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EKSTRAKT 

NAVF har stilt en automatisk væskescintillasjonsteller til rådighet 

for professor K. Eik-Nes, Institutt for biofysikk, UKIT/HTH. 

Instrumentet er en ukjølt Searle Isocap 300, og "oenyttes hoved-

sakelig i biokjemisk forskning med radioaktiv tracerteknikk. 

Det gis en kort beskrivelse av utstyret og driften av instrumentet 

i 1978. Erfaringene har vist at utstyret er meget driftssikkert. 
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VÆSKESCINTILLASJONSTELLEREN VED IT-REGION MIDTNORGE 

ÅRSRAPPORT 1978 

Bakgrunn. 

Bevilfening til anskaffelse av en helautomatisk væskescintillasjonsteller 

ved It-region Midtnorge tile gitt av NAVF i desember 1973 under forutsetning 

av at professor K. Eik-Nes, Institutt for biofysikk, UNIT/NTH skulle ha 

instrumentet til disposisjon så lenge han hadde bruk for det. Deretter 

skulle utstyret kunne omdisponeres av NAVF-It. 

Utstyret hie installert i juli 1971» i lokaler vea Institutt for biofysikk. 

Finansieringen var ordnet på følgende måte: 

NAVF (kap. 338) kr. lOU 610,-

Institutt for biofysikk " 7 002,-

Systempris kr. 111 612.-

Organisas.ion. 

Ifølge forutsetningene står instrumentet helt til professor Eik-Nes' 

rådighet, og man har ikke funnet det nødvendig å formalisere forholdet 

mellom ham og NAVF-It ved noen form for avtale. Institutt for biofysikk 

står for den daglige drift og avtaler kjøretid med andre brukere når det 

er aktuelt. Instituttet dekker også alle driftsomkostninger. It-MN tar seg 

av førstelinjeservice etter de rutiner som er etablert i NAVF-It, og når 

dette ikke er tilstrekkelig, tilkalles annet servicepersonale. 

Utstyr. 

Instrumentsystemet består av: 

1 stk. Searle Isocap Mod. 300 væskaseintillasjonsteller, ukjølt, for 300 

prøver, 2 prøvekanaler, 2 standardiseringskanaler og 12 individuelt 

programmerbare programvelger?. 

Telleren er utstyrt med regneprogram for tellinger/min. og forholdet 

mellom disse for de to prøvekanalene. Som tilleggsutstyr har man 

fotonmonitor som korrigerer for enkeltfotonevents og fargequench. 

1 " Teletype Mod. 33 RO med hullbåndstans. 



2. 

Drift. 

I 1978 har væskescintillasjonstelleren vært brukt av personale fra 

Institutt for biofysikk, UNIT/NTH og Institutt for marin biokjemi, UNIT. 

Ved Avdeling for medisin, UNIT ble det i løpet av året installert en ny 

væskescintillasjonsteller, slik at personale derfrå har fått adgang til 

et lettere tilgjengelig instrument. 

Instrumentets kapasitet har vært fullt utnyttet. Det har stort sett vært 
3 lU benyttet til bestemmelse av H og C. Videre bearbeidelse av data skjer 

ved hoveddataanlegget ved EUNIT etter programmer utviklet ved Institutt for 

biofysikk. Dette må anses som tilfredsstillende, seiv om de mest moderne 

instrumentene av denne typen nu er utstyrt med datamaskiner som utfører den 

nødvendige datareduksjon og viderebehandling. 

I løpet av året har man hatt én driftsstans av noen varighet, denne 

skyldtes svikt i det elektroniske utstyret. Det måtte tilkalles hjelp fra 

leverandørens servioeavdeling, og elektroniske komponenter måtte skiftes ut. 

Seiv om det må anses tidlig å få sammenbrudd av komponenter av typen inte

grerte kretser etter bare k års brukstid, må man likevel kunne karakterisere 

instrumentet som meget pålitelig. Dette er meget viktig for denne typen 

instrumenter, en av arbeidchastene innen biokjemisk forskning som i stor 

utstrekning kjøres kontinuerlig og med minimalt tilsyn. 


