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RADYASYON ZIRHLAMASI AMACIYLA KRİSTAL CAMLARIN KULLANIMI

B e r i l TUCRUL, Mehmet A. YAVUZ, Muhittin OKKA

İstanbul Teknik Ü n i v e r s i t e s i

Nükleer Enet j i EnstitUsU

ÖZET

Radyasyonla çalış,
gerekir
lar yap

onla çalınmalarda, kimi kez ilgilenilen radyoaktif malzemeyi görmek
. Bu amaçla, "sLcak hücre (hot cell)" olarak tanımlanan özel adacık-

tı yayılır ve içeriyi görebilmek için Sıel kurşunlu camlar kullanılır. Faz-
la olarak, radyasyonla çatışılan bölgeyi ayırımlamak Üzere de kurşun camlı
bölmeler veya panolar kullanılır. Söz konusu kurşunlu camlar, ülkemizde
imal edilmemektedir. Çalınmamızda, rddyasyon zırhlaması amacıyla kristal
cam kullanımı incelenmektedir. Bilindiği Üzere, kristal cam, yapısında kur-
şun oksit ihtiva etmekte ve yurdumuzda da imal edilmektedir, incelememizde,
kristal camlarla çeşitli radyasyon tipleri için araştırma yapılmış ve
"yarı-kalınlık", onda bir kalınlık1* tayinine gidilmiştir. Böylelikle, ül-
kemiz olanakları ile radyasyon zırhlaması amaçlı kristal cam kullanımı de-
ğerlendirmesi gerçeklenebilmişt ir.

1. GtRtŞ

Radyoaktif elemanlarla veya daha genel tabiri ile radyasyonla çalışmalarda,
belki de en önemli husus, çalışan kişinin radyasyonun olabilecek olumsuz
etkilerinden korunmasıdır. Bir çok kez, ilgilenilen radyoaktif maddeyi gör-
nek. üzerinde çalışmak; Srnegin, radyokimyasal işlemlerin yapılması, bir
zorunluluk olmaktadır.

üre İlikle, yüksek aktiviteli kaynaklar il* çalışılacaksa, bu her zaman ko-

laylıkla gerçcklenemez. Bir takı» Btel korunma tedbirlerinin alınması şart

olur. Bu amaçla, ço|u kez "sıcak lilcra (hot cel l )" olarak tanımlanan özel

odacıklar yapılır ve İçeriyi gört ıilı»k İçin özel kurşunlu camlar kullanılır.
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Kurşun camları* kullaaımı, yalnız sıcak hücre yapısında olmayabilir (1).
Ornegia) radyaayonla çalışılan bölgeyi ayırıalamak usare de kullanılabi-
lirler.: »u amaçla, eabit v*ya portatif panolar kullanılır. Bunlardan ayrı
olarak,^gerekiyorsa radyoaktif aaıdde il* çalışanların ««ilerinin, radyas-
yonun istenmeyen etkilerinden korunmell için Bzel gözlüklerin yapımında da
kullanılır.

SSz koauau kurşunlu camlar, burada belirtilen amaçlarla Ülkemizde inal e-
dilmeaektedir. Ancak, kriatal cam yapımı (İlkemizde gerçeklenaektedir. Bi-
lindiği Oxer*, kriatal cam yapısında kurşun oksit ihtiva etmektedir. Yerli
olarak imal edilen kriatal camların, yapımcı firması en az X 24 kurşun ok-
sit (FbO) ihtdva ettiğini belirtmektedir. Bu nedenle, kurşunlu cam olarak
kriatal camiana) kullanışa sflz konusu olabilmektedir.

Çalışmamızda, yurdunuzda isal edilen kristal camların, radyaayonla çalış-
mada t3at«rditi aırhlama Bzalligi incelenmektedir. Boylalikla, Ulkeair iç
pazarından temin «dilebilecek kriatal canların, radyasyonla çalışma şart-
larında kulla»ılabilirl i | i tartışılmış olacaktır.

."Sf
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Akım ve/veya ft ilinin değiş t irilmeliyle elde edilen X-ijinlarimn nitel i-
ği de delinmektedir. Bu nedenle, farklı akım ve gerilim şartlarında deney-
ler tekrarlanmıştır.

Akım 3 mA'de sabit ve »erilin değişken tutularak, farklı kalınlıktaki kris-
tal camlar için deney yapıldığında, elde edilen «onuçlar Şekil: l'de top~
lanmıştır. Keza, deneyler akım 4 mA değeri için tekrarlandığında elde edilen
sonuçlar da Şekil: 2'de toplanmıştır. Şekil: 3'de İse gerilim 200 kv'da ıa-
bit, akım değişken tutulduğunda alınan sonuçlar verilmektedir. Şekil: 3'den
goriildUgU iibi, gerilim »b i t tutulduğunda, akımın değiştirilmesiyle değer-
lerde "iinemli" bir farklılık meydana gelmemektedir. Bu ise, akımın artcarıl-
ması, gerilinin sabit tutulmasıyla Üretilen X-ışınlarının enerjilerinin
artmamış olmasından kaynaklanan, beklenen bir sonuçtur.

Yapılan bu deneylerin ışığında, X-ışınları için "y«rı-kalınlık" ve "onda
bir kalınlık" tayinine gidilmiştir. Tabloı l'de sabit akım (3 mA) ve farklı
gerilim delerleri için bulunan yarı-kalınlık ve onda bir kalınlık değerle-
ri biraraya toplanmıştır.

2. laFILAH İNCELElCUt

İlk olarak, X-ışınları i la çalışmalarda, kristal canların zırhlama 8 ıe l l i -
| i incelenmiştir, lu amaçla, bir X-ışjnı tUpü karşılında çeş i t l i kalınlık- '
lardaki kristal canlarla deney yapılmıştır.

OcfMyio (erçcktaıebilaasi vs ölçümlerin sa | l ık l ı bir şekilde alınabilmesi
içim. X-ış»l tflşü çıkışına uygum bir kolimetflr takılmış ve tap il* kris-
tal cam. mesafesi daima sabit tutulmuştur. OlcUmler, uygun bir dedektHr
yarduu ila a l m ı ş t ı r .

Tabloı 1

l i l iadif i bara, S-ışıaı COpUrioda Icumanda ç i f t i" olarak nitelenen ve kul
lanıcıma kıı—a~a a t t i | i iki faktör vardır (2,3). Bunlar, tüpe uygulanan a-
kım »• gerUisalir.

Kristal Camlar İçin 3 mA'de, Farklı Gerilim Değerleri ilişkin Yarı-kalınlı*

ve Onda Bir Kalınlık Değerleri

Gerilim
(kV)

100

125

150

175

200

225

250

Yarı-kalınlık

(mu)

2,36

2,65

2,69

2.76

3,03

3.59

3,96

Onda Bir Kalınlık

(im)

7.85
8,80

8,94
9,16

10,14
11,94

13.14
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1: 1 Akin 3 mA'de Sabit ve Gerilin Değişken

Tutularak Elde Edilen Sonuçlar

Şekil : 2 Akın i, mA'de Sabit ve Geril in Değişken

Tutularak Elde Edilen Sonuçlar

t)-

3 Geri l i* ZOO kV'da Sable va Akı* Datifken

Tutulduğunda Elde Zdllan Sonuçlar

Sakil: 4 Farklı Kalınlıklardık! Kristal Canların

3 mA ve 100 kV'da (eki len Radyografi.
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Bu çalışmanın uzantısında olarak yeterl i redyasyon zırhlaması için "yüzde . ,/

bir kalınlık" delerinin tayini yapılarak, bu değer 250 kV için 26.28 m ;;,

olarak bulunmuştur. '. t-T

'fi
Kristal camların radyasyon zırhlaması değerlendirmesinde, (»reçeli olarak ','',

daha iyi bir fikir sahibi olmak Özere toz konusu (5, 10, 20, 30. 40.ve 50 . .'

mm) kristal camların sabit akım ve farklı gerilimlerde X-ışını radyografi- j, '

leri çekilmiştir. Şekil: 4'te farklı kalınlıklardaki kriatal camların 3 mA ''•'

ve 100 kV'da toplu halde çekilen radyografi. Sekili 5'te ise aynı kristal -

camların 3 mA ve 250 kV'da toplu halde çekilen radyografi görülmektedir.

Bu radyograflardan da anlaşıldığı gibi; bugün sanayide, X-ışını tüpleri

ile radyografi çekiminde, yaygın olarak kullanılan 250 kV'a kadar olan

çalışma" gerilimleri için 30 m kristal can kalınlığının yeterli zırhla-

mayı sağlaması beklenecektir.

X- ışınlarından ayrı olarak, 'söz konusu kri&tal camlarla, gama ışınları

için de deneyler yapılmıştır. Bu amaçla, Cs-137 ve Co-60 radyoizotopları

ile çalışılmıştır. Bilindiği Üzere, Cs-137"nin enerjili .0:662 HeV ve Co-60

m enerjisi 1,17 ve 1.33 MeV'dir. Böylelikle, birbirinden hayli farklı

iki gama kaynağı ila deney yapılmış olmaktadır. Deneylerden elde edilen

sonuçlar. Şekil: 6'da görülmektedir.

Cama kaynakları i le yapılan bu deneylerin uzantısında, yine yarı-kalınlık

ve onda bir kalınlık tayinine da gidilmiştir. Cs-137 ve Co-60'a ilişkin

yarı-kalınlık ve onda bir kalınlık delerleri Tablo: 2'de görülmektedir.

Tablot 2

Kristal Camlar tçin Cs-137 ve Co-60 Kaynaklarına ilişkin Tarı-ka!ınlık ve

. Onda Bir Kalınlık Değerleri

Cama Kaynağı.

Cs-137

Co-60

Yarı-kalınlık

<—»

8S.I

96.3

Onda Bir Kalınlık
. (no)

282.8

320,5

Sâ

-S

S °
n

«1 -a

&

3 o

3 a
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Dualardan ayrı olarak, kristal c u l u u fiziksel BxelliginB ilişkin olarak
kırılsa indisi BlçflaU da yapılmıştır. Tapılan deneyler aonucımda, siiz konu-
ğu bu kristallerin kınlaa İndiai. ortalama 1,6 olarak tayin sdilmiftir.
Buna (Bra, kınlaa indisi af Kından kristal canlar, normal eaalardan büyük
bir farklılık gBsteraiyor olmaktadır.

) . SONUÇ

•pim bu dsncyler sonucunda, yapımcı llrma tarafından en az X 24 kurjun oksit
ihtiva ettiği belirtilen bu kriatal camların radyasyon xirhUcun amacıyla
kullanılabileceği anlaşılmıştır. Hedir k i l Ülkemizde Üretilen sttz konusu bu
camların, yeterli zırhlaaayı sallayabilmek için, yurt dışında Üretilen kur-
şunlu camlara oranla daha kalın olarak kullanılmaları sorunlu olmaktadır.

Tayin edilen yarı-kalınlık ve onda bir kalınlıklardan hareketle, pratik kul-
lanış açısından değerlendin* yapıldığında, X-ısınları İçin radyasyon ıırh-
laması amacıyla bu kristal camların kullanılmalı, halinde nispeten aakul ka-
lınlıkta camların kullanılmışı gerekmektedir. Böylelikle, kırılma indisi de
faxla rdksek almayan bu kristal camların X-ıami çel ıs ıa labaratusrları için
uygun olduğu sBylencbilir.

0te yandan, gama kaynakları il* yapılan deneyler sonucunda, bu Scristsl cam- '
Urla yeteri radyasyon zırhlamasuun sa|lanabilmsıi için "hayli kalın" kul-
1anıISMISJI garekti|i anlefilmiftır. M* var ki, bu durun, pratik uygulama
zorluklan actiıecektlr.

Son olarak, çalışmamız ısı | ında denebilir kl( Olkcsıizde Oretilen kristal
camların radyasyon ıırhlaması"amacıyla kullanımları. Z-ifuları İçin uygun
aitaUnebllaesim* katfia, gama î f inUrı için yOksek kalınlıkta kullanıa
sorualnlugu fitİrmesi nedeniyle praelkt* torluklar arzadebilecektir, .
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