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Özet
Nükleer füzyon-fisyon reaktörlerinin tasarımında önemli yapısal malzeme olarak kullanılan demir
grubu elementlerinin (Sc, Mn, Fe, Co, Ni) özelliklerinin araştırılması nükleer reaktörler açısından önemli
hale gelmiştir. Nükleer reaksiyonlardan elde edilen sonuçlar, bu yapısal malzemeler için bazı izotopların
geliştirilmesinde kullanılabilir. Bu nedenle, bu çalışmada 45Sc (α, n) 48V, 55Mn (α, n) 58Co, 54Fe (α, n)
57
Ni, 59Co (α, n) 62Cu, 62Ni (α, n) 65Zn tesir kesitleri reaksiyonlar TALYS 1.8 ve NON-SMOKER kodları
kullanılarak 5-20 MeV enerji aralığında hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar EXFOR veri tabanından
elde edilen deneysel veriler ile karşılaştırıldı.
Anahtar kelimeler: tesir kesiti, NON-SMOKER, TALYS 1.8

(α, n) Reaction Cross Section Calculations of Some Iron Group Element
Isotopes (Sc - Ni) in the 5-20 MeV Range
Investigation of the properties of iron group elements (Sc, Mn, Fe, Co, Ni) used as important structural
material in the design of nuclear fusion-fission reactors has become important for nuclear reactors. The
results obtained from nuclear reactions can be used in the development of some isotopes for these
structural materials. Therefore, in this study 45Sc (α, n) 48V, 55Mn (α, n) 58Co, 54Fe (α, n) 57Ni, 59Co (α, n)
62
Cu, 62Ni (α, n) 65Zn cross sections reactions TALYS 1.8 and NON - calculated in 5-20 MeV energy
range using SMOKER codes. The results were compared with the experimental data obtained from
EXFOR database.
Keywords: cross-section, NON-SMOKER, TALYS 1.8

1. Giriş
Nükleer füzyon, insanoğluna sınırsız enerji sunan güvenli ve temiz bir enerji kaynağıdır. Bir
füzyon enerji sisteminin en önemli avantajlarından biri, nispeten kıt olan fisyon yakıt
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kaynaklarının aksine, doğada bol miktarda füzyon yakıtı bulunmasıdır. Ayrıca, bir füzyon enerji
sistemi, diğer enerji kaynaklarına kıyasla güvenlik ve çevresel avantajlar açısından çekici bir
ürünün özelliklerine sahiptir. Bu nedenle, füzyon enerji reaktörlerinin piyasaya nüfuzu yakın
gelecekte enerji üretiminde bir devrim yaratabilir. Bununla birlikte, ticari saf füzyon
reaktörlerinin piyasaya girmesi 2050 yılından önce beklenmiyordu. Öte yandan, bir füzyon ve
fisyon reaktörünün kombinasyonu, elektrik üretimi için nispeten daha erken bir füzyon
santralinin devreye girmesi için gerçekçi şanslara sahip olabilir [1].
İlk duvar örtü sistemi nükleer füzyon reaktörleri için yapısal temel malzemelerdir. Nükleer
füzyon reaktörlerinin başarısı, füzyon reaktörlerinin temel yapı malzemeleri olan ilk duvar örtü
sisteminin performansına ve güvenilirliğine büyük ölçüde bağlıdır. Bu nedenle, füzyon reaktörü
teknolojisi için yapısal malzemelerin seçimi son derece önemlidir [2-5]. Bu malzemeler
aktivasyon özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Sc, Mn ve Fe düşük aktivasyon elementleri
olarak kabul edilirken, Nikel (Ni), Kobalt (Co) gibi elementler yüksek aktivasyon
materyallerinden bazılarıdır [6].
Füzyon teknolojisindeki nükleer veri bilgisi, nükleer yapı, nükleer bozulma ve nükleer
reaksiyon alanlarında büyük öneme sahiptir. Deneysel ölçümler ve sistematik tahminler,
özellikle nükleer reaksiyonların tesir kesitlerini tahmin etmek için oldukça yararlıdır [7].
Bu çalışmada, 45Sc (α, n) 48V, 55Mn (α, n) 58Co, 54Fe (α, n) 57Ni, 59Co (α, n) 62Cu, 62Ni (α,
n) 65Zn reaksiyonlarının enine kesitleri alınmıştır. TALYS 1.8'de hesaplanan [8] ve NONSMOKER [9] kodları kullanıldı. Elde edilen sonuçlar EXFOR veri tabanından elde edilen
deneysel veriler ile karşılaştırıldı [10].
2. Sonuç ve Tartışma
(α, n) reaksiyonları, verilen reaksiyonların tesir kesitleri, TALYS 1.8 ve NON-SMOKER
kodlarında varsayılan değerler kullanılarak, 5 ila 20 MeV'lik alfa enerji aralığında hesaplandı.
EXFOR veri tabanından hesaplanan veriler ve deneysel veriler Grafik. 1-5 ile ifade edildi.
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Grafik 1 45Sc (α, n)48V reaksiyonu için deneysel ve
karşılaştırılması.

teorik tesir kesit değerlerinin

Grafik 2 55Mn (α,n)58Co reaksiyonu için deneysel ve
karşılaştırılması.

teorik tesir kesit değerlerinin

Grafik 3 54Fe (α, n)57Ni reaksiyonu için deneysel ve teorik tesir kesit değerlerinin
karşılaştırılması.
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Grafik 4 59Co (α, n)62Cu reaksiyonu için deneysel ve teorik tesir kesit değerlerinin
karşılaştırılması.

Grafik 5 62Ni (α,n)
karşılaştırılması.

65

Zn reaksiyonu için deneysel ve

TALYS 1.8 ile hesaplanan verilerin
uyum içinde olduğunu görebiliriz.

45

Sc (α, n)

48

teorik tesir kesit değerlerinin

V reaksiyonu için tüm deneysel verilerle

TALYS 1.8 hesapladığımız tesir kesiti değerlerinin NON-SMOKER değerleri ile benzer
özellikler gösterdiği görülebilir.
TALYS 1.8 ile hesaplanan tesir kesit verilerinin 45Sc (α, n) 48V, 55Mn (α, n) 58Co, 54Fe (α, n)
57
Ni, 59Co (α, n) 62Cu, 62Ni (α, n) 65Zn için düşük enerjilerde 6-10 MeV enerji aralığında
deneysel verilerle uyum gösterdiği görülebilir.
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