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ÖZET

Bu çalışmada, her biri 592 GBq aktiviteye sahip üç adet 241Am-Be nötron

kaynağından oluşan bir nötron hücresinde, ortalama spektrum metodu ile
2~ "Th(n,f) reaksiyonu sonucu oluşan fisyon ürünlerinin yüzde dağılımlarının

belirlenmesi amaçlanmıştır. 1,4 MeV'in üzerindeki nötron enerjileri için : 4 lAnı-

Be nötron kaynağının ortalama spektrum enerjisi, nümerik integral metoduyla

5,02 MeV olarak hesaplanmıştır. Deneylerde numune olarak % 99,5 saflıkta toz

ThO: ve standart madde olarak yine % 99,5 saflıkta toz UO: bileşikleri

kullanılmıştır. Dedektör veriminin tayininde uranyumun doğal bozunması

sonucu oluşan 2}ATh ve 2'14l"Pa radyoaktif çekirdekleri tarafından yayınlanan,

enerji ve şiddetleri çok iyi bilinen gama ışınları kullanılmıştır. UO: ve ThO:

matrikslerinin yoğunluklarının farklı olmasından dolayı ThO: matriksi için

dedektör verimi tayininde gama öz soğurma düzeltmesi yapılmıştır. ~32Tlı(n.f)

reaksiyonu sonucu oluşan fisyon ürünlerinden kütlesi 87 ile 143 arasında

değişen on dört fisyon ürünü gözlenmiş ve on üç tanesinin kütle dağılım

yüzdeleri ölçülmüştür. Elde edilen değerler literatür değerleri ile

karşılaştırılmış ve sonuçların genellikle uyumlu olduğu görülmüştür.

Bilim Kod : 218
Anahtar Kelimeler : 2 3 2Th, fisyon ürünü, fisyon verimi, kütle dağılımı,

aktivasyon metodu, ortalama spektrum metodu
Sayfa Adedi : 56
Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Atilla ÖZMEN



DETERMINATION OF THE MASS DISTRIBUTION OF FISSION
PRODUCTS OF 2 3 2Th IN A NEUTRON SPECTRUM WITH

AVERAGE ENERGY OF 5.0 MeV
(M.Sc. Thesis)
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ABSTRACT

In this study, the aim is to determine the distribution percentages of fission

products which occur with 2 3 2Th (n,f) reaction by the average spectrum method

in a neutron cell which consist of three 241Am-Be neutron sources of 592 GBq

each. The average spectrum energy of 24lAm-Be neutron source for neutron

energies above 1.4 MeV was calculated as 5.02 MeV by numerical integration.

In the experiments, powder TI1O2 compound with 99.5 % purity was used and

powder UO: compound with again 99.5 % purity was used as reference

material. In determining detector efficiency, gamma ray with well-known

energies and intensities which are emited by 2 3 4Th and 2 3 4 m Pa radioactive

nuclides which form as a result of natural decay of 2 3 8 U, were used. Because of

the difference in densities of UO2 and ThOi matrixes, in determining detector

efficiency for TI1O2 matrix gamma self absorbtion correction was applied. 14 of

the fission products formed as a result of 2 3 2Th (n,f) reaction with masses

between 87 and 143 were observed and the mass distribution of 13 of them were

measured. The obtained values were compared with the values in the literature

and it was seen that they generally agreed.

Science Code : 218
Key Words : 2 3 2Th, fission product, fission yield, mass distribution,

activation method, averaged-spectrum method
Page number : 56
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1.GİRİŞ

1932 yılında Chadwick nötronu keşfettikten sonra, nötronlarla çekirdek

reaksiyonları üzerine araştırmalar hızlı bir şekilde ilerledi. 1934'e kadar

nötronlarla bombardıman edilen çekirdeklerin parçalanmaları hakkında

veriler, Fermi ve arkadaşlarını, Uranyumu nötronlarla bombardıman etmek

suretiyle atom numaraları 92'den büyük elementleri oluşturmak için deneyler

yapmaya şevketti. Yaptıkları ilk deneylerde, farklı yarı-ömürlere sahip dört

beta ışını aktifliği bulmuşlardı. Normal uranyum, uzun yarı-ömürlü ve a

parçacığı yayınlaması ile bozunduğundan, bu beta ışını aktiflikleri yeni

elementlerin (uranyum ötesi elementler) meydana geldiğini gösteriyordu.

Bazı kimyasal deneylerin sonucunda Noddack, bombardıman edilen

çekirdeklerin, atom numarası daha küçük elementlere bölünmüş olabileceğini

öne sürdüyse de 1939 yılı başlarına kadar bu aktifliklerin, atom numarası

92'den büyük radyoaktif^çekirdeklerden geldiği kabul edildi ve birçok yeni

radyoaktif seri ileri sürüldü.

1939'da Hahn ve Strassmann deneyler sonucunda, uranyumun nötronlarla

bombardımanında meydana gelen radyoaktif elementlerden bir tanesinin

Z = 57 lantan izotopu olduğunu buldular. Lantan baryumun beta

bozunmasından meydana gelmiştir. Bu sebeple daha önce uranyum ötesi

elementlerden ileri geldiği kabul edilmiş olan beta ışını aktifliklerinin daha

küçük atom numaralı elementlerin radyoaktif izotopları tarafından meydana

gelmiş olduğunu ileri sürdüler. Uranyumu nötronlarla bombardıman etmek

suretiyle başlatılan işlem, meydana gelen yeni uranyum çekirdeğinin kararsız

hale geldiği ve orta atom kütleli iki çekirdeğe bölünmüş olduğu bir

reaksiyondur. Meydana gelen çekirdeklerden biri Z = 56 baryum, diğeri ise

Z = 36 kripton olması gerekir. Bir ağır çekirdeğin aşağı yukarı birbirine yakın

kütleli iki çekirdeğe bölündüğü bu çeşit parçalanma olayına "çekirdek fisyonu"

adı verilir.



Çekirdek bölünmesinin keşfedilmesiyle deneyler tekrarlanarak doğrulandı. İki

yıl içinde toryum ve protaktinyum çekirdeklerinde de bölünme olduğu

bulundu. Ağır elementin verilmiş belli bir izotopunda bölünme oluşturmak için

gerekli olan bombardıman edici nötron enerjilerinin ölçülmesi, çekirdek

fisyonunda açığa çıkan enerji miktarı ve çekirdek fisyon ürünlerinin analizi ile

sonuçlar genişletildi.

Fisyon olayının keşfinden sonra dünyanın önde gelen laboratuvarlarında

gerek fisil, gerekse fertil nüklitlerin fisyonu ile ilgili araştırmalar başlamıştır. Bu

çalışma esnasında, konu ile ilgili ulaşılabilen en eski çalışma V. W. Jentschke

tarafından yapılan ve 1943'te Zeits. f. Physik adlı dergide Almanca

yayınlanan makaledir (1). Bu çalışmada, 2 3 5U, 238U ve 232Th'nin fisyonu

sonucu ortaya çıkan fisyon ürünleri arasında kinetik enerjinin ne şekilde

dağıldığı incelenmiştir. 1947 yılında J. L. Fowler ve L. Rosen'in (Los Alamos

Bilim Laboratuvarı), yavaş1 ve hızlı nötronlarla 235U ve 232Th'nin fisyonundan

kaynaklanan fisyon ürünlerinin enerji dağılımları ile ilgili çalışmaları

yayınlanmıştır (2). 1951'de A. Turkevich ve J. B. Niday (ANL), reaktör

nötronları ile 232Th fisyonu üzerinde radyokimyasal araştırmalar konusunda

bir makale yayınlamışlardır (3). Bu makalede ortalama enerjisi 2,6 MeV olan

fisyon nötronları ile 72 ile 144 arasında atom ağırlığına sahip yirmiden fazla

fisyon ürününün fisyon verimi tayin edilmiştir. 1953'de yine A. Turkevich ve

grubunun (Chicago Üniversitesi) bu sefer Li+D nötronları ile 232Th'nin fisyonu

üzerine radyokimyasal araştırmalar konulu bir çalışmaları yayınlandı (4). Bu

çalışmada 6 MeV ile 11 MeV arasındaki nötronlarla atom ağırlıkları 77 ile 144

arasında olan on beş fisyon ürününün fisyon verimi belirlendi. 1963'de

Hindistan Atom Enerjisi Kurumundan R.H.Iyer ve grubunun reaktör nötronları

ile 232Th'nin fisyonunun kütle verimi eğrisi hakkında bir çalışmaları yayınlandı

(5). Bu çalışma ile 77 ile 156 kütle bölgesini kapsayan otuz tane fisyon

ürününün fisyon verimi tayin edildi. Arkansas Üniversitesinden K. M.

Broom'un (1964) 2,95 MeV ve 14,8 MeV nötronlarla 232Th'nin fisyonu konulu

bir makalesi yayınlandı (6). Bu çalışmada 14,8 MeV nötronlarla on altı, 2,95

MeV nötronlarla ise on fisyon ürününün fisyon verimleri ölçüldü. 1967'de



CCR Euratom'dan (İtalya) M. Bresesti ve grubunun, reaktör nötronları ile
232Th'nin fisyon verimlerinin radyokimyasal tayini konulu bir çalışma

yayınlandı (7). Bu çalışmada, ağır fisyon ürünü bölgesindeki yedi fisyon

ürününün fisyon verimi tayin edildi. 1968'de J. W. Harvey ve grubunun (Mc

Master Üniversitesi, Ontario), 232Th'nin reaktör nötronu fisyon verimleri

konulu makaleleri yayınlandı (8). Bu çalışmadaki en önemli yenilik, fisyon

verimlerinin tayininde kütle spektrometresi metoduyla birlikte bir Ge(Li)

dedektörlü gama spektrometresi metodunun kullanılması idi. Yine 1968'de

Kent Üniversitesinden (İngiltere) S. J. Lyle ve grubunun , 3 MeV ve 14,7 MeV

nötronlarla 232Th'nin asimetrik fisyonunda bazı fisyon ürünlerinin kümülatif

verimleri konulu çalışmalarının yayınlandığı görülmektedir (9). Bu çalışmada

3 MeV nötronlarla kütle numarası 83, 84, 97, 99, 129, 132, 143 ve 145 olan

fisyon ürünlerinin fisyon verimleri, 14,7 MeV nötronlarla ise kütle numarası

132 ve 143 hariç olmak üzere, aynı fisyon ürünlerinin fisyon verimleri tayin

edilmiştir. Yine Kent Üniversitesinden S. J. Lyle ve J. Sellars'ın 1969 yılında

Nükleer fisyonda ince yapı konulu makaleleri yayınlandı (10). Bu makalede,
238U ve 232Th fertil çekirdeklerinde 3 MeV ve 14,8 MeV nötronlarla 131-135

kütle bölgesinde oluşan fisyon ürünlerinin fisyon verimleri incelendi. 1971'de

D. L. Swindle ve grubunun (Arkansas Üniversitesi), 232Th'de 3 MeV

nötronların oluşturduğu fisyonun kütle dağılımı konusundaki çalışmaları

yayınlandı (11). Bu çalışmada, atom ağırlığı 77-93 ve 141-156 arasındaki on

dört fisyon ürününün kütle dağılımları tayin edildi. 1973'de I. V. Kurchatov

Atom Enerjisi Enstitüsünden (eski Sovyetler Birliği) S. M. Dubrovina ve

grubunun, nötron enerjisi ile 232Th'nin fisyon ürünlerinin kütle dağılımının

değişimi konulu çalışmalarının yayınlandığı görülmektedir (12). Bu

çalışmada 1,53 MeV, 1,65 MeV, 2,0 MeV, 3,0 MeV, 3,9 MeV, 4,8 MeV, 13,0

MeV, 15,0 MeV, 17,7 MeV nötronlarla 232Th'nin fisyon ürünlerinin kütle

dağılımları incelenmiş ve 1,65 MeV, 4,8 MeV ve 13 MeV nötronlar için

enerjinin fonksiyonu olarak fisyon ürünlerinin kütle dağılımları çizilmiştir.

1979'da CE Bruyers-le-Chatel Nükleer Fizik Servisinden (Fransa) J. Trochon

ve grubunun 232Th'nin fisyon özellikleri konulu çalışmaları yayınlanmıştır (13).

Bu çalışmada, enerjisi 1,35 MeV ile 5,30 MeV arasındaki tek enerjili



nötronlarla 232Th (n,f) reaksiyonu ile oluşan fisyon ürünlerinin toplam kinetik

enerjileri ve fisyon verimleri ölçüldü. Hızlı nötronlarla 232Th (n,f) reaksiyonu ile

ilgili çok önemli, belki en önemli, çalışma Argonne Ulusal Laboratuvarında

(ANL) L. E. Glendenin ve grubu tarafından yapılan ve 1980'de yayınlanan

"Tek enerjili nötronlarla 232Th'nin fisyonundaki kütle dağılımı" konulu

makaledir (14). Bu çalışmada 2,0 MeV, 3,0 MeV, 4,0 MeV, 5,9 MeV, 6,4

MeV, 6,9 MeV, 7,6 MeV ve 8,0 MeV tek enerjili nötronlarla 232Th'nin

fisyonuna ait 38 kütle için fisyon ürünü verimi tayin edilmiş ve enerjinin

fonksiyonu olarak fisyon ürünlerinin kütle dağılımları çizilmiştir. Diğer

yayınlarda özellikle 3 MeV ile 8 MeV arasındaki nötronlar için 232Th'nin fisyon

ürünü verimine ait ayrıntılı bilgi yoktur. 1981'de Bhabha Atom Araştırma

Merkezinden (Hindistan) A. Ramaswami ve grubunun, 232Th ve 233U'ün

fisyonundaki fisyon ürünlerinin mutlak verimleri hususundaki çalışmaları

yayınlanmıştır (15). Bu çalışmada reaktör nötronları kullanılarak kütleleri 91

ile 143 arasındaki on fisyon ürününün verimi ölçülmüştür. H. N. Erten ve

grubunun (Eidgenoessiches Institut für Reaktorforschung, isviçre) 1981'de

yayınlanan ve "232Th'nin reaktör nötronlarıyla oluşan fisyonda kütle dağılımı"

konulu çalışmaları (16) özellikle dokuz ayrı çalışma ile karşılaştırılmalı olarak

verilmesi bakımından çok önemlidir. Bu çalışmada, kütle numarası 77 ile 153

arasında olan otuz altı adet fisyon ürününün fisyon verimi tayin edilmiştir.

Özellikle 3 MeV civarında enerjiye sahip nötronlarla 232Th'nin fisyon

ürünlerinin kütle dağılımıyla ilgili, New Mexico Devlet Üniversitesinden (New

Mexico) A. E. Richardson, Southwestern Adventist College'den (Texas) H. L.

Wright, White Sounds Missile Range'den (New Mexico) J. L. Meason ve J. R.

Smith'in 1986'da yayınlanan çalışmaları oldukça önemlidir (17). Bu

çalışmada 3,3 MeV civarında enerjiye sahip nötronlarla oluşan 83-149 kütle

numarası aralığında 27 fisyon ürününün fisyon verimi dokuz ayrı çalışmayla

karşılaştırılarak verilmiştir.

Bu çalışma iki amaca yöneliktir. Birincisi, 238U gibi 232Th'nin de hızlı üretken

ve CANDU tipi reaktörlerde yakıt maddesi olarak kullanılma potansiyeline

sahip olması ve bu yüzden 232Th'nin her çeşit nötron enerjisi ile fisyon



özelliklerinin araştırılmasının şart olmasıdır. Günümüzde, özellikle hızlı

üretken tipi reaktörlerde 232Th'nin yakıt olarak kullanıldığı 40 MWe ile 100

MWe arasında güce sahip deneme reaktörleri Hindistan ve Almanya'da

çalıştırılmaktadır. Toryum yakıtlı hızlı üretken tipi reaktörlerde yakıt olarak %

15 civarında zenginleştirilmiş 235U'ten bir çekirdek ve bunun etrafını örtü

şeklinde saran 232Th mevcuttur.

232 Th(n,y)2

reaksiyonu sonucu oluşan 233U fisil çekirdeği, 235U ve 239Pu'a göre daha

yüksek fisyon verimine sahip olduğundan daha verimli bir yakıt maddesidir.

Ayrıca yer kabuğundaki toryum miktarı yaklaşık olarak uranyum miktarının üç

katıdır. Böylece, toryumun nükleer reaktörler için alternatif yakıt maddesi

olarak kullanılması azalan enerji kaynaklarına büyük bir katkı sağlayacaktır.

Toryum ve Uranyum yakıtları nükleer reaktörlerde ThO2 ve UO2 bileşikleri

halinde kullanılmaktadır. ThO2 3300 °Ç kaynama sıcaklığına sahiptir. Bu

sıcaklık UO2 için 2800 °C'dir. Böylece toryumun yakıt olarak kullanılması,

uranyumlu reaktörlerde meydana gelen kalp erimesi kazalarını büyük ölçüde

azaltacaktır.

Toryumun uranyuma göre başka bir avantajı da, atığındaki uranyum ötesi

radyonüklitlerin daha az olması ve bu şekilde atık yönetiminin daha kolay

olmasıdır. Sayılan bu nedenlerden dolayı, toryumun cevher olarak

çıkarılmasından başlayıp yakıt olarak kullanıldıktan sonra atığının son

kullanım yerine bırakılmasına kadar olan süreçte her türlü araştırmanın

yapılması gerekmektedir. Toryum envanterinde fisyon ürünlerinin kütle

dağılımlarının oranlarının belirlenmesi özellikle atık yönetiminde en önemli

yeri alır. Bu bakımdan her bir fisyon ürününün nötron enerjisine bağlı olarak

belirlenmesi gerekmektedir.

Çalışmanın ikinci amacı, araştırma metoduna yöneliktir. Bu çalışmada, daha

sonra ayrıntısı anlatılacak olan 241Am/Be nötron kaynağından elde edilen



ortalama spektrum nötronları kullanılmıştır. Reaktör spektrumunun

kullanıldığı ortalama enerjili nötronlarla 232Th'nin fisyon ürünlerinin kütle

dağılımlarının incelenmesine ait epey çalışma mevcuttur (2,3,5,7,8,16,17).

Ancak literatürde izotopik nötron kaynaklarından elde edilen ortalama

spektrum metodu ile 238U'in fisyon ürünlerinin kütle dağılımına ilişkin çalışma

olmasına rağmen (18), 232Th'nin fisyon ürünlerinin kütle dağılım oranlarının

araştırılmasına ait herhangi bir çalışma bulunamamıştır. Böyle bir çalışmanın

bulunamamış olması, izotopik nötron kaynaklarından elde edilen ortalama

enerjili nötronları, 232Th'nin fisyon ürünlerinin kütle dağılımı verimlerinin

belirlenmesi için kullanmaya yöneltmiştir.



2. FİSYON OLAYI

2.1. Fisyon Olayının Fiziksel Esasları

Uranyum - 235'in fisyonuna örnek bir reaksiyon denklemi aşağıdaki gibidir:

1 ^ , 235 i ı . (236 ı ıY 141 R 9 2 ^ o 1 n , n

o n + 9 2 U -> { 9 2 U ) ~^ 5 6 b a + 3 6 K r + ^ 0 n + U

Burada Q, bu reaksiyonda açığa çıkan enerjiyi göstermektedir ve reaksiyona

giren çekirdeklerle reaksiyon sonucu oluşan çekirdekler arasındaki kütle

farkıdır. Büyük kütleli bir çekirdeğin bölünmesi, momentumları eşit ve zıt

yönlü olan kendisinden küçük iki tane büyük kütleli parçacığın oluşması ile

sonuçlanır. Fisyon ürünlerinin kinetik enerjileri kütleleri ile ters orantılıdır.

1939 yılında Bohr ve Wtfeeler çekirdek bölünmesi teorilerinde çekirdek için

"sıvı damlası modeli"ni kullanmışlardır. Bölünme olayı Şekil 2.1.'deki gibi

gösterilebilir.

Küresel sıvı damlası biçimindeki çekirdekte yüzey gerilimi kuvvetleri ile

Coulomb itmesi dengededir. Çekirdek bir nötron yakalayınca ortaya çıkan

uyarma enerjisi (gelen nötronun kinetik enerjisi ve bu nötronun bileşik

çekirdek içindeki bağlanma enerjisinin toplamı), meydana gelen bileşik

çekirdekte titreşimlere sebep olur ve damla küresel şeklinden ayrılarak

elipsoid biçimini alabilir. Yüzey gerilim kuvvetleri damlayı eski küresel

biçimine getirmeye, uyarma enerjisi ise şekli daha fazla bozmaya çalışır.

Uyarma enejisi yeter derecede büyük değilse elipsoid, yüzey gerilimi

kuvvetleri etkisi ile tekrar küresel biçime dönerken, uyarma enerjisi gama

fotonları şeklinde yayınlanır. Bu halde, fisyon yerine radyasyon yayınımı ile

sonuçlanan soğurma olayı meydana gelmiş olur.
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Şekil 2.1. Sıvı damlası modeline göre çekirdek fisyonu

Uyarma enerjisi yeterli büyüklükte ise damla ipek kozası halini alır ve

sonunda Coulomb itmesi ile kozanın iki yuvarlağı birbirinden ayrılarak fisyon

ürünlerini meydana getiren küresel iki parça halinde birbirlerinden

uzaklaşırlar. Meydana gelen A-jZ-] ve A2Z2 çekirdeklerinin merkezleri

arasındaki uzaklık r-j + r2 den daha büyük olacaktır. Bu durumda, bu

çekirdekler Şekil 2.1.'de gösterildiği gibi, ani olarak bir veya daha çok nötron

açığa çıkaracaklardır. Bölünme anında Z1 ve Z 2 çekirdekleri arasındaki r

uzaklığı çekirdek kuvvetlerinin erişme sınırından büyüktür. Böylelikle bu

çekirdekler, sadece üzerlerindeki elektrik yüklerinden ötürü, elektrostatik itme

etkisi altındadırlar. Bu sonuç, bu çekirdeklerin kinetik enerjileri toplamının

bölünmede açığa çıkan enerjiden daha küçük olmasından çıkarılabilir. A-jZ-)

ve A 2 Z 2 çekirdekleri bölünme anında yüksek derecede uyarılmış

durumdadırlar. Bu enerjinin bir kısmı derhal serbest hale geçer ve ani

nötronlar tarafından götürülür, geri kalan enerji fazlalığı bu çekirdeklerin

nötron, beta ve gama ışını yayınlamaları ile daha kararlı yapılara dönüşmeleri

sırasında açığa çıkar. Fisyon olayında açığa çıkan enerji dağılımı Çizelge

2.1.'de verilmiştir.



Çizelge 2.1. Fisyonda açığa çıkan enerjilerin dağılımı

Nicelik

"Hsyon ürünlerinin kinetik enerjisi

Ani gama ışını enerjisi

Fisyon nötronlarının kinetik enerjisi

Fisyon ürünlerinden yayınlanan beta parçacıkları

Fisyon ürünlerinden yayınlanan gama ışınları

Fisyon ürünlerinden çıkan nötrinolar

Fisyon başına toplam enerji

MeV

165 ± 5

7 ± 1

5 ±0,5

7 ± 1

6 ± 1

10

200 ± 6

Fisyon reaksiyonunun olabilmesi için fisyon yapan çekirdeğin ( A > 230 )

uyarılma ve aktivasyon enerjilerinin gözönüne alınması gerekir. X çekirdeği
.t
A+1 *

bir nötron yakalıyarak ( X) bileşik çekirdek durumunu oluşturduğunda

uyarılma enerjisi

E u = [ m ( A - 1 x ) ' - m ( A l 1 x ) ] c 2 [2.1]

eşitliği ile verilir.

A+1 " A 235 232

Bileşik çekirdeğin kütlesi m( X) = rm( X) +mn'dir. U ve Th çekirdekleri

için uyarılma enerjileri ayrı ayrı hesaplanırsa aşağıdaki değerler bulunur:

m(236U)* = m(235U) + m n

= 235,043925u + 1,008665u

= 236,052590u

E
u
 = ( 236,052590u - 236,045563u ) 931,502 MeV / u

= 6,5 MeV



m (2 3 3Th )• = m (2 3 2Th ) + m n

= 232,038050u + 1,008665u

= 233,046715u

Eu = ( 233,046715u - 233,041577u ) 931,502 MeV / u

= 4,8 MeV

Aktivasyon enerjisini açıklamak için öncelikle Coulomb enerjisinden söz

etmek gerekir. Bileşik çekirdeğin bölünmesinden sonra fisyon ürünleri

birbirilerinden ayrılmaları için, Şekil 2.2.'de görülen Ec yüksekliğine sahip

engeli aşmalıdırlar. Ec değeri

[2.2]
r2

Eşitliği ile verilen Coulomb* potansiyelidir.

Aktivasyon enerjisi, Coulomb potansiyeli ile uyarılma enerjisi arasındaki

farkın bir ölçüsüdür. U ve Th için aktivasyon enerjileri sırası ile 5,3 MeV

ve 6,5 MeV'dir (19) . Görüldüğü gibi U + n -» U reaksiyonu için uyarma
232 233 *

enerjisi aktivasyon enerjisinden daha büyük, Th + n -» Th reaksiyonu
235

için ise uyarma enerjisi aktivasyon enerjisinden daha küçüktür. Bu, U' in
232

her enerjiden nötronlarla fisyona uğrayabileceğini Th için ise MeV

mertebesinde enerjiye sahip nötronlara ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.

35U ve 232Th arasındaki fark, 235U çekirdeği bir nötron soğurduğu zaman

oluşan bileşik çekirdeğin proton sayısı ve nötron sayısının çift (92,144),

halbuki 232Th çekirdeği bir nötron soğurduğu zaman oluşan bileşik çekirdeğin

proton sayısının çift, nötron sayısının ise tek (90,143) olmasıdır.



o
c
o

55

mesafe

Şekil 2.2 Fisyon olayında aktivasyon enerjisi, uyarılma enerjisi ve
Coulomb potansiyelinin temsili

Bu durumun açıklanması yarı-ampirik kütle formülü ile yapılabilir:

ER = a u A - a c A 2 / 3 - a r
A 1/3 [2.3]

Bu eşitlikte ilk terim nükleonlar arası çekim enerjisini, ikinci terim yüzey

gerilimi enerjisini, üçüncü terim Coulomb enerjisini, dördüncü terim asimetrik

enerjiyi, beşinci terim ise spin-parite enerjisini gösterir. Spin parite enerjisi

proton ve nötronların çift ve tek olmalarına göre değişir.

A çift, Z tek ise 5 =+1

A tek ise 5 = 0

A çift, Z çift ise 5 = -1

dır.
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,236Bunun anlamı, spin-parite teriminin ( U) çekirdeğinin bağlanma enerjisine
,233.

negatif etki yapması, ( Th) çekirdeğine ise bir katkıda bulunmamasıdır.

Çekirdeklerin çoğunda elektrostatik enerji yüzeysel enerjiden çok küçüktür.

Çekirdeklerin yükü arttıkça elektrostatik kuvvetlerin tesiri artar. Coulomb

enerjisi Z2 ile doğru, R ile ters orantılı, yüzey gerilimi ise R2 ile orantılıdır.

Çekirdek hacmi nükleonların A'sı (kütle numarası) ile orantılı olup iki enerjinin

oranı Z2/R3 yani Z2/A'dır. O halde Z2/A değerine de bakılarak fisyon olayının

gerçekleşme ihtimali belirlenebilir. Z2/A>35 olan çekirdeklerin fisyona uğrama

olasılıkları vardır. Çizelge 2.2. de bir çekirdeğin fisyona uğrayabilmesi için

önemli parametreler verilmiştir (19).

Çizelge 2.2. Çekirdeğin fisyona uğrayabilmesi için önemli parametreler

Reaksiyon

T 2 u + >^ 2 r 2 u
^U^n^U

2 3 8 . U n > V 3 9

2 U

2 3

9

2

0 Th+ 0

1 nV 3

9

3

0 Th

^Pu^n^Pu

Krîtik Enerji

(MeV)

4,6

5,3

5,5

6,5

4,0

Uyarma Enerjisi

(MeV)

6,6 j

6,4

4 , 9 • ;

5,1

6,4

Z'/A

36,3

36,0

35,5

34,9

37,0

2.2. Fisil ve Fertil Nüklitler

Herhangi bir hedef çekirdek belli parçacıklarla bombardıman edildiğinde,

hedef çekirdeğin söz konusu parçacıklarla reaksiyon yapma olasılığının

ölçüsü tesir kesitidir. Bombardıman edici parçacığın nötron olduğu göz önüne

alınırsa bazı ağır çekirdeklerin nötronlarla bombardıman edilmesi sonucunda

fisyon tesir kesitlerinin nötron enerjisinin azalması ile arttığı görülmüştür.

U, 235U ve 239Pu için termal nötron enerjilerinde fisyon tesir kesitlerinin en
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yüksek değerleri ortaya çıkar. Böyle düşük enerjili nötronlarla fisyona

uğrayan ağır çekirdeklere fisil çekirdekler denir. Doğada bulunan tek fisil

çekirdek 2 3 5U' dır. Bir kısım ağır çekirdeklerin her enerjiden nötronlarla fisyon

reaksiyonu yapmadığı ancak nötron enerjileri belli değerlerin üzerine çıktığı

zaman fisyona uğradıkları görülmüştür. Böyle her enerjiden nötronlarla fisyon

reaksiyonu yapmayan ancak belli bir değerin üzerinde enerjilere sahip
232-, 238.

nötronlarla fisyon reaksiyonu yapabilen Th ve U gibi çekirdeklere fertil
232

çekirdekler denir. Th çekirdeği için nötron enerjisine bağlı olarak fisyon

reaksiyonu olasılığı (tesir kesiti) Şekil 2.3.'de verilmiştir (20).

(m
b)

K
es

iti
eş

it

1—

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

C

•

•

) 2

• * *

4

*

6

En (MeV)

•

8

*

10 12

232Şekil 2.3. Th(n,f) reaksiyonu için tesir kesitleri

2.3. Zincir Reaksiyonu

Bir fisyon olayında iki çeşit zincir reaksiyonundan söz edilebilir. Birincisi bir

fisil çekirdek bir nötron soğurup bölündükten sonra ortaya çıkan nötronların

ortamdaki diğer fisil çekirdeklerle reaksiyonu sonucu fisyon olayının artarak

devam etmesidir. İkinci zincir reaksiyon ise oluşan fisyon ürünlerinin kararlı

duruma ulaşıncaya kadarki bozunma sürecidir.



Uranyum ve toryum için nötron sayılarının proton sayılarına oranı yaklaşık

olarak 1,6'dır. Atom numarası 30-64 arasında bulunan elementlerin kararlı

izotopları için nötron-proton oranı 1,3 ile 1,5 arasında değişir. Deneysel

olarak tespit edilen fisyon ürünleri atom numaraları 30-64 arasındaki

izotoplardır. Nötronca zengin bu kararsız izotoplar sadece iki bozunma

şekliyle kararlı duruma ulaşabilirler. Bunlardan birincisi ve en önemlisi yani

büyük bir yüzdeyle meydana geleni beta bozunmasıdır. Beta bozunması ile

çekirdekteki bir nötron protona dönüşerek nötron-proton oranının azalması

yönünde bir zincir reaksiyonu devam eder. Kütle numarası 140 olan fisyon

ürünü için bozunma zinciri aşağıda verilmiştir.

1 4 0 Xe P' ) 1 4 0 Cs P" > 1 4 0 B a ^ — > 1 4 0 L a - ^ 1 4 0 Ce (kararlı)
13.6s 63,7s 12,746 d 40,27 h

İkinci ve daha az meydana gelen bozunma olayı, nötron yayınımıdır. Fisyon

olayının ardından bir fisyon ürünü saniye mertebesinde yarı ömürle gecikmeli

nötron yayınlayarak bozunmaya uğrayabilir ve bu şekilde nötron sayısını

azaltabilir. Örnek olarak,

1371 n 1361
ı > ı

87Br n >86Br

bozunmaları verilebilir.

Bir fisyon olayında bileşik çekirdeğin bölünmesi sırasında ortaya çıkan ani

nötronlarla gecikmeli nötronlar birbirine karıştırılmamalıdır. Ani nötronlar

reaksiyon sırasında 10" saniyeden daha kısa zaman aralıklarında açığa

çıkarlar. Halbuki gecikmeli nötronlar fisyon ürünleri tarafından yayınlanırlar.

Gecikmeli nötronların sayısı ani nötronların sayısının % 1'inden daha azdır.
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2 4. Bozunma Zincirindeki Nüklitlerin Miktarlarının Matematiksel İfadesi

Bileşik çekirdeğin bölünmesinden sonra oluşan fisyon ürünü çiftlerinden

birisinin çekirdek sayısı Ni ile gösterilirse, oluşan çekirdeklerle ilgili

^ ! l = R-X1N1 [2.4]
dt

diferansiyel denklemi yazılabilir (21). Burada; \-\, Ni çekirdeklerinin bozunma

sabiti, R ise reaksiyon hızıdır ve

R=Noa<|>Y [2.5]

23?

eşitliği ile verilir. Burada No hedef çekirdeklerin sayısı (bu çalışmada ~Th

çekirdekleri), a fisyon tesir'kesiti, O nötron akısı ve Y ise fisyon verimidir.

[ 2.6]
W

eşitliği ile verilir. Burada, m hedefin kütlesi, NA Avagadro sayısı, f hedef

çekirdeklerin izotopik bolluğu ve W hedef çekirdeklerin atom ağırlığıdır.

"Eş. 2.4" ile verilen diferansiyel denklemin çözümü

[2.7]

eşitliğini verir. Bu eşitlik, belli bir ışınlama süresi (t = t,) boyunca hedef

çekirdekler nötronlarla bombardıman edilecek olursa, oluşan fisyon ürünü

çiftinden bir tanesinin bu süre zarfındaki miktarını verir. Ni çekirdekleri

radyoaktiftirler ve büyük bir olasılıkla (% 99'dan fazla) p" bozunması zinciri ile

kararlı duruma dönüşürler:



> N

Bu denklem zincirinden görüldüğü gibi, Ni çekirdekleri Xi bozunma sabiti ile

N2 çekirdeklerine bozunurken, N2 çekirdekleri de X2 bozunma sabiti ile N3

çekirdeklerine bozulmaktadır. Yani N2 çekirdekleri bir taraftan artarken diğer

taraftan da azalmaktadırlar. Bu söylenenler,

diferansiyel denklemi ile ifade edilebilir. "Eş. 2.7"deki N1 değeri yerine

konularak bu denklem çözülebilir.

dN;

dt

Bu, — + Py = Q şeklinde bir Leibnitz denklemidir ve çözümü aşağıdaki
dx

gibidir:

= e - ^ .



= R
1 1

A. 2 A. 2 ~ A. •]

t = O anında N2 = O sınır şartından

olur. Böylece t ışınlama süresince fisyon ürünü bozunma zincirindeki ikinci

nesil çekirdeklerin sayısının

N2(t) = _|e-^t_e->-it [2.9]

olduğu bulunur.

Bozunma zincirindeki müteakip fisyon ürününün miktarı

dt
Â 3 N

Bu denklem de bir Leibnitz denklemi şekline sahiptir ve çözümü

\r> - \ '

'•2 [2.10]
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şeklindedir.

Fisyon ürünü bozunma zincirinde müteakip fisyon ürünü varsa, oluşan

çekirdeklerin miktarı benzer şekilde bulunabilir.

Işınlama sona erdikten sonra, fisyon ürünü bozunma zincirindeki

çekirdeklerin miktarları azalmaya başlayacaktır. Bozunma zincirindeki

başlangıç fisyon ürünü "Eş. 2.7" için, ışınlama bitiminden sonraki bir tw

zamanındaki radyoaktif çekirdek sayısı (N')

[2.11
dt

burada (-) işareti çekirdeklerin azaldığını ifade eder.

M, =N1e~'- i t w [2.12]

Ni, tw = O anındaki çekirdek sayısıdır. Yani "Eş. 2.7" ile verilen ifadedir.

Böylece

( i - ' i ' J " ^ 1 1 * [2.13]

eşitliği ile verilir. Bozunma zincirindeki müteakip çekirdekler için durum biraz

farklıdır. Örneğin zincirdeki ikinci çekirdek göz önüne alınırsa, kendisinin

bozunması ile sayısı azalmasına rağmen, zincirdeki ilk çekirdeğin kendisine

bozunmasıyla sayısı artacaktır:

[2.14]



B u diferansiyel denklemin çözümü

[2.15]

Işınlama bitiminde yani tw= O anında N'2 = N2dir:

R

/. 2 A. 2 — A.-|

C değeri, "Eş. 2.15"de yerine konursa,

N 2 =R
1 1

'-2-M
[2.16]

elde edilir. Bozunma zincirindeki müteakip fisyon.ürünleri için de benzer

eşitlikler türetilebilir.

Bir gama ışını spektrometresi kullanarak bu fisyon ürünlerinin aktivitesi

ölçülebilir. Aktivite, radyoaktif çekirdeklerin birim zamandaki bozunma

miktarıdır:

dt
[2.17]
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Fisyon ürünü bozunma zincirindeki ilk fisyon ürünü için t = ti ışınlama

süresinde oluşan çekirdeklerin miktarının

olduğunu biliyoruz . Ayrıca bu çekirdeklerin

bozunma kanununa göre bozunduğunu da biliyoruz. Bu çekirdeğin bir t

zamanındaki aktivitesi

[2.18]

olur. Gama spektrometresindeki sayma süresi tc ile gösterilirse, bu süre

zarfında sayılan gama aktivitesini bulmak için ( tw ; tw+tc) zaman aralığında

"Eş. 2.18"in integrali alınmalıdır.

/-1

'•-|i| I „ — A l t



- e

elde edilir. İlgili dedektör, ilgili gama ışını enerjisi ve ilgili sayım geometrisi için

fotopik sayım verimi e, çekirdek bozunması başına ilgili gama ışını

yayınlanma oranı I ile gösterilir ve R sabitinin içerdiği ve daha önce

tanımlanan parametreler yerine konursa, fisyon ürünü bozunma zincirindeki

ilk fisyon ürününe ait bir gama ışını için gama spektrometresi ile elde edilen

fotopik alanı

[ 2 i g ]

olur. Bu eşitliğe benzer ifadeler, fisyon ürünü bozunma zincirindeki diğer

fisyon ürünleri için de elde edilebilir. Örnek olarak zincirdeki ikinci fisyon

ürünü için bu eşitlik aşağıdaki gibi olur:

_. mNAfa<|>Yel
LJ —

w [2.20]

g-'-itw (•] _ g-'-^C (}.2Yf.i için)

/.i >K2 ise son iki çarpanın yerine e '-2* çarpanları geçer (18).



2.5. Standartla Karşılaştırma Metodu

Bir deneyde kullanılan numunedeki herhangi bir parametrenin ölçülmesi

işleminde ölçülecek parametrenin, aynı deney şartlarına maruz bırakılan ve

ölçme işlemine giren bütün parametreleri çok iyi bilinen bir standarda göre

tayin edilmesine standartla karşılaştırma metodu denir. Bu çalışmada
232Th(n, f) reaksiyonu sonucu oluşan fisyon ürünlerinin kütle miktarlarının

dağılım yüzdelerinin belirlenmesi amaçlanmış ve numune olarak da ThÛ2

kullanılmıştır. Standart olarak UO2 ve standart nükleer reaksiyon olarak da
238U(n,f) reaksiyonu kullanılmıştır. Bu son reaksiyon için reaksiyona giren

nükleer parametreler ve reaksiyon sonucu oluşan fisyon ürünlerinin bir çoğu

için (örneğin 10 Ru) nükleer parametreler yeterli doğrulukla bilinmektedir.

"Eş. 2.19" bir numune (x alt indisi ile gösterilecektir), bir de standart ( s alt

indisi ile gösterilecektir) için yazılıp oranlanırsa,

D x _ m x f x o- x (}> x Y x £ x I x XSWS

[2.2V

D s

1 — 0 ^sMs Q '-s'ws 1 — e ^̂s s

elde edilir. Bu eşitlikten ölçülmesi istenen parametre çekilir. Bu çalışmada

ölçülmesi amaçlanan parametre Yx'lerdir. O halde

Y -, D x
D s m x f x a x ( j ) x e x l x

"t _ Q s is g s ws "1 _ Q ' - s es

[2.22]

"1 _ Q '-x ix 0 -̂ x wx "1 0 " x cx

olur.
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3.DENEY

3.1. Ortalama Spektrum Enerjisinin Tayini

Bu çalışmada, 241Am-Be nötron kaynağı kullanıldı. Şekil 3.1.'de görüldüğü

gibi, 241Am-Be nötron kaynağı 0 MeV ile yaklaşık 11 MeV arasında bir enerji

dağılımına sahiptir. Kaynağın enerji-şiddet spektrumu belli bir fonksiyona

uymayıp karmaşık bir yapı sergilemektedir. Genel olarak bir nötron

spektrumu için spektrum ortalama enerjisinin

[3.1"

eşitliği ile verildiği iyi bilinir. Burada E( spektrumda belli bir enerjiyi, §-, ise o

enerjiye ait nötron akısını gösterir. Nötron enerji spektrumunun altındaki

geometrik alan nötron akısı ile orantılıdır. Ax = 1 mm (AEn = 0,1 MeV) eşit

adımları ile Şekil 3.1.'in grafiksel integrali kullanılarak spektrumun ortalama

enerjisi (E) bulunabilir:

[3.2]

burada aı" ler her bir adım için 1mm ( s 0,1 MeV ) taban genişliğine sahip bir

dikdörtgenle bir üçgenin alanlarının toplamı ve Ej'ler MeV cinsinden adımların

orta noktasındaki enerjiye karşılık gelir. Burada herbir geometrik şekil için

yüksekliklerin farklı olduğuna dikkat edilmelidir.

Şekil 3.1.'in grafiksel integrasyonu ile 241Arn-Be nötron kaynağının spektrum

ortalama enerjisi 4,41 MeV bulundu. Bu değer literatürde verilen 4,46 MeV

değeri ile uyumludur (22).
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232Th(nf) ve 238U(n,f) reaksiyonları eşik reaksiyonlardır, yani bu

reaksiyonların oluşabilmeleri için hedefe gelen nötronların belli enerjilere

sahip olmaları gerekir. Bu reaksiyonlar için etkin eşik enerjileri sırası ile 1,4

MeV ve 1,5 MeV'dir (24). Hesaplanan 4,41 MeV ortalama enerjisi, 241Arn-Be

nötron kaynağının tüm spektrumuna aittir. 1,4 MeV'in altında enerjiye sahip

nötronların 232Th(n,f) reaksiyonuna, 1,5 MeV'in altında enerjiye sahip

nötronların ise 238U(n,f) reaksiyonuna katkısı olmayacaktır. Bu iki reaksiyon

için eşik enerjilerinin üzerindeki nötron enerjileri için 241Am-Be kaynağının

ortalama enerjileri hesaplanarak Çizelge 3.1.'de verilmiştir.

3.2. Nötron Akısının Değerlendirilmesi

Nötron akısı, birim zamanda birim alana gelen nötron sayısı olarak

tanımlanır. Nötron akısı; nötron enerjisi, ortam şartları (sıcaklık), numune

geometrisi, numune yoğunluğu vb. gibi çok sayıda parametreye bağlıdır. Bu

yüzden, doğrudan ölçümü çok sayıda hata kaynağını içerir. Bu hata

kaynaklarından kurtulmak için genellikle standartla karşılaştırma metodu

uygulanır. Bu yüzden standart ve numuneye ait reaksiyon için nötron akısı

ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Yukarıda yapılan akı tanımından, nötron akısı

eşitliği ile verilmelidir. Burada I, n/s cinsinden şiddet, A, cm2 cinsinden

nötronların geldiği geometrik alandır. Şekil 3.1.'deki 241Arn-Be nötron kaynağı

spektrumunda nötron akısı spektrumun altındaki geometrik alanla orantılıdır.
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Nötron enerjisi (MeV)

Şekii 3.1. 241Am-Be nötron kaynağı için bağıl nötron şiddetin/n nötron
enerjisine göre değişimi (24)

Çizelge 3.1. 1,4 MeV ve 1,5 MeV'in üzerindeki enerjiler için 241Am-Be'un
ortalama spektrum enerjisi

Reaksiyon

^Th(n,f)

Eşik enerjisi, MeV

1,4

1,5

Ortalama enerji, MeV

5,02

5,04
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232Th(n,f) ve 238U(n,f) reaksiyonları için eşik enerjilerin üzerindeki geometrik

alanlar ve spektrumun altındaki toplam geometrik alan grafiksel integralle ayrı

ayrı hesaplandığında,

1.4 MeV'in üzerindeki geometrik alan 0,862AT

1.5 MeV'in üzerindeki geometrik alan 0,860AT

bulunmuştur. Burada AT spektrumun altındaki toplam geometrik alandır.

Geometrik alan nötron akısına

<|> = CA

eşitliği ile bağlanabilir. Burada C, geometrik alanı nötron akısına bağlayan bir

sabit olup, birimi n.cm"4.s~1dir. A ise geometrik alandır (birimi cm2). Buradan

enerjileri 1,4 MeV'in üzerindeki nötronlar için nötron akısı

<hx = 0,862 CA T [3.3]

ve enerjileri 1,5 MeV'in üzerindeki nötronlar için ise

<|)s = 0,860 CAT [3.4]

olarak değerlendirilir. Bu akı değerleri "Eş. 2.22"de yerlerine konulduğunda

sadece kat sayıların kalacağına ve akıdan kurtulunacağına dikkat edilmelidir.

3.3. Dedektör Veriminin Tayini

Gama spektromesi ile bir niceliğin ölçümünde, dedektör veriminin bilinmesi

gereklidir. Dedektör verimi, kullanılan dedektöre, ölçülen gama enerjisine,

ölçülen numunenin yoğunluğuna ve numunenin dedektöre olan uzaklığına

bağlıdır. Bu sebeplerden dolayı, dedektör veriminin tayininde verim

ölçümünde kullanılan standart, numuneleri çok iyi yansıtmalıdır. Bu
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çalışmada, numune (toz ThO2) ve standart (toz UO2), 27,4 mm yükseklikli,

7,65 mm iç çaplı ve 1 mm et kalınlıklı silindirik polietilen tüplere doldurularak

ışınlanıp sayılmıştır. Dolayısı ile dedektör verimi ölçümünde kullanılan

standart da aynı numune kabında ve numunelerin sayıldığı dedektör

geometrisinde sayılmalıdır.

Dedektör verimi, genellikle aktivitesi çok iyi bilinen standart gama kaynakları

ile ölçülür. Buna rağmen, gama enerjisine ve radyoaktif kaynağa bağlı olarak,

standart kaynağın orijininde %3 ile %5 arasında bir belirsizlik vardır. Bu

belirsizliği gidermek ve numune yoğunluğundan kaynaklanan hataları en aza

indirmek için, dedektör verimimin tayininde uranyumun kendisinin doğal

bozunması sonucu yayınlanan gama ışınları kullanıldı (bu metot ilk defa

bizim laboratuvarımızda kullanılmıştır (25)). Gama ışınları olarak

2381 ı a 2 3 4 j ^ P~ 234mp_ P" v 2 3 4 ! )

4,468x109 y 24,1 d 1,17min

bozunma reaksiyonu sonucu oluşan 234Th ve 234mPa radyoaktif çekirdekleri

tarafından yayınlanan enerji ve şiddetleri çok iyi bilinen gama ışınları seçildi.

Yaklaşık 4,245 g %99,5 saflıkta UO2 ( m y = 3,723 g, 238U aktivitesi =45 960

Bq), yukarıda özellikleri belirtilen polietilen tüplere dolduruldu. Bu durumda

aktivitedeki hata sadece toz UO2'nin tartılması sırasında teraziden

kaynaklanan tartım kütlesi hatasıdır ve bu da 10"4 g mertebesindedir.

Deneyler boyunca kullanılan Be pencereli ters elektrot germanyum (REGe)

dedektör ve bağlı elektronikten oluşan gama spektrometresinde 2 3 8Uin doğa!

gama spektrumu alındı. Doğal spektrumundan 234Th ve 234mPa'nın enerji ve

şiddetleri çok iyi bilinen gama ışınlarının pik alanları değerlendirilerek

>. = °- [3.5]
A.l.t
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eşitliğinden her bir enerji için sayım sisteminin verimi tayin edildi. Burada D

fotopik alanı, A Bq cinsinden 238U aktivitesi I bozunma başına ilgili gama

ışınının yayınlanma oranı (gama ışını şiddeti) ve t saniye cinsinden sayma

süresidir.

Elde edilen verim değerlen

e(E7)=exp[a + blnEy +c(lnEy)
2J [3.6]

fonksiyonuna uyarlandı (26). Böylece sayım sistemi için verim kalibrasyon

eğrisi tayin edilmiş oldu.

"Eş. 3.6"daki fonksiyon önce artan ve geniş aralıklı bir en yüksek değeri

aldıktan sonra tekrar azalan bir fonksiyondur. En yüksek değere 258 keV

gama ışını enerjisi civarında ulaşmaktadır. Sayım sisteminin veriminin

tayininde 258,26 keV'in altında sadece iki tane gama enerjisi olduğundan,

düşük enerjili bölge için elde edilen verim değerlerinde hata olması daha

muhtemeldir. Bu durum göz önüne alınarak, 258,26 keV'in üzerinde gama

ışınına sahip fisyon ürünlerinin kütle dağılımlarının ölçülmesinde sadece
234mPa'nın gama ışınlarından elde edilen verim kalibrasyon eğrisi

kullanılmıştır. 258,26 keV'den daha düşük enerjili gama ışınlarına sahip

fisyon ürünleri için ise 234Th ve 234mPa'nın gama ışınlarının birlikte

kullanılması ile elde edilen verim kalibrasyon eğrisi kullanılmıştır. 27,4 mm

yükseklikli, 7,65 mm iç çaplı ve 1 mm et kalınlıktı polietilen tüpe doldurulan

UO2 matriksi için, REGe dedektörlü bir gama spektrometresinin sayım verimi

Çizelge 3.2.'de verilmiştir (tüp dedektörün tam üzerinde ve yatay konumda

sayılmıştır).
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Çizelge 3.2. 27,4 mm yükseklikli 7,65 mm iç çaplı ve 1 mm et kalınlıktı
polietilen tüpteki U0 2 matriks için Be pencereli REGe
dedektörün sayım verimi

|
t

: E.,, keV(%)

! 63,29 (3,83)

92,59 (5,42)a

258,26 (0,057)
1 786,27 (0,0342)

1001,03(0,590)

1193,77(0,0009)

1510,20(0,0091)

1553,74 (0,0063)

Verim (%)

Yüksek gama enerjileri için

(Ey > 258,3 keV)

Deneysel

6,0684

4,1926

3,3618

3,0250

2,3170

2,0863

Uyarlanmış

değer

6,0762

4,1989

3,4535

2,9182

2,2524

2,1773

Düşük gama enerjileri için

Deneysel

2,0815

3,4188

6,0684

4,1926

3,3618

3,0.250

2,3170

2,0863

Uyarlanmış

değer

2,1389

3,3144

5,9918

4,3097

3,5107

2,9338

2,2191

2,1390

Kalibrasyon eğrisi
s (E,)=exp[-9,400153+3,974421

.İn E.,-0,352366(ln Er)
2]

Kalibrasyon eğrisi

s (E.,)=exp[-11,681838+

4,692907ln E -0,408215{ln E

a: 92,59, Th'ün 92,38 keV ve 92,80 keV enerjilerinin aritmetik ortalamasıdır ve şiddet

değeri (°,,5,42) ise sırası ile 92,38 keV ve 92,80 keV'e karşılık gelen enerjiler için ı.>2,73 ve

"..2.69 şiddet değerinin toplamıdır.
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3.4. Numune Hazırlama

Deneylerde numune olarak %99,5 saflıkta toz halindeki ThO2 ve standart

madde olarak da %99,5 saflıkta yine toz halindeki UO2 bileşikleri kullanıldı.

Standart ve numunedeki nemin giderilmesi için bir miktar ThO2 ve UO2 temiz

kağıtlar üzerine ince bir tabaka halinde dağıtılarak 105 °C sıcaklıktaki etüvde

5 saat süreyle tutuldu. Bu sürenin sonunda numuneler etüvden çıkarılmadan

etüvün sıcaklığı 70 °C'a düşürüldü ve bu sıcaklıkta 3 saat daha bekletildikten

sonra etüvden çıkarılmadan, önceden darası alınan 27,4 mm yükseklikli 7,65

mm iç çaplı 1 mm et kalınlıklı polietilen tüplere doldurularak 10~4 g

hassasiyete sahip elektronik terazi ile tartıldı.

3.5. Işınlama ve Sayım Sistemi

3.5.1. Işınlama sistemi

Işınlama sistemi, her biri 592 GBq (16 Ci) aktiviteye sahip üç adet 241Arn-Be

nötron kaynağından oluşmaktadır. Nötron kaynakları 80 cm x 80 cm x 60 cm

boyutlarında kare prizma şeklindeki bir parafin yavaşlatıcı bloğun hacim

merkezinde var olduğu düşünülen 18 cm kenar uzunluğuna sahip bir eşkenar

üçgenin kenar ortaylarından geçen ve yavaşlatıcının düşey eksenine paralel

olan PVC boruların içine yerleştirilmiştir. Eşkenar üçgenin köşelerinden

geçen ve kaynaklara paralel olan üç adet konvansiyonel ışınlama borusu

bulunmaktadır. Eşkenar üçgenin merkezinden geçen ve yine kaynak

borularına paralel olan 15 mm iç çaplı ve 1,2 mm et kalınlıklı paslanmaz

çelikten yapılmış bir pnömatik ışınlama borusu vardır. Parafin yavaşlatıcının

dış tarafları 1 mm kalınlıklı Cd levhalarla kaplanmıştır. Cd levhaların dışında

ise 10 cm kalınlıklı kurşun tuğlalar bulunmaktadır. Işınlama sistemin üstten

görünüşü Şekil 3.2.'de verilmiştir.
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1: Merkezî ışınlama hücresi (i.ç = 15 mm)
2: Konvansiyonel ışınlama hücreleri
3: Am-Be kaynaklar

Şekil 3.2. Işınlama sisteminin üstten görünüşü



3.5.2. Sayım sistemi

Sayım sistemi bir gama spektrometresini ihtiva etmektedir. Bu spektrometre;

dedektör, elektronik modüller, çok kanallı analizör (MCA) ve veri kaydedici

birimler olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır.

Deneylerde kullanılan dedektör, CANBERRA firmasından temin edilen yatay

geometrili Berilyum pencereli ters elektrod Germanyum (REGe) dedektördür.

Dedektör (-) 5000 Vdc geriliminde çalıştırılmaktadır. 60Co'ın 1332,50 keV

gama enerjisindeki çözme gücü 1,80 keV, pik-compton oranı 53,5 ve 7,62 cm

x 7,62 cm Nal(TI) kristaline göre verimi % 22,6'dır.

Elektronik modüller, bir CANBERRA model 2001 ön yükseltici (ön yükseltici

dedektöre monte edilmiş durumdadır), bir CANBERRA model 2021

spektroskopi yükseltici, bir CANBERRA Model 3105 yüksek voltaj güç

kaynağı ve bir CANBERRA Model 8076 ADC'den (analok - sayısal

dönüştürücü) ibarettir.

MCA, 8192 kanallı CANBERRA Seri 95 puls yüksekliği analizörüdür ve gama

spektrumu MCA'ya bağlı SYNCRON renkli video terminalinde

gözlenmektedir.

Video terminalindeki gama spektrumu, spektrometrenin dördüncü bölümünü

oluşturan bir IBM Proprinter I! ve bir HEWLETT-PACKARD Model 7475 A

çizici kullanılarak veri ve grafik olarak ayrı ayrı dışarıya alınmaktadır. Sayım

sisteminin blok diyagramı Şekil 3.3.'de görülmektedir.



ReGe
DEDEKTÖR

SPEKTROSKOPİ
YÜKSELTİCİ

YÜKSEK
VOLTAJ

GÜÇ
KAYNAĞI

ADC MCA MONİTÖR

YAZICI

Şekil 3.3. Sayım Sisteminin Blok Diyagramı
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3.6. Numunelerin Işınlanması ve Sayılması

Toryum ve uranyumun her ikisi de radyoaktiftir ve özellikle bozunma ürünleri

çok sayıda gama ışını içerir. Toryumun nötronlarla ışınlanması sonucu

oluşan radyoaktif çekirdeklerden kaynaklanan gama ışınları ile toryumun

doğal bozunması ile oluşan bozunma ürünlerinden kaynaklanan gama

ışınlarını hata yapmadan tanımak ve girişimli gama ışınlarını daha kolay

çözümleyebilmek için, polietilen tüpe doldurulan ThO2 numunesi

ışınlanmadan önce, sırası ile 5x103 s, 1x104 s, 5x104 s ve 1x105 s sayılarak

doğal spektrumlar alındı.

Doğal spektrumlar alındıktan sonra içi ThO2 dolu polietilen tüp 0,7 mm

kalınlıklı Cd kılıf içerisine yerleştirildi. Cd kılıf içine yerleştirmenin amacı,

Cd'un (113Cd) çok yüksek termal nötron soğurma tesir kesitine sahip olması

{aa = 20 000 b) ve bundan dolayı termal nötronlarla oluşabilecek (n:y)

reaksiyonlarını büyük ölçüde engellemesidir. Cd kılıf içindeki numune Şekil

3.2.'deki ışınlama sisteminin 1 konumunda ışınlandı. Işınlama süresinin

seçiminde, 232Th(n,f) reaksiyonu için "Eş. 2.22"deki parametrelerin

büyüklükleri de göz önüne alınarak, ay mertebesinde yarı ömre sahip fisyon

ürünlerinin oluşabilmeleri esas alındı ve bu yüzden de ışınlama süresi

yaklaşık olarak 70 gün (t; =1676 saat) seçildi.

Şekil 3.2.'den de görüldüğü gibi, 1 ışınlama konumunda numuneye doğrudan

gelen nötronlar, arada yavaşlatıcı olmadığından, yavaşlamaya maruz

kalmazlar ve bu konumda, numunelerin çok iyi bir yaklaşıklıkla homojen

olarak ışınlandığı da görülür. Işınlamanın bitiminde polietilen tüp, Cd kılıf

içinden çıkarıldı. Be pencereli REGe dedektörün tam üzerine (dedektör-

numune mesafesi = 0) yatay konumda yerleştirildi. Dakika mertebesinde yarı

ömürlere sahip fisyon ürünlerini tespit edebilmek amacı ile ışınlamadan 4

dakika sonra 1x104 saniye sayım süresince ilk spektrum alındı. Bu spektrum

kaydedilip çıktısı alındıktan sonra, saat mertebesinde yarı ömre sahip fisyon

ürünlerini tespit etmek amacı ile ışınlama bitiminden 3,5 saat sonra 5x104
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saniye sayma süresi boyunca ikinci spektrum alınarak çıktısı kaydedildi.

Burada, ilk alınan spektrum verilerinin de kullanılabileceği belirtilmelidir.

Işınlamadan 48 saat sonra 1x105 saniye sayma süresince üçüncü spektrum

alınarak veriler kaydedildi. Bu süre zarfında dakika ve saat mertebesinde yarı

ömürlere sahip fisyon ürünlerinin aktiviteleri tamamen ölmüş olduğundan

sadece gün mertebesinde yarı ömürlere sahip fisyon ürünleriyle ilgili veriler

kaydedildi. Işınlamadan 7 gün sonra yine 1x105 saniye süreyle bir spektrum

daha alındı. 232Th'nin ortalama 5 MeV enerjili nötronlar için fisyon ürünlerinin

kütle dağılımı verimlerinin ölçülmesinde bu spektrumlar kullanıldı. ThO2

numunesinin ışınlanması ile aynı şartlar altında UO2 standardı da ışınlandı.

UO2 standardı için ışınlanma süresi 60 gün olarak tespit edildi. Işınlanmadan

sonra belirli sürelerde beklenerek 238U(n,f) reaksiyonu sonucu oluşan fisyon

ürünlerinin spektrumu kullanıldı. Standart olarak, 103Ru'ün yarı ömrü 39,26

gün olduğundan, UO2 standardı ışınlandıktan sonra, kısa ömürlü fisyon

ürünlerinden gelen girişim etkisini gidermek için, ilk spektrum 50 saat sonra

alındı. Arkasından 215 saat 334 saat ve 502 saat sonra üç spektrum daha

alındı. Bu dört spektrum için de sayma süresi 1x105 saniye olarak belirlendi.

Bu spektrumlardan 103Ru'ün 497,08 keV enerjili gama ışını için elde edilen

fotopik alanları standart olarak kullanıldı. Şekil 3.4.'de 232Th'nin doğal

spektrumu ve ışınlama bitiminden 4 dakika sonra alınan spektrumu

görülmektedir.
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1200
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232

635 735 835

Şekil 3.4a. Th'nin doğal gama spektrumu (sayma süresi = 20 000 s)

1200

35 235 335 435 535

Kanal sayısı

635 735 835

Şekil 3.4b. Th numunesinin ışınlanması sona erdikten 4 dakika sonra alınan
gama spektrumu (sayma süresi = 20 000 s)
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA

4.1. Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, ortalama enerjisi yaklaşık 5 MeV olan bir nötron spekturumu
232- 232ile Th'nin ışınlanmasıyla Th(n,f) reaksiyonu sonucu gözlenen fisyon

ürünleri ve bu fisyon ürünlerinin şiddetli gama ışınları Çizelge 4.1.'de

verilmiştir. 232Th'nin fisyon ürünlerine ait gama spektrumlarından ilgilenilen

fisyon ürünü için en uygun gama enerjisi veya enerjilerinin fotopik alanları,

Şekil 4.1.'de görüldüğü gibi, aşağıdaki metotla hesaplandı.

c
ro

E
re

o%o

Şekil 4.1. Pik alanının hesaplanması Kanal sayısı
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"-.i*.-[(£>,•* [4.1]

Burada;

u İlgilenilen fotopikin başlangıç kanal numarası,

v İlgilenilen fotopikin bitiş kanal numarası,

A ilgilenilen pikin kapsadığı kanalların sayısı (A = v-u + 1),

x a. kanaldaki sayma miktarı,

B, = Yx /K fotopikin sol tarafındaki doğal fon sayımının ortalaması,
/v a=u )

I • 1 /

B, = ^ x /K fotopikin sağ tarafındaki doğal fon sayımının ortalaması,

K Pikin uç noktalarındaki kanal sayısı,

x y u. kanaldaki sayım,

x v. kanaldaki sayım

dır.

Aynı metotla standart olarak kullanılan 238U(n,f) reaksiyonu ile oluşan
103Ru'ün E, =497,08 keV gama enerjisine ait Ds fotopik alanları da

hesaplandı. Bu değerler "Eş. 2.22"de yerlerine konarak, ortalama enerjisi
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5 MeV olan bir nötron spektrumu ile toryumun ışınlanması sonucu 232Th (n,f)

reaksiyonu ile elde edilen fisyon ürünlerinin kütle dağılım oranları tayin edildi.

Dedektör sayım verimi UO2 matriksi için ölçülmüştür. Standart olarak UO2

kullanıldığı için "Eş. 2.22"de £s değeri herhangi bir düzeltme yapmaksızın

doğrudan doğruya kullanılabilir. UO2 matriksi için ölçülen dedektör verimi

ThO2 matriksi için bir düzeltme yapmaksızın doğrudan doğruya kullanılması

durumunda, özellikle UO2 ve ThO2 matrikslerinin yoğunluklarının farklı olması

bu matrikslerin farklı gama öz soğurması sonucunu verecektir. Örneğin,

özdeş polietilen tüplerdeki UO2 kütlesi 4,2448 g ( p = 3,37 g/cm3 ) ve ThO2

kütlesi 3,1255 g'dır (p=2,48 g/cm3 ). Bu nedenden dolayı, UO2 matriksi için

elde edilen dedektör sayım verimi, ThO2 matriksi için kullanılırken verim

düzeltmesi yapılması gerekmektedir.

t

Bu amaçla, UO2 matriksi ve ThO2 matriksi yoğunluklarına uygun yoğunluğa

sahip saf elementlerin belli gama enerjileri için verilen kütle soğurma kat

sayıları (27) kullanılarak

Mı=Mep

eşitliğinden lineer azaltma kat sayıları [cm"1] belirlendi. Burada ue, cm2.g"1

cinsinden kütle soğurma kat sayısı, p ise g.cm"3 cinsinden yoğunluktur. Sırası

ile UO2 ve ThO2 matrikslerini benzeştiren elementlerin belli enerjiler için elde

edilen lineer azaltma kat sayılarının gama enerjisine göre grafiği çizildi.

Çizilen bu grafikten, Çizelge 4.1.'de verilen gama ışınları için grafiksel okuma

ile lineer azaltma kat sayıları elde edildi. Daha sonra her bir gama enerjisi için

sırası ile UO2 ve ThO2 matriksleri için aşağıdaki eşitlikten (30) öz soğurmaya

uğramadan numuneyi geçen gama ışınlarının oranı bulundu.

l s a = ' O - [4.2]
U t X
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Burada;

l0 Bir radyonüklitten yayınlanan gama ışınlarının numunenin kendisi

tarafından soğurulmadan önceki sayısı,

x Etkin numune kalınlığı (bu deneyde x, tüpün iç çapının yarısı)

dır.

Öz soğurmaya uğramadan numuneyi geçen gama ışınlarının değerleri UO2

matriks ve ThO2 matriks için ayrı ayrı yazılır oranlanırsa

ısa(Th02) = i - e M » * . m(UQ2)x . U U O 2 ) [ 4 . 3 ]

1 _ e - M t ( u o 2 ) x ( T h O )

elde edilir. Sayılan gamaların miktarı, numune içinden soğurulmadan

dedektöre ulaşan gamaların sayısıyla orantılı olduğundan, ThO2 matriks için

dedektör verimi

r.(ThO2) l s a ( T h 0 2 )
,(UO2) l s a (UO 2 )

[4-4]f
'sa ( u u 2 )

eşitliği ile düzeltilebilir. Burada l s a (Th0 2 ) / l s a (UO 2 ) 'fac|esi düzeltme kat

sayısıdır. Çizelge 4.2.'de verilen gama enerjileri için UO2 ve ThO2

matrikslerine ait lineer azaltma kat sayıları ve UO2 matriksi için elde edilen

verim değerlerini ThO2 matriksine düzelten kat sayılar verilmiştir. "Eş.

2.22"den fisyon ürünü verimini hesaplarken ilgili enerji için verim düzeltmesi

yapılmıştır. Özellikle düşük enerjili gama ışınları için numune yoğunluğunun,

dedektör sayım veriminde ne derece önemli olduğu görülür
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Ölçülen fisyon ürünü kütle dağılımları bir takım hata kaynağı içerir. Söz

konusu hata kaynaklan, en genel olarak, ölçüme eşlik eden parametrelerden

ileri gelir. "Eş. 2.22"

Z,Z2...Zn

genel yapısındadır. Böyle bir eşitliğe eşlik eden belirsizlik,

/2
f AY 1 / A/ \ ( AY \ I A/ \

AX=X

,2 / _, N2

ifadesiyle verilir (21).

Ölçmeye eşlik eden parametrelerdeki en büyük hata reaksiyon tesir kesiti ve

fisyon ürünü veriminden kaynaklanır ve bunlar yaklaşık olarak %3

civarındadırlar. Pik alanları ve dedektör verimindeki hata % 2 veya daha

azdır (sayım istatistiğinden). Kütledeki hata %10"2 civarındadır (terazinin

tartım hatası), izotopik bollukların hatası 232 Th için sıfır (f = 1) ve 238U için

%1,5x10"3'tür (28). Bozunma sabitlerindeki hatalar, ilgili fisyon ürününe ait

yarı ömürden kaynaklanır ve

A/.=

eşitliği ile hesaplanır. Yarı ömürlerdeki hata ilgili fisyon ürününe bağlı olup %1

ile % 4x10"3 arasında değişmektedir (28). Gama ışını şiddetlerindeki hata da

ilgili fisyon ürününe bağlıdır ve %6 ile %0,1 arasındadır (29). Karşılaştırma

metodu kullanıldığından, nötron akısından hata katkısı yoktur. Bütün bu
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parametrelerdeki belirsizlikler göz önüne alınarak ölçülen fisyon ürünü kütle

dağılımları için hata hesapları yapılmıştır.

Çizelge 4.1. Ortalama enerjisi 5 MeV olan bir nötron spektrumu ile 2 3 2Th (n,f)
reaksiyonu sonucu gözlenen fisyon ürünleri ve bu fisyon
ürünlerine ait başlıca gama ışınları

Fisyon ürünü

8 7 K r

9 1 S r

91mY
9 2 S r

9 5 N b 1 )

9 7 Z r

9 7 N b
9 9 m T c

1311

1 3 2 T e
132,

133|

134|

135|

1 3 5 Xe
1 4 0 B a

İ 1 4 0 La
i 1 4 1 C e
i 1 4 3 C e

I

!

11 Gözlendi, ancak 1

Yarı ömür (28)

76,3 dakika
9,52 saat

9,52 saat
2,71 saat
64,02 gün
16,90 saat
«16,90 saat
66,0 saat
8,04 gün
78,2 saat
78,2 saat
20,8 saat

52,6 dakika
6,61 saat

9,09 saat
12,746 gün
12,746 gün
32,501 gün

33,0 saat

isyon verimi ölçülemedi

Başlıca gama ;

enerjisi,keV
(28,29)

402,58
1024,30
749,80
555,61

1383,93
765,79
743,36
658,08
140,51
364,48
228,16
667,69
529,89
847,02

1260,41
1131,51
249,79
537,32
487,03
145,44
293,26

Şiddet (%)
(28,29)

49,60
33,40
23,60
56,1
90

99,79
92,8

98,39
88,9

81,24
88,20
98,70
87,30
95,41
28,60
22,50
89,90
24,39
45,50
48,44
42,0
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Çizelge 4.2. Bu çalışmada kullanılan gama enerjileri için UO2 ve ThO2

matrikslerinin hesaplanan lineer azaltma kat sayıları ve
lsa(Th02)/ lsa(UO2) verim düzeltme çarpanları

E.,,keV

140,51
145,44
228,16
249,79
293,26
364,48
402,58
487,03
529,87
537,31
555,61
658,08
667,69
743,36
749,80
847,02
884,09
1024,30

: 1131,50
1260,40

; 1383,93
1

!
1 — -

Mt(UO2), cm"1

1,926
1,830
0,695
0,595
0,472
0,334
0,288
0,240
0,220
0,220
0,210
0,185

l0,184
0,170
0,170
0,156
0,148
0,136
0,128
0,118
0,114

ut(Th02), cm"1

1,169
1,094
0,404
0,349
0,266
0,194
0,172
0,141
0,130
0,128
0,126
0,109
0,108
0,099
0,098
0,091
0,089
0,082
0,077
0,072
0,066

lsa(ThO 2 )/l s a (UO 2 )

1,139
1,136
1,055
1,047
1,039
1,027
1,022
1,019
1,017
1,017
1,016
1,015
1,015
1,014
1,014
1,012
1,011
1,010
1,010
1,009
1,009
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4.2. Sonuçların Literatür Değerleri ile Karşılaştırılması ve Yorumlanması

Bu çalışmada, 5 MeV ortalama enerjili bir nötron spektrumunda 232Th (n,f)

reaksiyonu sonucu oluşan fisyon ürünlerinden kütlesi 87 ile 143 arasında

değişen on dört fisyon ürünü gözlenmiş ve bunlardan on üç tanesinin kütle

dağılım yüzdeleri ölçülmüştür. Kütle numarası 95 olan fisyon ürünlerinden
95Nb gözlenmiş fakat 95Nb'e ait 765,79 keV enerjili gama ışını piki,

kendisinden çok daha şiddetli olan 763,13 keV enerjili 208TI gama ışını pikinin

uzantısı üzerinde kaldığından, 765,79 keV enerjili gama ışını için pik alanı

hesaplanamamıştır. 95Zr'e ait 756,73 keV gama ışını ise yine kendisinden

çok şiddetli olan 755,32 keV enerjili 228Ac pikinin altında kaldığından 756.73

keV gama ışını gözlenememiştir.

Literatürde 14 MeV enerjili ve reaktör nötronları ile 232Th'nin fisyon ürünlerinin

kütle dağılımlarının ölçülmesi üzerine epeyce çalışma olmasına rağmen

(3-12,15,17), 5 MeV enerjili nötronları da kapsayan nötron enerjileri için, L.E.

Glendenin ve grubunun bir çalışması (14) dışında, ayrıntılı çalışmaya

rastlanamamıştır. L.E. Glendenin ve grubu 2,0 MeV, 3,0 MeV, 4,0 MeV, 5,9

MeV, 6,4 MeV, 6,9 MeV, 7,6 MeV ve 8,0 MeV nötron enerjilerinde 232Th'nin

fisyon ürünlerinin kütle dağılımlarını ölçmüşlerdir. Görüldüğü gibi 5 MeV

nötronlara ait ölçüm bu çalışmada da yoktur, ilgilenilen her bir fisyon ürünü

için, L.E Glendenin ve grubunun yukarıda bahsedilen enerjilerde ölçtükleri

fisyon ürünü dağılım verilerinin interpolasyonu ile 5 MeV'deki yüzde

dağılımlar elde edilmiştir. Çizelge 4.3.'de bu çalışmada 5 MeV nötronlarla

elde edilen değerler ve L.E Glendenin ve grubunun verilerinden interpolasyon

yolu ile hesaplanan değerler verilmiştir.

Bu maddenin başında on üç fisyon ürününün kütle dağılımının yüzde

değerlerinin ölçüldüğünden söz edildi, ancak Çizelge 4.3.'de 16 fisyon ürünü

görülmektedir. Bunun nedeni, atom ağırlıkları aynı olan fisyon ürünlerinin bir

fisyon ürünü olarak göz önüne alınmasıdır. Çizelgedeki 91mY, 97Nb ve 14CLa,

sırası ile, 91Sr, 97Zr ve 14OBa'ın beta bozunması sonucu oluşmaktadırlar.



49

Bu çalışmada 5 MeV enerjili nötronlarla elde edilen veriler ancak Glendenin

ve grubunun verileri ile karşılaştırılabilmiştir. Glendenin ve grubunun dışında,

1,35 MeV ile 5,3 MeV nötron enerjisi aralığında 232Th'nin fisyon özelliği ile

ilgili Trochon ve grubunun bir çalışması (13) mevcut olmakla birlikte, bu

çalışmada elde edilen veriler doğrudan doğruya sayısal olarak listelenmemiş

olup grafiksel olarak verilmiştir. Bu grafikten reaktör nötron enerjisi için elde

edilen değerlerin başka araştırıcılar tarafından aynı enerji için elde edilen

değerler ve tasviye edilen değerlerle karşılaştırılması büyük sapmalar

göstermektedir. Bir fikir vermesi bakımından Trochon ve grubunun

verilerinden 5 MeV enerjili nötronlar için interpolasyonla hesaplanan değerler

de Çizelge 4.3.'de verilmiştir.

Bu çalışmada elde edilen değerler, Ref. (14) ile karşılaştırıldığında. 99rnTc ve
135I dışında, ± % 0,7 ile ± % 10 arasında sapma ile iyi bir uyum olduğu

görülmektedir. Ancak 99mTc ve 135I için elde edilen değerlerin Ref. (14)'den

sapmaları sırası ile - % 17,3 ve - % 26,5'dir. 99mTc'nin ölçülmesinde 140,51

keV enerjili gama ışını kullanılmıştır. Özellikle bu düşük enerji bölgesinde
232Th'nin kendisinin doğal bozunması sonucu yayınlanan gama ışınlarının

girişim etkisi çok yüksektir. Nötron akısının düşük olması (5 MeV ortalama

nötron enerjisinde § ~ 1x105 n.cnr2.S"1 ) yüzünden, 232Th (n,f) reaksiyonu ile

oluşan fisyon ürünlerinin sayım istatistiği iyi değildir. Bir de buna doğal gama

ışını etkisinden gelen girişimin eklenmesi ve bu girişimin çözülmesi işlemi

esnasındaki hata eklendiği zaman, böyle bir farkın ortaya çıkması

mümkündür. 135I için ölçümü 1131,51 keV ve 1260,41 keV enerjili gama ışını

pik alanlarından yapılmıştır. Bu enerjilerde bir girişim söz konusu değildir.

Ancak bu gama ışınlarının şiddetlerinin düşük olması, bu gama enerji

bölgesinde bağıl olarak dedektör veriminin düşük olması ve nötron akısının

düşük olması sebeplerinden pik alanlarında biriken sayımlar da düşüktür ve

hata olasılığı artmaktadır. Ayrıca Ref. (14)'den elde edilen değerlerin de

mutlak olarak doğruluğu söz konusu değildir. Bu çalışmada 135I için ölçülen

değerin, hata sınırları içinde Ref. (14)'den hesaplanan değerle uyumlu olduğu

da görülür. Bir örnek olması bakımından, reaktör nötron spektrumu ortalama
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enerjide 232Th(n,f) reaksiyonu ile bu çalışmada ölçülen fisyon ürünlerinin kütle

dağılımlarının değişik çalışma gruplarınca ölçülen değerleri Çizelge 4.4.'de

verilmiştir. Bu çizelgeden görüldüğü gibi değişik fisyon ürünleri için ölçülen

değerlerin en büyüğü ile en küçüğü arasındaki farkın ortalama değerden

sapması % 5,3 (92Sr) ile % 42,8 (135I, 135Xe) arasında değişmektedir.

Normal olarak, atom ağırlıkları aynı olan fisyon ürünleri için ölçülen fisyon

ürünü verimlerinin birbirine yakın olması beklenir. Çizelge 4.3.'den görüldüğü

gibi 91Sr ile 91mY, 97Zr ile 97Nb ve 140Ba ile 140La fisyon ürünü çiftlerinin

verimleri arasındaki uyum oldukça iyidir. : •

Bu çalışmanın en önemli yönü, bir izotopik nötron kaynağı spektrum ortalama

enerjisiyle oluşturulan 232Th(n,f) reaksiyonunda ortaya çıkan fisyon

ürünlerinin kümülatif fisyon verimlerinin (kütle dağılım yüzdelerinin)

ölçülmesine ilk defa uygulanmasıdır. 5 MeV enerjili nötronlarla bu ölçümlerin

yapıldığına dair literatürde bir bilgiye rastlanamamış olması da bu çalışmanın

önemini artırmaktadır.
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Çizelge 4.3. 5 MeV nötronlarla 232Th'nin fisyon ürünlerinin kütle dağılımlarının
bu çalışmada elde edilen değerleri ve bu değerlerin Ref. (13) ve
Ref. (14)'den interpolasyonla hesaplanan değerlerle
karşılaştırılması

-

Fisyon ürünü

8 7Kr

9 1 Sr

91 m Y

9 2 S r

9 7 Zr

9 7 N b
9 9 m T c

131ı

132ı

133|

134 ı

135 ı

1 4 0Ba
1 4 0La
1 4 l C e
1 4 3Ce

Bu çalışma

6,02 ±0.45

7,19+0,62

7,11+0,42

6,69+ 0,44

4,34+ 0,26

4,13+0,24

2,97+0,17

2,37+0,15

3,61+0,20

5,85+0,36

7,33+0,45

4,44 +0,30

7,14 +0,44

7,64 +0,46

7,87+ 0,46

5,54 +0,35

Kütle dağılımı ( % )

L.E. Glendenin ve

grubu (14)

5,75

6,97

6,97

6,74

4,82

4,82

3,59

2,45

3,64

5,41

7,82

6,04

7,87

7,87

7,72

5,86

J.Trochon ve

grubu (13)

-

-

-

-

-

-

2,53

2,95

3,52

3,88

4,73

5,58

5,58

5,56

5,25



Çizelge 4.4. Reaktör nötron spektrumu ortalama enerjisinde 232Th(n,f) ile bu çalışmada ölçülen fisyon ürünlerinin kütle
dağılımlarının farklı çalışma grupları tarafından ölçülen değerleri

Fisyon
ürünü

87Kr
9iS r91my

9 2Sr
9 7 Zr, 9 7 Nb

" M o , 9 9 m T c
131,

1 3 2 T e , 1 3 2 l
1 3 3 T e 133,

1 3 4 T e 134,

1 3 5 , 1 3 5 X e

1 4 O B a , 1 4 O L a
1 4 lCe
1 4 3Ce

1

L.E.
Glendenin
ve grubu

(14)

6,83
7,55
7,06
4,62
3,08
1,80
3,10
4,66
7,30
6,00
8,52
8,25
6,47

2

A.E
Richardson

ve grubu
(17)

6,14
7,34
7,17
4,40
3,06
1,81
3,28
4,70
5,94
5,89
8,07
7,97
6,03

3
A.

Turkevich

ve
J.B.Niday

(3)

8,02
-

5,57
3,04
1,34
2,69

-
-
-

6,94
10,07

Kütle
4

H.N.Erten

ve grubu
(16)

7,59
6,80
4,50
2,98
1,80
2,96

-
6,23
6,14
8,12
7,36
6,78

dağılımı
5

R.H.Iyer
ve

grubu
(5)

6,80
-

4,22
2,78
1,73

-
-
-
-

8,50
7,87
7,32

( % )
6

T.R.
England

ve
B.F.Rider
' (31)

6,93
7,39
6,85
4,44
2,96
1,62
2,90
3,94
5,35
5,49
7,82
7,32
6,59

7

E.A.C.Crouch
(32)

6,57
7,13
6,96
4,71
2,96
1,78
2,80
3,93
5,38
6,12
7,70
7,15

8
D.R.

Nethaway

ve
G.W.Barton

(33)

7,33
7,00
4,38
2,86
1,58
2,67

-
5,15
5,04
7,81
7,29

9

A.Ramaswami
ve grubu (15)

7,35
7,01
4,33
2,89
1,51
2,86
4,12

-
3,83
8,15

-
7,04

10
J.W.

Harvey

ve
grubu

(8)

6,57
7,45

-
4,52
2,86
1,56
2,76
3,75
5,18
4,66
8,61
7,74
6,79

I-O
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