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1.

FÖRENKLAD METOD FÖR ANALTS AV STRONTIUH-9O I MJÖLK

Strontium-90 halten i mejerimjölk har sedan 1963 kontrollerats
vid statens strålskyddsinstitut. Under årens lopp har analysmeto-
diken, på grundval av de erfarenheter som erhållits, ändrats och
framförallt förenklats.

De första strontiumanalyserna utfördes med den klassiska separa-
tionen av strontium och kalcium genom upprepade nitratfällningar
(1). Nästa steg var separation av strontium och kalcium på jonby-
tarkolonner (2). Vid bägge dessa analysmetoder utfördes mätningen
av aktiviteten på såväl yttrium som strontiumpreparat. Vid den
metod som fram till hösten 1986 användes vid strålskyddsinsti-
tutet utfördes separationen av yttrium (yttrium-90 och strontium-
90 i jämvikt) genom extraktion med HDEHP (3) och aktivitetsmät-
ningen utfördes på preparat av yttriumoxalat.

I föreliggande rapport redovisas erfarenheter och resultat som
erhållits under utvecklingsarbetet med en förenklad analysgång
anpassad till vätskescintillationsräkning.

ANALYSTEKNIK

Man kan generellt dela upp strontiumanalysen av mjölk och livs-
medel i tre huvuddelar:

A. Provberedning
B. Kemiska separationer
C. Mätning och utvärdering

I rapporten be .

A. Provberedi

ilas i korthet dessa tre moment.

Vid de labor . .c er som utför strontiumanalyser på mjölk, har i
huvudsak tvä tuta metoder använts:

I. Adsorpt^c av strontium och kalcium på jonbytare, eluering,
följt a* •itinaskning av eluatet (A).

II. Induns, i .".g och inaskning av mjölken.

Bägge metod* na har prövats vid strålskyddsinstitutet och alter-
nativ II ha: rutinmässigt använts under ett flertal år. En av
besvärlighe\-.ma vid indunstning (=inkokning) av mjölk är dess
benägenhet a t stötkoka då provvolymen minskar. Även vid våtin-
askning av jcnbytareluat uppstår lätt stötkokning då volymen av
salpetersyra/väteperoxid-blandningen avtar.

För att komma ifrån dessa olägenheter har försök gjorts att
frystorka mjölken och sedan inaska mjölkpulvret på konventionellt
sätt. Metoden fungerar utmärkt och kräver ett minimum av arbete.
En nackdel är dock den relativt långa frystorkningstiden (Appen-
dix 1). Institutet har för närvarande kapacitet att frystorka 12
prover a 500 ml mjölk per vecka, vilket väl täcker dagens behov.
Utvecklingsarbete pågår dock för att ytterligare förenkla provbe-
redningen.



B. Kemiska separationer

Mjölkaskan löses i IM HCl och yttrium extraheras från provlös-
ningen med 5Z HDEHP vid pH 1.0-1.2. Efter återextraktion med 3 M
HN0~ fälls yttrium som hydroxid. Provet centrifugeras, lösningen

kastas och fällningen löses i utspädd salpetersyra. Lösningen
förs över till vätskescintillationsburkar och Cerenkovstrålningen
från yttrium-90 mäts i lågbetaräknaren Quantulus 1220. Efter
mätning bestäms det kemiska utbytet av yttrium genom titrering
med Titriplex III. Som indikator användes Xylenolorange (5). Även
mängden kalcium i provet bestäms titrimetriskt med Titriplex III
och med indikatorbufferttabletter som metallreagens. Vid kalcium-
bestämningen korrigeras titrervärdet för magnesiuminnehållet,
vilket för mjölk är 130 mg magnesium per liter.

C. Mätning och utvärdering

Kalibrering av vätskescintillationsräknaren gjordes med
strontium-90 standardlösning SCPRI L9740, från International
Reference Center for Radioactivity i Frankrike.

Yttrium-90 separerades från standardlösningen genom fällning av
yttriumhydroxid. Fällningen löstes i 15 ml 1 M HNO- och fördes

över till 20 ml:s vätskescintillationsburkar. Cerenkovstrålningen
från yttrium-90 mättes i standardkanalerna (50 - 320) för
tritiummätningar.

Till vätskescintillationsräknaren (Quantulus 1220) medföljer som
standardkärl 20 ml:s teflonburkar med guldpläterade elektrolyt-
kopparlock. Jämförande mätningar mellan dessa teflonburkar och
vanliga polyetenburkar av samma storlek visar att teflonburkarna
ger en något bättre upplösning vid betaspektrometri (Figur 1)
samt något lägre bakgrund. Polyetenburkarna ger däremot en högre
räkneeffektivitet. För rutinmätningar används därför utec"ätande
polyetenburkar av standardutförande.

Tabell 1: Råkneeffektivitet och bakgrund

Burk

Teflon 20 ml
Polyeten 20 ml

DISKUSSION

Räkneeffektivitet X
kanal 50-320

60
64

Bakgrund
cpm

0.6
0.8

De ändringar son gjorts i förhållande till den tidigare analys-
gången har framförallt sin upprinnelse i övergången från mätning
på fasta preparat till mätning på lösningar. Utbytesbestämningen
av yttrium sker mycket enkelt genom titrering. Utbytet har för de
senaste 40 analyserna varit 86 ± 6 procent (Iff) vilket måste
anses vara ett mycket gott resultat.



Figur 1. Betaspektra med teflon- och oolyetenöurk
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För att förenkla utförandet av extraktionerna konstruerades och
tillverkades en skakapparat som rymmer fem 250 ml:s separertrat-
tar. En person kan därJör under en arbetsdag utföra några tiotal
yttriumseparatiorer på inaskade prover.

Mättiderna för mjölkprover har varit 3 x 3 timmar. Dvs om vätske-
scintillationsräknaren har laddats med 10 prover så har samma
prov mätts tre gånger under en period av 60 timmar. Vid dessa
mätningar och vid mätningar på renlav, analyserades ett år efter
olyckan i Tjernobyl, har den uppmätta aktiviteten helt följt
sönderfallskurvan för yttrium-90. Den kemiska separationen funge-
rar således utmärkt och i fortsättningen kommer endast en mätning
per prov att utföras.

Vi
Analysmetoden fungerar inte för bestämning av strontium-80, utan
då måste andra metoder användas (6).



Appendix 1

Sr-90 ANALYS PÅ FÄRSKMJÖLK

1. Mät upp 500 ml mjölk och för över till 3 st kärl för infrys-
ning och frystorkning

2. Frys in provet under natten vid -25 grader

3. Frystorka provet i 48 timmar

4. Inaska provet vid 310 grader i 3 timmar och sedan vid 610
grader i minst 12 timmar

5. Lös askan i 60 ml 1 M HC1 och koka med urglas på i ett par
minuter

6. Filtrera med sug genom filter O0H och skölj filtret med 2 x 10
ml 1 M HC1

7. Tillsätt cirka 2 g citronsyra och 2 ml yttriumbärare och
justera pH till 1.0 - 1.2 med 6 M NH40H

8. För över provlösningen till en separertratt och extrahera i 1
minut med 60 ml 5% HDEHP. Anteckna tid och datum.

9. Låt faserna separera och tappa av den undre syrafasen för
kalciumanalys

10.Tvätta HDEHP-fasen genom att skaka i en halv minut med 60 ml
0.08 M HC1. Tvättvätskan till kalciumanalys

11.Extrahera HDEHP-fasen i 1 minut med 50 ml 3 M HN0~

12

13,

Låt faserna separera och tappa av den undre syrafasen till ett
100 ml:s centrifugrör

Tillsätt ett par droppar fenolftalein och justera pH till
cirka 10 med konc ammoniak (färgomslag vid pH 9-10)

14.Låt lösningen svalna och centrifugera vid 3000 rpm i 5 minuter

15.Häll av ovanvätskan, som kastas, och lös yttriumhydroxidfäll-
ningen i 1 ml konc HNO, och tillsätt sedan 14 ml destillerat

vatten

16.För över lösningen till 20 ml:s vätskescintillationsburkar

17.Mät provet



TITRERING NED TTTRIPLBZ III

Tttriua

1. Töm scintburken i en 100 ml:s E-kolv och späd med dest.vatten
till cirka 50 ml

2. Tillsätt 1 sked natriumacetat

3. Tillsätt en spatelsked xylenorange i HNO, och cirka 2 ml 6M Na

0H till pH 5-6 (pH-papper). Om pH blir för högt brukar fäll-
ning uppträda, men den löser sig då pH återjusteras med 3H

4. Titrera till rent gult omslag.

1 ml 0.1M Titriplex III - 8.89 mg Y

Calciua

1. Tag hela mängden Ca-fas efter extraktion och späd den till 250
ml med dest.vatten

2. Tag ut 2.5 ml och späd den till ca 75 ml. OBS! Gör dubbelprov!

3. Tillsätt 1 buffertindikatortablett och 1 ml konc NH.,.

Lösningen blir då rödbrun och ofta finns fällning på botten.

4. Titrera med Titriplex III till klar grön färg. Omslaget ej
distinkt utan lösningen "velar" fram och tillbaks.

5. Tips! Titrera på Ca när den är så färsk som möjligt, då blir
färgomslaget mest distinkt.

1 ml Titriplex III * 0.848 (korrektionsfaktor för magnesiuminne-
håll i mjölk) x 4.0 mg Ca.
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