 127, 
292,294, 295 

Zeolit 195, 196, 197, 206, 233, 234, 235, 
242, 244, 488,491 

Zırhlama 61, 84, 385,429,483 

Zırhlama Hesabı 84 

Zirkonyum dioksit 446,493, 531 

Zirkonyum oksit 456 

ZnO: Al 183 

Zr0 2 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 
453, 454, 593, 493, 494, 496, 497, 499, 
500, 501, 502, 503, 504, 505, 508, 509, 
510, 511, 512, 513, 519, 520, 521, 522, 
531 
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