
TRO100027

TAEK

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

TAE K -TR-00-1

ÇEVRE RADYOAKTİVİTESİNİN İZLENMESİNDE

ÖRNEKLEME, ÖLÇÜM VE ANALİZ

YÖNTEMLERİ

3 2 / 4 0



PLEASE BE AWARE THAT
ALL OF THE MISSING PAGES IN THIS DOCUMENT

WERE ORIGINALLY BLANK



EDİTÖR

Doç. Dr. Gül Asiye AYCIK

HAZIRLAYANLAR KATKIDA BULUNANLAR

Doç. Dr. Gül Asiye AYCIK E. Muhsin KOKSAL
Dr. N. Belgin ONAT Dr. Deniz KUT
M. Korhan ERTÜRK Mehmet Sönmez
Dr. Sayhan TOPÇUOĞLU Dr. Halil Demirel
Dr. Güler KOKSAL Doç. Dr. Haluk YÜCEL
Sedat YAŞAR Recep ACAR
Dr. Nurdan GÜNGÖR Rezzan KÜÇÜKCEZZAR

Emine AKDENİZ
Dr. Nurtan SEZGİNER
Doç.Dr. Selma PORTAKAL
Prof. Dr.Yaşar ÜNLÜ
Canan GtfVEN

KOORDİNATÖR

Dr. Erdener BİROL



İsteme Adresi : TAEK, AGK Daire Başkanlığı
06530 ANKARA

Tel. : (312) 287 15 29
(312)287 20 71
(312) 287 93 80
(312)287 95 69

Faks : (312) 287 87 61
(312)285 92 57

e-mail : fethite.avkol@,taek.gov.tr



İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ

BÖLÜM 1. RADYONÜKLİTLER 2
1.1. OLASI RADYONÜKLİT SALINIMLARI 2
1.2. DOĞAL RADYOAKTİVİTE 6
1.3. ÇEVRE ÖRNEKLERİNDE ÖNEMLİ RADYONÜKLİTLER 8

BÖLÜM 2. ÖRNEKLERİN TOPLANMASI VE HAZIRLANMASI 8
2.1. GENEL UYGULAMALAR 8

2.1.1. ÖRNEKLERİN TOPLANMASI 8
2.1.2. TEMİZLİK 9
2.1.3. ÖRNEKLERİN SAKLANMASI 10
2.1.4. KURUTMA, BUHARLAŞTIRMA VE KÜLLEŞTİRME 11

2.2. ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK 15
2.2.1. HAVA 15
2.2.2. OT 16
2.2.3. TOPRAK 17
2.2.4. SÜT 19
2.2.5. DİĞER BESİN MADDELERİ 19
2.2.6. RADYOAKTİF YAĞIŞLAR VE SU 22
2.2.7. SEDIMENT 24

BÖLÜM 3. ANALİTİK YÖNTEMLER 24
3.1. GAMA SPEKTROMETRİK ANALİZLER 24
3.2. RADYOKİMYASAL ANALİZLER 24

3.2.1. STRONSİYUM ANALİZİ 24
3.2.2. TRİTYUM ANALİZİ 25
3.2.3. TRANSURANİK ELEMENTLERİN ANALİZİ 25

BÖLÜM 4. ANALİTİK KALİTE KONTROL 25
4.1. KALİBRASYON VE STANDARTLAR 25
4.2. DEĞİŞİK LABORATUVAR ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 26
4.3. SONUÇLARIN İFADESİ 26

BÖLÜM 5. LABORATUVARLAR İÇİN CİHAZ VE PERSONEL İHTİYACI 27
5.1. MERKEZ ÇEVRE LABORATUVARI 27

5.1.1. LABORATUVAR TASARIMI 27
5.1.2. LABORATUVAR DONANIMI 28
5.1.3. PERSONEL İHTİYACI 30

5.2. YEREL İZLEME LABORATUVARLARI 30
5.2.1. GENEL TANITIM 30
5.2.2. RADYASYON ÖLÇÜM CİHAZLARI 30
5.2.3. DİĞER CİHAZLAR 31
5.2.4. PERSONEL İHTİYACI 31



EK 1. GAMA SPEKTROMETRİ YÖNTEMİ 32
1.1. GİRİŞ 32
1.2. GAMA SPEKTROMETRİK ANALİZ İÇİN ÖN ÇALIŞMALAR 33

1.2.1. TÜM ENERJİ PİK ALANI 33
1.2.2. ENERJİ KALİBRASYONU 36
1.2.3. ÇEVRESEL DOĞAL DÜZEY SAYIM DEĞERİ 38
1.2.4. DEDEKTÖR VERİM KALİBRASYONU 38

1.3. ÖRNEK SPEKTRUMUN ALNMASI 40
1.3.1 NİTEL ANALİZ 41
1.3.2. NİCEL ANALİZ 41
1.3.3. SAYIM HATALARININ HESAPLANMASI 41

EK 2, STRONSİYUMUN RAP YOKİMYASAL ANALİZİ 43
2.1. RADYOAKTİF STRONSİYUMUN ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDE
NİTRAT ÇÖKELTMESİ İLE TAYİNİ 43

2.1.1. GENEL YÖNTEM 43
2.1.2. REAKTİFLER 44
2.1.3. ÖRNEKLERİN ANALİZE HAZIRLANMASI 44

2.2. SÜT VE PEYNİRDE RADYOAKTİF STRONSİYUM TAYİNİ 46
2.3. SUDA RADYOAKTİF STRONSİYUM TAYİNİ 47
2.4. YÖNTEM 2.1'İN TOPRAK ÖRNEKLERİNDE RADYOAKTİF
STRONSİYUM ANALİZİ İÇİN GELİŞTİRİLMESİ 48
2.5. STRONSİYUM-90 MİKTARININ HESAPLANMASI 51

2.5.1. İTRİYUM SAYIMINA DAYANAN HESAPLAMA 51
2.5.2. STRONSİYUM SAYIMINA DAYANAN HESAPLAMA 52
2.5.3. STRONSİYUM-89 MİKTARININ HESAPLANMASI 53
2.5.4. 100 mg/cm2' lik SOĞURUCU (absorber) KULLANARAK
ELDE EDİLEN STRONSİYUM SAYIMINA DAYANAN HESAPLAMA 53
2.5.5. ÜZERİNDEN UZUN SÜRE GEÇMİŞ STRONSİYUM
KAYNAĞININ SAYIMINA DAYANAN HESAPLAMA 54
2.5.6. STRONSİYUM-90 KAYNAĞININ TEKRARLANMIŞ
SAYIMINA DAYANAN HESAPLAMA 54

2.6. SAYICILARIN KALİBRASYONU 54
2.6.1. STRONSİYUM-90 İÇİN KALİBRASYON 54
2.6.2. 100 mg/cm2'lik SOĞURUCU ALTINDAKİ STRONSİYUM-90 İÇİN
KALÎBRASYON 55
2.6.3. STRONSİYUM-90 VE İTRİYUM-90 İÇİN KALİBRASYON 55
2.6.4. İTRİYUM-90 İÇİN KALİBRASYON 55

2.7. KALSİYUM TAYİNİ 56
2.7.1. SÜT KÜLÜ 56
2.7.2. BESİN MADDELERİ KÜLÜ 57

2.8. STRONSİYUM-85 İZLEYİCİSİ KULLANARAK KİMYASAL
VERİM TAYİNİ 57

2.8.1. ÖNERİLEN İŞLEM 57



2.9. Sr-90 TAYİNİNDE HIZLANDIRILMIŞ RADYOKİMYASAL YÖNTEM 58
2.9.1. KÜLLEŞTİRİLMİŞ TOPRAK ÖRNEKLERİNDE Y-90TN SIVI-SIVI
ÖZÜTLEMESİ İLE Sr-90 TAYİNİ 5 8
2.9.2. KÜLLEŞTİRİLMİŞ OT ÖRNEKLERİNDE Y-90'IN
SIVI-SIVI ÖZÜTLEMESİ İLE Sr-90 TAYİNİ 59
2.9.3. SONUÇLARIN VE STANDART SAPMANIN HESAPLANMASI 60

EK 3. TRİTYUMUN RADYOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİ 61
3.1. UYGULAMA ALANI 61
3.2. PRENSİP 61
3.3. KİMYASAL MADDELER 61
3.4. BLANK SU 62
3.5. İÇ STANDART ÇÖZELTİSİ 62
3.6. SİNTİLASYON ÇÖZELTİSİ 63
3.7. ALETLER 63
3.8. ÖRNEKLER VE ÖRNEK ALMA 64
3.9. ANALİTİK YÖNTEM 64

3.9.1. ÖRNEK HAZIRLANMASI 64
3.9.2. SAYIM TÜPÜNÜN DOLDURULMASI 64
3.9.3. SAYIM YÖNTEMİ 65

3.10. HESAPLAMA YÖNTEMİ, BULGULARIN RAPOR EDİLMESİ 65
3.10.1. SAYIM VERİMİ 65
3.10.2. ÖRNEKTEKİ TRİTYUM AKTİVİTESİ DERİŞİMİ 66
3.10.3. DOĞAL DÜZEY RADYASYONU VE RADYOAKTİF BOZUNMA
İSTATİSTİĞİNDEN KAYNAKLANAN HATALAR 66

3.11. SAYIM ŞARTLARININ OPTİMİZASYONU 67
3.11.1. ÖLÇÜLEBİLEN EN DÜŞÜK AKTİVİTE 67
3.11.2. ÖLÇÜM KANALININ OPTİMUM AYARI 67

3.12. KALİTE KONTROL 68
3.12.1. LÜMİNESANS GİRİŞİMİ 68
3.12.2. ALET KARARLILIĞI 65

3.13. ANALİZ RAPORU 68

EK 4. PLÜTONYUM, AMERİSYUM VE KÜRYUMUN RADYOKİMYASAL
ANALİZ YÖNTEMLERİ 69
4.1. BİYOLOJİK ÖRNEKLER, SEDIMENT, TOPRAK, SU VE HAVA

FİLTRELERİNDE PLÜTONYUM, AMERİSYUM VE KÜRYUM TAYİNİ 69
4.1.1. BİYOLOJİK ÖRNEKLERDE PLÜTONYUM, AMERİSYUM VE
KÜRYUM TAYİNİ 70
4.1.2. SU ÖRNEKLERİNDE PLÜTONYUM, AMERİSYUM VE
KÜRYUM TAYİNİ 70
4.1.3. PLÜTONYUM, AMERİSYUM VE KÜRYUM TAYİNİ 71
4.1.4. SEDIMENT VE TOPRAK ÖRNEKLERİNDE PLÜTONYUM,
AMERİSYUM VE KÜRYUM TAYİNİ 72

111



4.2. PLÜTONYUM AYIRMA 73
4.3. AMERİSYUM VE KÜRYUM AYIRMA 73
4.4. ELEKTRO-ÇÖKTÜRME 75
4.5. HESAPLAMALAR 76
4.6. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 76

EK 5. OT ÖRNEĞİ TOPLANMASINDA KULLANILAN ETİKETLEME

FORMU 78

EK 6. KALİTE GÜVENCESİ İÇİN ESASLAR 22

EK 7. ULUSLARARASI BİRİM SİSTEMLERİ 80

EK.8. DİZİN 81

YARARLANILAN KAYNAKLAR 82

IV



ÖNSÖZ

Bir radyolojik veya nükleer kaza sonucu çevreye yayılan radyonüklitlerden dolayı
insanın iç ve dış ışınlama yolu ile maruz kalabileceği dozun doğru bir şekilde tayin
edilebilmesi için çevresel örneklerin radyoaktivitesinin kabul edilebilir bir hata ile ölçülmesi
gereklidir. Bu nedenle bu doküman; normal şartlarda ve bir nükleer ve radyolojik tehlike
durumunda çevre örneklerinin içerdiği radyoaktivitenin izlenmesi için uygulanacak örnek
alma, ölçüm ve analizlerin ülke çapında standart bir yöntemle yapılabilmesini sağlamak
amacıyla, TAEK Iaboratuvarlarmda uygulanan yöntemler ve IAEA, HASL, UNSCEAR, ISO
ve Kuzey Ülkelerinin konuyla ilgili yayınları dikkate alınarak hazırlanmıştır.



BÖLÜM 1. RADYONÜKLİTLER

1.1. OLASI RADYONÜKLİT SALINIMLARI

Nükleer reaktör kazaları sonucunda veya çalışan nükleer reaktörlerin normal işlemleri
süresince yüzlerce değişik radyonüklit meydana gelmesine rağmen, insanların radyasyona
maruz kalmasında önemli rol oynayanlar sınırlı sayıdaki fısyon ve aktivasyon ürünleridir. Kr-
85 ve Xe-133 gibi radyoaktif asal gazlar, gıda zinciri yoluyla iç ışınlamaya önemli bir katkıları
olmadığından gözönüne alınmaz. Bir nükleer kaza sonrasında toplumun ışınlanmasına neden
olan aktivasyon ve fısyon ürünü radyonüklitlerin listesi Tablo 1-4'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Reaktör Kalbinin Erimesi Durumunda Salınması Olası Önemli Radyonüklitler

Nüklit Yarılanma Fisyon Radyasyon Ey, keV fy
süresi* verimi,% türü

Ey, keV

H-3
Sr-89
Sr-90
Y-90
Sr-91

Y-91

Y-93

Nb-93m

Nb-95

Zr-95

Nb-96

Zr-97

Mo-99

Ru-103

Rh-105

Ru-106

Pd-109

Ag-110m

Ag-111

Pd-112

Cd-113m

Cd-115

Cd-115m

Sn-121
Sn-21m

Sn-123

Sb-124

Sb-125

Sn-125

Sb-126

Sb-127

12.32 y
50.55 d
28.6 y
64.1 h
9.52 h

58.51 d

10.1 h

16.1 y

34.98 d

64.03 d

23.4 h

17 h

2.747 d

39.35 d

35.36 h

371.6 d

13.46 h

249.79 d

7.45 d

21.05 h

14.1 y

2.23 d

44.6 d

27.06 h
55 y

129.2 d

60.2 d

2.73 y

9.64 d

12.4 d

3.85 d

4.822
5.772
5.722
5.931

5.931

6.375

6.375

6.520

6.520

6.28

5.953

6.074

3.029

0.969

0.4019

0.033

0.0255

0.0192

0.013

0.0152

0.0106

0.0106

0.0129
0.0129

0.0158

0.024

0.0292

0.0292

0.0536

0.125

P"
P-.Y
P"
P"
p-,Y

p-'y
Y

P',Y
p-J
p'! y

p"!y

P " ! Y

P",Y
P",Y

p-,Y

p-'y

P-,Y

p-J
p-j

P'J
P"'

p-,Y

P-'Y

p-J

Q - y

909.2

555.6

1204.8

266.9

18,6

765.8

756.7

778.2

657.9

140.5

497.1

318.9

621.9

88.0

657.7

342.1

617.4

263.7

336.2

933.8

37.1

1088.6

602.7

427.9

1067.1

666.3

685.7

0.000095

0.613

0.0030

6.98

0.0188

0.999

0.554

0.969

1.06

0.907

0.895

0.192

0.0981

0.0361

0.947

0.0668

0.500

0.00023

49.7

0.02

0.0185

0.0060

0.984

0.294

0.0905

1.00

0.353

;.

1024.3

-

947.1

30.7

561.9

724.2

568.9

743.4

739.4

610.3

306.1

1050.3

311.4

884.7

245.4

1387.7

--

527.9

1290.6

30.4

1030.2

1691.0

600.6

1089.2

695.0

473.0

;.

0.334

-

0.0194

0.000005

0.00015

0.437

0.557

0.926

0.121

0.0564

0.0513

0.015

0.00032

0.729

0.0124

0.0625

-

0.275

0.0089

0.0046

0.00031

0.49

0.178

0.0428

1.00

0.247



Tablo 1. devam

1-129

1-131

Te-131m

Te-132

1-133

Cs-134

1-135
Cs-136
Cs-137

Ba-140

La-140

Ce-141

Pr-142

Ce-143

Pr-143

Ce-144

Nd-147

Pm-147

Pm-149

Pm-151

Eu-152m

Sm-153

Sm-156

Eu-157

Tb-160

Pu-238
Np-239

Pu-239
Pu-240
Am-241

Pu-241
Cm-242
Pu-242
Am-243
Cm-244

1.57xl07y

8.021 d

30 h

76.856 h

20.3 h

2.06 y

6.61 h
13.16 d
30.14 y

12.75 d

1.6779 d

32.5 d

19.13 h

33.0 h

13.58 h

284.9 d

10.98 d

2.62 y

2.21 d

28.40 h

9.32 h

46.7 h

9.4 h

15.1 h

72.3 d

87.74 y
2.355 d

2.411xl04y
6.563xl03y
432.2 y

14.35 y
162.8 d
3.735xl05y
7.37x10 3 y
18.1 y

0.757

2.892

2.892

4.313

6.696

7.870

6.536
6.317
6.183

6.207

6.207

5.787

5.839

5.963

5.963

5.443

2.270

2.270

1.084

0.4196

0.2686

0.162

0.0148

0.00613

0.00031

-

—

p-,y

p-,y

p-J

P-,T

P",Y
P-,Y

p-,y
p-,y

P",T
P",Y

p-,Y

P-J
p-,Y

p-,Y

P-J
P",Y

P'J
P',Y

p-,Y
p-,Y

p-J
p-J
a

P-.T
a
a

a,Y
P"
a
a
a,y
a

29.8

364.5

773.7

667.7

529.9

604.7

1260.4
818.5
661.6

1596.5

1596.5

145.4

1575.7

293.3

742.0

133.5

91.1

121.3

285.9

340.1

841.6

103.2

87.2

413.0

879.4

0.37

0.812

0.381

1.02

0.870

0.976

0.286
0.997
0.851

1.099

0.954

0.484

0.037

0.428

0.000001

0.111

0.279

0.000028

0.0310

0.224

0.145

0.283

0.24

0.17

0.300

29.5

637.0

852.2

228.2

875.3

795.8

1131.5
1048.1
37.3

487.0

487.0

36.0

508.8

57.4

-

696.5

531.0

40.1

590.9

275.2

963.4

69.7

203.8

373.0

298.6

0.199

0.0727

0.210

0.881

0.0451

0.854

0.225
0.797
0.0026

0.529

0.459

0.0891

0.00023

0.123

-

0.0134

0.130

0.000011

0.00068

0.0661

0.119

0.0525

0.230

0.10

0.274

106.1

59.5

74.7

0.264

0.359

0.680

103.8

20.8

106.1

0.204

0.0485

0.264

*Saat (h), gün (d), yıl (y) ile gösterilmiştir.
Ey: Radyonüklitin yayınladığı gama ışını enerjisi
fy : İlgilenilen y-ışınınm yayınlanma olasılığı (bozunma ışınım foton sayısı)
Ref.: IAEA Technical Reports Series No.295 (s.l 19)



Tablo 2. Reaktör Kalbinin Erimesi ve Parçacık Salınması Durumunda Önemli Olan
Radyonüklitler

Nüklit

H-3
Sr-89

Sr-90

Y-90

Sr-91

Y-91

Tc-99

Ru-103

Ru-105

Ru-106

1-121

1-123

1-129

1-131

1-133

1-135

Cs-136

Cs-137

Ba-140

La-140

Yarılanma
süresi*

12.32 y
50.55 d

28.6 y

64.1 h

9.52 h

58.51 d

2.13xl05y

39.25 d

4.44 h

371.6 d

2.12h

13.2 h

1.57xl07y

8.021 d

20.3 h

6.61 h

13.16 d

30.14y

12.75 d

1.6779 d

Fisyon
verimi,
%

4.822

5.772

5.76

5.931

5.931

6.074

3.029

0.969

0.4019

0.0129

0.0158

0.757

2.892

6.696

6.536

6.317

6.136

6.134

6.134

Yayınlanan
radyasyon

p-,Y

p-*Y

p-J
p-J
jj-'y

p-J
p-J
p-,Y

Y

p-,Y

P",Y

p-,Y

P",Y

p",Y

P",Y

p-,Y

Ey, keV

909.2

--

-

555.6

1204.8

140.5

497.1

318.9

621.9

212.2
159.0

29.8

364.5

529.9

1260.4

818.5

661.6

1596.5

1596.5

fy

0.000095

-

—

0.613

0.0030

0.907

0.895

0.192

0.0981

0.850
0.833

0.37

0.812

0.870

0.286

0.997

0.851

1.099

0.954

Ey, keV

:

—

-

1024.3

—

139 A

610.3

306.1

1050.3

532.1
529.0

29.5

637.0

875.3

1131.5

1048.1

37.3

487.0

487.0

:

—

-

0.334

—

0.121

0.0564

0.0513

0.015

0.0544
0.0139

0.199

0.0727

0.0451

0.225

0.797

0.0026

0.529

0.459

*Saat (h), gün (d) ve yıl (y) olarak gösterilmiş; lyıl=365.25 gün olarak alınmıştır.
Ey: Radyonüklitin yayınladığı gama ışını enerjisi
fy : İlgilenilen y-ışmımn yayınlanma olasılığı (bozunma ışmım foton sayısı)
Ref.: IAEA Technical Reports Series No.295 (s. 120)



Tablo 3. Nükleer Yakıt İşleme Tesisinden Salınması Olası Önemli Radyonüklitler

Nüklit

Sr-90
Nb-95
Zr-95
Tc-99

Ru-103
Ru-106
1-129
1-131
Cs-134
Cs-137
Ce-141
Ce-144
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Am-241
Pu-241
Cm-242
Pu-242
Am-243
Cm-244

Yarılanma
süresi*

28.6 y
34.98 d
64.03 d
2.13xl05y

39.25 d
371.6 d
1.57xl07y
8.021 d
2.06 y
30.14 y
32.5 d
284.49 d
87.74 y
2.41xl04y
6.56xlO3 y
432.2 y
14.4 y
162.94 d
3.76xl05y
7.37xl03y
18.1 y

Fisyon
verimi,

5.772
6.52
6.52
6.074

3.029
0.4019
0.757
2.892
7.870
6.136
5.787
5.443

..

—
—
—

~
—

-

Yayınlanan
radyasyon

P"
P'.Y
P','Y
p",Y

P'!Y

P-!Y

P', Y
P'.Y
P". Y
a
a
a
a,y

P"
a
a
a,y
a

Ey, keV

—

765.8
756.7
140.5

497.1
621.9
29.8
364.5
604.7
661.6
145.4
133.5

—

59.5
—

—

74.7
-

fy

—

0.999
0.554
0.907

0.895
0.0981
0.37
0.812
0.976
0.851
0.484
0.111

..

—

0.359
-

—

0.680
-

Ey, keV

—

561.9
724.2
739.4

610.3
1050.3
29.5
637.0
795.8
37.3
36.0
696.5

—

—
20.8

-

—

106.1
-

fy

—

0.00015
0.437
0.121

0.0564
0.015
0.199
0.0727
0.854
0.0026
0.0891
0.0134

..

—

0.0485
—

—

0.264

*Gün (d) ve yıl (y) olarak gösterilmiş; lyıl=365
Ref.: IAEA Technical Reports Series No.295 (s

.25 gün olarak alınmıştır.

.121)

Tablo 4. Plütonyum Yakıt Üretimi Tesisinden Salınması Olası Önemli Radyonüklitler

Nüklit

Pu-238
Pu-239
Pu-240
Am-241
Pu-241
Pu-242

Yanlanma
süresi*
87.74 y
2.41xl0 4y
6.56xl03y
432.2 y
14.4 y
3.76x1O5 y

Yayınlanan
radyasyon

oc
a
a
a, y

P-
a

Ey, keV

__

—

59.5
—
-

fy

—

—

0.359
—
-

Ey, keV

„

—

20.8
—
-

fy

—
„

—

0.0485
—

*Yıl (y) olarak gösterilmiş; lyıl=365.25 gün olarak alınmıştır.
Ref.: IAEA Technical Reports Series No.295 (s. 121)



1.2. DOĞAL RADYOAKTİVİTE

Doğal radyoaktivite uranyum ve toryum izotopları ile bunların bozunma ürünlerini, K-
40 ve C-14 radyoizotopunu içerir. Tablo 5., zırhlanmamış yarı iletken Ge(Li) dedektörü
kullanılarak elde edilen doğal gama yayıcılarma ait foton enerjilerini göstermektedir.

Tablo 5. Doğal Gama Yayıcılara Ait Foton Enerjileri

Ey(keV)

53.2
75.0
75.0
75.0
77.1
87.2
87.3
92.9
99.5
129.1
154.2
185.7
186.0
209.4
238.6
241.9
270.3
277.4
295.2
300.1
328.0
338.4
351.9
409.4
438.8
463.0
510.8
511.0
562.3
583.1
609.3
665.5
703.1
727.2
755.2
768.4
772.1
782.0
785.4
785.9
794.8
806.2
830.4
835.6
840.2
860.4

fr

0.011
x-ışmı
x-ışını
x-ışmı
x-ışını
x-ışını
x-ışmı
0.0269
0.014
0.029
0.010
0.575
0.0328
0.045
0.436
0.0746
0.038
0.068
0.192
0.0334
0.034
0.12
0.371
0.022

-
0.046
0.216

-
0.01
0.86
0.461
0.0156
0.0047
0.0665
0.011
0.0488
0.016
0.0055
0.0111
0.0109
0.048
0.0123
0.0062
0.018
0.010
0.12

Nüklit

Pb-214
PbKccl
BiKa2
IrKp2
BiKal
BiKpi
PbKP2
Th-234
Ac-228
Ac-228
Ac-228
U-235
Ra-226
Ac-228
Pb-212
Pb-214
Ac-228
Tl-208
Pb-214
Pb-212
Ac-228
Ac-228
Pb-214
Ac-228
K-40 çift kaçak
Ac-228
Tl-208
Yok olma enerjisi
Ac-228
Tl-208
Bi-214
Bi-214
Bi-214
Bi-212
Ac-228
Bi-214
Ac-228
Ac-228
Bi-212
Pb-214
Ac-228
Bi-214
Ac-228
Ac-228
Ac-228
Tl-208

Bozunma

Zinciri
U-238
Th-232
U-238
Th-232
Th-232
Th-232
U-238

—
Th-232
Th-232
Th-232

U-238
Th-232
Th-232
U-238
Th-232
Th-232
U-238
Th-232
Th-232
Th-232
U-238
Th-232

-
Th-232
Th-232

-
Th-232
Th-232
U-238
U-238
U-238
Th-232
Th-232
U-238
Th-232
Th-232
Th-232
U-238
Th-232
Th-232
Th-232
Th-232
Th-232
Th-232



Tablo 5. devam

893.4
904.2
934.1
950.8
964.1
964.6
1001.0
1052.0
1078.6
1120.3
1155.2
1238.1
1281.0
1377.7
1385.3
1401.5
1408.0
1460.8
1501.5
1509.2
1512.8
1538.5
1543.3
1580.2
1583.2
1587.9
1592.5
1599.3
1620.6
1624.7
1630.4
1638.0
1661.3
1693.1
1729.6
1764.5
1838.4
1847.4
2103.5
2118.5
2204.1
2447.7
2614.6

0.0037
0.0087
0.0316

--
0.0038
0.055
0.0059
0.0032
0.0054
0.15
0.0169
0.0592
0.0147
0.0402
0.0078
0.0139
0.0248
0.107
0.0058
0.0219
0.0031
0.0041
0.0035
0.0071
0.0072
0.037

—
0.0033
0.0151
0.0032
0.019
0.0054
0.0115

—
0.0305
0.159
0.0038
0.0212

—
0.0121
0.0499
0.0155
0.998

Bi-212
Ac-228
Bi-214
K-40 tek kaçak
Bi-214
Ac-228
Pa-234m
Bi-214
Bi-212
Bi-214
Bi-214
Bi-214
Bi-214
Bi-214
Bi-214
Bi-214
Bi-214
K-40
Ac-228
Bi-214
Bi-212
Bi-214
Bi-214
Ac-228
Bi-214
Ac-228
Tl-208 çift kaçak
Bi-214
Bi-212
Ac-228
Ac-228
Ac-228
Bi-214
Bi-214 tek kaçak
Bi-214
Bi-214
Bi-214
Bi-214
Tl-208 tek kaçak
Bi-214
Bi-214
Bi-214
Tl-208

Th-232
Th-232
U-238

—
U-238
Th-232
U-238
U-238
Th-232
U-238
U-238
U-238
U-238
U-238
U-238
U-238
U-238

..
Th-232
U-238
Th-232
U-238
U-238
Th-232
U-238
Th-232

—
U-238
Th-232
Th-232
Th-232
Th-232
U-238

—
U-238
U-238
U-238
U-238

—
U-238
U-238
U-238
Th-232

Ref.: IAEA Technical Reports Series No.295 (s.133-134)



1.3. ÇEVRE ÖRNEKLERİNDE ÖNEMLİ RADYONÜKLİTLER

Sindirim ve solunum yoluyla iç ışınlanmaya neden olan radyonüklitler içinde en
önemlileri; Cs-134, Cs-137, 1-131 gibi gama yayıcılar; Sr-89, Sr-90 ve H-3 gibi beta
yayıcılarla Pu-238, Pu-239, Pu-240, Am-241 ve Cm-242 gibi alfa yayıcılarıdır.

Çevre örneklerinde en çok ilgilenilen radyoizotoplar aşağıda listelenmiştir. Daha geniş
bilgi için UNSCEAR'dan yararlanılabilir.

Hava
Su
Toprak

Süt
Et
Diğer besinler

Deniz ve tatlı

1-131, Cs-134, Cs-137
H-3, Sr-89, Sr-90,1-131, Cs-134, Cs-137
Sr-90, Cs-134, Cs-137, Pu-238, Pu-239, Pu-240,
Am-241, Cm-242
Sr-89, Sr-90,1-131, Cs-134, Cs-137
Cs-134, Cs-137
Sr-89, Sr-90, Zr-95, Nb-95, Ru-105, Ru-106,1-131 Cs-
134, Cs-137, Ce-141, Ce-144
Cs-134, Cs-137

su ürünleri
Ref.: IAEA Technical Reports Series No.295 (s. 10)

BÖLÜM 2. ÖRNEKLERİN TOPLANMASI VE HAZIRLANMASI

Örnek toplama ve analiz yöntemlerinin uygulanması, örnek toplama bölgesinin seçimi
ile başlayan bir standartlar dizisidir.

Örnek toplama bölgesi veya yerlerinin seçimi örnekleme amacına bağlıdır. Bu amaç,
nükleer reaktör veya denemelerle ilgili olabileceği gibi, doğal radyoaktivitenin izlenmesi de
olabilir. Yapılacak ilk işlem, kritik örneklerin ve önemli radyonüklitlerin çabuk ve doğru
olarak tanımlanmasıdır. Çevre bulaşmasının kaynağı, kaynağın bulunduğu bölgenin durumu
ve mevsim şartlarına bağlı olarak alman örneklerin toplanması ve sayıma hazırlanması
işlemleri genel olarak aşağıda verilmiştir.

2.1. GENEL UYGULAMALAR

2.1.1. ÖRNEKLERİN TOPLANMASI

Örnek toplama işlemi uygun yer seçimi ile başlar. Örnek alma bölgesinin seçiminde,
alınan her örneğin bölgeyi ve örnek grubunu temsil etmesi gereklidir. Örnekler izlenme
amacına uygun olarak (fısyon, doğal vb. gibi) bütünü temsil edici şekilde toplanmalıdır.
Seçilmiş örnekler ortamda her zaman bulunabilmeli ve kolay toplanabilir olmalıdır.

Örnek toplama sıklığı, toplanan örneğe ve örnekte aranılan radyonüklite bağlı olarak
değişir. Mesela hava ve serpinti örnekleri devamlı toplanır. Bu örnekler genelde günlük,
haftalık, aylık veya üç aylık toplama sürelerinden sonra analiz edilebilir. Sürekli toplanan
örnekler belirli aralıklarla bir araya getirilip periyodik toplama örnekleri olarak kullanılabilir.
Mesela, 1-131 tayini için haftada bir gün filtre üzerine alman örnekler sayılır. Bu filtreler
atılmadan dört hafta boyunca biriktirilerek her ay Cs-137 ve Sr-89 sayımları yapılır. Aynı
zamanda her üç ayda bir bu karıştırılmış filtrelerde Sr-90 sayımı yapılır.



Rutin izleme çalışmalarında yavaş büyüyen bitkiler genellikle bir defa yapılan hasat ile
toplanırken çabuk gelişen bitkiler, mesela çimen, yaz devresinde birkaç defa toplanır. Et
örnekleri genellikle güz mevsimi sonunda toplanırken, av hayvanı etleri av mevsimi sonunda
toplanır.

Yine rutin izleme çalışmalarında; örnek toplama zamanının seçimi, mevsim ve çevre
şartlarının sonuca olan etkileri gözönünde bulundurularak yapılır. Mesela, filtre edilmemiş
deniz suyunda bazı radyonüklitlerin derişimleri mevsime bağlı olarak değişebilmektedir.
Ayrıca, tuzluluk, sıcaklık ve kararlı elementlerin derişimleri gibi değişkenler de su
organizmalarmdaki bulaşma seviyesinde etkili olur.

Örnek büyüklüğü veya çokluğu, temelde içerdiği aktiviteye, ölçüm sisteminin tayin
sınırına, radyonüklitin fiziksel karakteristiğine ve ölçümlerin tekrarlanmasına duyulan ihtiyaca
bağlıdır.

Kısa ömürlü radyonüklitlerin tayininde, radyonüklitlerin en kısa sürede ölçülmesine
imkan veren hava ve yağış (ıslak-kuru) örnekleri kullanılır. Uzun yarı ömürlü radyonüklitlerin
izlenmesinde ise, birikim yapacakları toprak ve sediment gibi örneklerle çalışılır.

Analiz için seçilecek örneklerin bolluğu, örneğin toplandığı yerin uzun sürecek
araştırma faaliyetlerine uygunluğu da önemli bir kriterdir.

Örnek toplama alanının büyüklüğü, örnek tipine bağlı olarak değişebilir. Yağmur suyu,
ilgilenilen bölgede sabit bir yerden toplanabilir. Bitki örnekleri ise, bölgenin daha iyi temsil
edilebilmesi için çok geniş bir alandan alınır.

Örnek etiketi kaybolmayacak, silinmeyecek şekilde yazılmalıdır. Etiketlerde tarih,
alman yer ve örnek alma alanı, alan büyüklüğü, yaş ağırlık, hava durumu, toplayıcı adı gibi
gerekli bilgiler belirtilir (Ek 5).

2.1.2. TEMİZLİK

Toplanan örneklerde yapılması gereken ilk işlem, içerisindeki yabancı maddelerden
arındırılmasıdır. Mesela bitki örneğinin temizlenmesi işleminde, bitki üzerinde veya
yapraklan arasında bulunan canlı organizmalar, bunların değiştirdikleri deriler, diğer bitki
parçacıkları, bozunmuş bitki artıkları, bitki kökleri veya yapraklar üzerinde bulunan toprak
parçacıkları ayıklanır. Su içindeki parçacıkların aktiviteleri ölçülecekse, bu su örneği filtre
edilir.

Örnek toplama aletleri, saklama kapları ve örnek hazırlama bölgeleri bulaşmayı
önlemek için sürekli temiz tutulur. Özellikle stronsiyum ve sezyum analizlerinde örnek
toplayıcı aletlerin çeperleri her kullanımdan sonra temiz su ile yıkanır, yıkama suları ana
örneğe eklenir. Kaplar tekrar kullanılacaksa seyreltik hidroklorik asit (HC1) veya seyreltik
nitrik asit (HNO3) ile yıkanır. Damıtık su ile son durulama yapılır. Mümkünse bir kez
kullanıldıktan sonra atılabilir plastik torbalar, alüminyum kaplar vb. kullanılır.



2.1.3. ÖRNEKLERİN SAKLANMASI

Laboratuvara getirilen örneklerin fiziksel şekilleri analiz veya uzun süreli saklamaya
elverişli olmayabilir. Bu nedenle toplanan örneklerin analize uygun formlara ve miktarlara
dönüştürülmesi; dağılmasını, azalmasını, kimyasal ve biyolojik bozunmaya uğramasını ve
herhangi bir şekilde ek bulaşmayı önlemek için uygun şekilde saklanması gerekir.

Uçucu radyonüklitlerin kaybının önlenmesi için de uygun önlemler alınır. Analiz
öncesi biyolojik örneklerin kısa süreli saklanması işlemlerinde buzdolabı (+2 ile +4 C), derin
dondurma, kuru dondurma veya sodyum bisülfit, (NaHSCb), alkol ve formalin gibi
koruyucular kullanılabilir. Süt örneklerinin saklanmasında ortama, ekşimeye engel olan
sodyum asidi eklenir.

Örneğin uzun süre saklanması gerekiyorsa biyolojik örneklerin kurutma, külleştirme
gibi işlemlerle daha uygun biçimlere çevrilmesi gerekir. Ancak, bu işlemler sırasında
radyonüklit kaybının önlenmesi için sıcaklık kontrol altında tutulur (Tablo 6).

Radyonüklitlerin polietilen yüzeylere olan soğurulması, cam yüzeylere göre daha
azdır. Bu nedenle ömek kapları saklamaya uygun, aside dayanıklı, ve mümkünse polietilen
malzemeden yapılmış olmalıdır. Birkaç istisna dışında yüzeylere olan soğurma; kararlı
element içeren taşıyıcı çözelti, kompleks yapan ajanlar veya örneklere asit ilavesi yardımıyla
uzaklaştırılabilir.

Tablo 6. Külleştirme İşlemleri Sırasında Uygulanacak İlk Sıcaklık Dereceleri

Örnek

Et
Balık
Meyve (taze/konserve)
Meyve suyu
Süt
Sebze (taze/konserve)
Köklü sebzeler
Un
Kuru fasulye
Bakliyat
Makarna
Ekmek
Çayır otu

Sıcaklık ("C )

150-250
150-250
175-325
175-325
175-325
175-325
200-325
175-250
175-250
225-325
225-325
225-325
225-325

Ref: IAEA Technical Reports Series No.295 (s.29)
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2.1.4. KURUTMA, BUHARLAŞTIRMA VE KÜLLEŞTİRME

A- Kurutma

Kurutma işlemiyle örneğin hacim ve ağırlığı 10 ile 100 misli azaltılır ve katı madde
miktarı artmış olduğundan, daha uzun süre saklanması sağlanır. Kurutma işlemi ısı yardımıyla
(105 C) yapılabilirse de radyoaktif iyot gibi uçucu izotop içeren örneklerde kayıp riskini
azaltmak için oda sıcaklığında doğal kurutma tercih edilir.

Örneklerdeki uçucu radyonüklit kaybını önlemek amacıyla hacim küçültmesi
dondurarak kurutma işlemiyle de yapılabilir. Ancak bu işlem uzun zaman aldığından her
zaman önerilmez. Genellikle kullanılan kurutma işlemleri aşağıda özetlenmiştir:

Fırında Kurutma: Elektrikli fırınlar kullanılır. Fırın temizliğine dikkat edilmeli, fırın
tozlarının örnekleri kirletmemesine özen gösterilmelidir. En çok kullanılan sıcaklıklar 105-
110°Cdir.

Oda sıcaklığında kurutma: Bu işlem bir serada veya vakum hücresi, desikatör vb.
kullanılarak yapılır. Kapalı hücrelerde kurutmanın bulaşmayı azaltma açısından bir üstünlüğü
vardır. Büyük örnekler için seralarda kurutmak en uygun yöntemdir.

Dondurarak kurutma: Vakum altında kuru buz sıcaklığına kadar soğutulan örnek,
suyunu kaybederek kuru hale gelir. Normal büyüklük ve ağırlıktaki örnekler (0.5 kg)
parçalanarak kurutulurlar. Bu yöntemde örnekler herhangi bir bulaşmadan etkilenmez.

Kurutma işlemine sabit tartıma ulaşana kadar devam edilir.

Kurutulmuş örneklerde tanecikler ve farklı büyüklükte parçacıklar bulunması
nedeniyle, radyoaktivite ölçümleri için örnekler, daha küçük boyutta tanecikler içeren
homojen bir duruma getirilir. Homojenleştirme işlemi yapılmamış ana örnekten alman bir
örnek, ana örneği hiçbir zaman temsil edemez. Bunun nedeni, bazı radyonüklitlerin örnekteki
küçük parçacıklara, kum ve toprakta olduğu gibi, daha sıkıca ve farklı şekillerde tutunmasıdır.
Örnekleri parçalamak ve homojenleştirmek için "V" öğütücüleri, karıştırıcı-öğütücüler, bilyalı
değirmenler ve istenilen gözenek büyüklüğünde elekler kullanılır. 40 meş'lik elek bu işlem
için uygundur. Öğütme ve parçalama işlemleri, örnekten büyük parçacıkların ayıklanmasından
sonra yapılır.

Örnekler genellikle kurutma ve külleştirme sonrası homojenleştirilir.

Radyoaktivite analizlerine geçilmeden önce örneklerin yaş ve kuru ağırlıklarının
kesinlikle belirlenmesi gereklidir.

B- Buharlaştırma

Sıvı örnekleri buharlaştırarak yoğunlaştırmak her zaman uygulanan bir yöntemdir.
Ancak, buharlaştırma işlemi sırasında taşma ve saçılmayla örnek kaybının olmamasına dikkat
edilmelidir. Kızılötesi (İR) lambalarıyla yapılan buharlaştırmada saçılma sorunu ortadan
kalkar, ancak bu işlem sırasında da rutenyum, trityum ve iyot gibi bazı radyonüklitler
kaybedilebilir.
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Hızlı bir buharlaştırma işlemi, basıncı düşürülmüş ve dönen bir cam balondan (30 L
hacımda olanları vardır) oluşan döner buharlaştırma sistemi kullanılarak da yapılabilir.

Buharlaştırma kaplan radyonüklitleri soğurmayan cinsten olmalıdır.

Buharlaştırmanın yapıldığı oda duvarları yıkanabilir türden fayans, yağlıboya, plastik
ile kaplanmalı ve duvarlar her işlemden sonra dikkatle yıkanmalıdır.

C- Kütleştirme

Analiz edilecek örneklerde büyük miktarda organik madde varsa, yapılacak ilk işlem,
örneğin kül haline getirilmesidir. Örneğin yaş veya kuru külleştirme işleminin seçimi, analizi
düşünülen izotopun (elementin) buharlaşma ve organik maddelerin oksitlenme sıcaklığı ile
örneğin kütle, hacim ve fiziksel formları gibi özelliklerine bağlıdır.

Kütleştirmenin genelde iki amacı vardır: Birincisi, radyoaktivite seviyesi düşük olan
örneklerin çok fazla yoğunlaşmasını sağlamak, ikincisi, kimyasal analiz uygulanması
düşünülen Sr-89, Sr-90 ve Am-241 gibi radyonüklitleri tayin etmektir.

Külleştirme işlemine başlamadan önce yapılması gereken ön hazırlık işlemleri örneğin
türüne bağlı olarak küçük farklılıklar gösterirler. Külleştirme öncesinde, radyonüklit derişimi
ve kazanç hesaplanmasında kullanmak için taşıyıcı elementler ve radyoizotop izleyiciler bütün
örneklere eklenir.

Radyoaktif olmayan element analizlerinde bir önlem olarak buharlaşan ve kaybolan
element miktarını tesbit etmek üzere yakılacak örneğe, analiz edilecek nüklitin kimyasal
yapısında olan izleyiciler eklenir.

Gıda maddesi olarak tüketilen ürünlerde bir tek kimyasal analiz için külleştirilmesi
gereken minimum hammadde miktarları Tablo 7.'de verilmiştir.

Kuru külleştirme: Kolay bir işlemdir, ancak uygulanan sıcaklık derecesinde birçok
element buharlaşarak örnekten ayrılmaktadır. Bu nedenle, kuru külleştirme için önerilen,
element buharlaşmasını minimum seviyede tutan 400-450 C aralığındadır.

o

Kuru külleştirme iki basamakta yapılır. Birinci basamakta örnek 105 C de tamamen
kurutulur. İkinci basamakta ise yakma işlemi yapılır. (8saat+8saat) toplam 16 saat kadar
devam eden bu işlem süresinde örnekte alevlenme meydana gelmemelidir.

Sıcaklığın 8 saatlik süre içinde doğru ve kararlı olarak arttırılması, yakma işleminin
tamamlanarak örneğin beyaz kül haline gelmesi için yeterlidir. Ancak et ve balık gibi yağ
oranı yüksek örneklerin yakılmasında sıcaklığın biraz daha yükseltilmesi gereklidir. İşlemin
ikinci aşamasında sıcaklık daha hızlı arttırılabilir.
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Yakma süresi sırasında örneğin kor haline gelmesi önlenmelidir. Ancak, karbonlu
madde içeren örneklerin oksitlenmelerinden dolayı kor haline gelmelerini önlemek mümkün
değildir. Kor haline geçme durumunda kimyasal elementlerin miktarında bir karışma veya
azalma meydana gelmez ancak uçucu olan elementler kaybolabilir. Genellikle 450 C'de 16
saat tutularak külleştirilen örneklerde siyah kömürleşme şeklinde karbon kalmış ise, örnekler
daha küçük bir plaka içine aktarılarak 550 C'de 24 saat süreyle külleştirilir.

o
Radyoaktif sezyumun önemli miktarı 400 C'de kaybedilir. Sadece radyoaktif

stronsiyumun analiz edileceği durumlarda külleştirme sıcaklığı 600 C'ye kadar yükseltilebilir.

Yüksek sıcaklıklarda yapılan yakma işlemleriyle örnek içerisinde fosfor ve kükürt
elementlerinin fazla olması hallerinde örnek ya tamamen kor haline geçer veya kısmi
korlaşmalar meydana gelir. Örneğin kor haline geçmesi durumunda bazı radyonüklitler
buharlaşır ve aynı zamanda yakma kabının çeperine yapışan, istenmeyen ve erimeyen inatçı
oluşumlar meydana gelebilir.

Tablo 7. 10 gram Kül Elde Etmek İçin Gerekli Besin Maddesi Miktarları

Örnek Kül*, % Besin maddesinin ilk ağırlığı, kg

1.0
0.8
2.1
3.7
1.6
1.6
1.4
1.1
0.9
1.2
1.5.
0.6
1.3
0.9
1.3
0.5
0.4
1.4
0.2
0.1
0.3
06

*% kül değerleri rutin çalışmalarda bulunan ortalama değerlerdir. Örnek bileşimine ve
küllendirme şartlarına bağlı olarak %25'lik değişimler olabilir.
Ref.: IAEA Technical Reports Series No.295 (s.30)

Yumurta (kabuklu)
Balık
Un
Konserve meyve
Taze meyve
Meyve suyu
Makarna
Et
Patates
Kümes hayvanları
Pirinç
Kabuklu hayvanlar (midye vb)
Taze sebze
Konserve sebze
Kök sebzeler (havuç vb.)
Ekmek (beyaz)
Ekmek (tamamen buğday)
Süt
Süt tozu
Yoğurt tozu
Kuru fasulye
Buğday

1.0
1.3
0.48
0.27
0.62
0.61
0.7
0.92
1.1
0.81
0.65
1.8
0.75
1.1
0.76
2.1
2.4
0.7
6
11
3.8
1.7
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Düşük sıcaklıklarda yapılan külleştirme işleminin tam olması halinde beyaz ve
yumuşak küller meydana gelir. Her zaman saf ve beyaz kül elde etmek gerekmez. Ancak,
külleştirilmiş örneğin analiz için orijinal halinden daha elverişli duruma gelmiş olması
önemlidir. Örneğin, ortamdan karbonun tamamen uzaklaştırılmasının gerektiği hallerde,
yakma fırınına oksijen beslemesi yapmak, örneği kütleştirmeden önce katı okzalik asitle
karıştırmak, külleştirme sonucu kalan kısmı doymuş amonyum nitrat ile nemlendirmek ve
yeniden külleştirme işlemine almak ve bir havan içinde katı kül parçacıklarını kırmak, ezmek
ve tekrar külleştirme işlemine (bazen 550 C'de 24 saat süreyle) almak gereklidir. Ancak;
külleştirme, orijinal örnekteki aktivitenin bulunmasında kullanılan bir işlem olduğundan,
örneğin tamamen karbondan arındırılması mutlaka gerekli değildir.

Külleştirme için değişik hacımda fırınlar kullanılabilir. Büyük kapasiteli fırınlar, alev
önleyici perdelemeli olmalı ve kütleştirmenin başında yanma noktası düşük olan uçucu
bileşikler büyük miktarda açığa çıkacağından, bina dışındaki bacaya bağlanmış olmalıdır. Bu
bileşikler fırına yakın baca içerisinde yoğunlaşmaya eğilimli olduklarından, yangın tehlikesi
oluşturabilirler. Fırınlara, küllerin dağılmasına ve değişik örneklerin küllerinin karışmasına
engel olacak yüksek kapasiteli hava emici vantilatörler takılır.

Örneklerin külleştirilmesinde her işlemden sonra atılabilen ince tabaka alüminyum
tablalar kullanılması önerilirse de bunun mümkün olmadığı durumlarda, düşük karbonlu nikel
plakalar, porselen kaplar, silika, paslanmaz çelik ve platin gibi krozeler de kullanılabilir.

Silisyumlu kaplar kullanışlı fakat kırılgan ve pahalıdır. Çok sayıda örneğin
külleştirilmesi veya patates ve süt gibi alkali tuzları yüksek maddelerin yakılması sırasında
silika kap özelliğini kaybedebilir. Bozulan kap yüzeyleri temizlenemediğinden, külleştirilen
örneklerde bir önceki örnekten gelen kirlilik vardır. Silika kaplar özellikle kemik
külleştirilmesinde kullanılır.

Porselen kaplar davranış bakımından silikaya benzerlerse de daha dayanıklıdır. Cam
gibi pürüzsüz porselen yüzeylere ancak eser miktarda yanmış maddeler girebilir.

Parlak, paslanmaz çelikler, örnek kurutma için çok uygun olup, temizlenmeleri
kolaydır.

Paslanmaz çelik ve nikel alaşımlı (monel) metal kaplar bütün külleştirme işlemleri için
uygundur. Ucuz ve dayanıklıdırlar. Ancak, eser miktardaki demir, nikel veya kromun örneğe
karışması istenmiyor ise bu kaplar kullanılmamalıdır.

Alüminyum tablalar sulandırılmış hidroklorik asit (HC1) veya deterjanla temizlenir.
Örnek ve ilgilenilen izotopa bağlı olarak aksi söylenmedikçe külleştirme işlemine 105 C'de
başlanır, sıcaklık arttırılarak 450 C'a kadar ulaşılır. Külleştirme süresi örneğin cins ve
büyüklüğüne bağlı olmakla beraber 16-24 saat civarındadır.

Külleştirmenin tamamlanmasından sonra, örnekler spatula ile dikkatlice kaplardan
alınırlar. Küçük parçacıklar fırçalar yardımıyla toplanır. Küçük resim fırçaları bu iş için çok
uygundur.Toplanan kül tartılarak başlangıç maddesinin birim ağırlığındaki kül miktarı
hesaplanır. Külleştirmenin yapıldığı porselen kaplarda kalan kül miktarı, çok küçük örnekler
dışında, önemli değildir.
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Yaş kütleştirme: Kuru külleştirme işlemi uygulanamayan veya buharlaşma ile element
kaybı istenmeyen örneklerin külleştirilmesinde uygulanır. Büyük miktarda silikat içeren
örnekler için iyi bir yöntemdir. Çabuk buharlaşan iyot ve brom gibi elementler için
kullanılmaz. Bu yöntem, çok özel bir durum olmadıkça sadece küçük örneklerdeki kararlı
elementlerin analizinde veya radyoaktif elementlerin sayım diskleri üzerinde yoğunlaştırılması
amacıyla kullanılır.

Yaş kütleştirmede ana oksitleyici olan ajanlar nitrik (HNO3) asit ve hidroflorik (HF)
asittir. İşlemin ana şekli şöyledir:

1/1 oranındaki nitrik asit (HNO3) / perklorik asit (HCIO4) + hidrojen peroksit (H2O2)
karışımından örnek büyüklüğüne bağlı olarak 5-10 mi kadar alınarak bir beher içindeki örnek
üzerine eklenir. Beherin ağzı saat camı ile kapatılır. Elektrikli ısıtıcı üzerine konan beherin
sıcaklığı yavaş yavaş arttırılır. Organik madde yanması ile rengi koyulaşan örnek, yanmanın
devamı ile berraklaşır. Asit buharlaşmasının tamamlanmasına rağmen (beher içinde daima az
miktarda asit bırakılmalıdır) berraklaşmanın oluşmadığı durumlarda, örnek üzerine küçük
miktarlarda perklorik asit (HCIO4) veya hidrojen peroksit (H2O2) eklemeye devam edilir.
Yakma olayına, koyu beyaz ve yoğun bir asit dumanı elde edilinceye kadar devam edilir.
Soğumaya bırakılan örnek üzerine yaklaşık 5-15 mi derişik hidroklorik asit (HC1) eklenir.
Isıtıcı üzerinde 10 mi kalıncaya kadar ısıtılır. Oksitlenmenin tamamlandığının en iyi
göstergesi dumanın kaybolması ile birlikte, örnek renginin beyaza dönmesidir. Bazı
elementler yüksek sıcaklıklarda bu asitlerle yapılan buharlaştırma işlemlerinde daha çok
uçucu olurlar. Çözelti içinde bulunan elementler çöktürme veya elektrolizle çöktürme
(electrodeposition) ile gümüş veya diğer metal disklere toplandıktan sonra işlem tamamlanmış
olur.

Kum, toprak gibi bazı örneklerin içerdiği radyonüklitleri çözerek sıvı ortama alma
işlemleri değişik asitler kullanılarak yapılır. Bu işlemlerde örnek üzerine sülfürik asit (H2SO4)
konur ve yaklaşık 30-60 dakika sonra örnek üzerine hidrojen peroksit (H2O2) eklenir. Bu
yöntemle silikatlar parçalanır. Örnek süzülür, yıkanır ve elementler ortamdan ayrılmış olur.

2.2. ÖRNEK ALMA VE ÖN HAZIRLIK

2.2.1. HAVA

Havada bulunan radyoaktif parçacıkların örneklenmesi hava emme pompaları ile
yapılır. Hava emme pompalarında, hava emme hızını ölçen akış-ölçerler bulunmalıdır. Akış-
ölçerli bu hava emiciler her türlü hava şartlarında kullanılabilir olmalıdır.

Hava emme pompalarının konulacağı yerin seçiminde meteorolojik aletlerin yer seçim
şartları uygulanır. Seçilen örnek alma yerleri otoyollar ve diğer kirli (yoğun sanayi bölgesi)
bölgelerden uzak olmalıdır.

Radyonüklitlerin bacalardan atılması durumunda, yer seviyesindeki derişimin en fazla
olduğu üç yere hava emme pompası yerleştirilir. İlave olarak hakim rüzgar yönünde daha uzak
yerlere de hava toplama sistemleri kurulur.
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Hava örnekleme sistemi, filtre edilmiş havanın tekrar filtre edilmesini önleyecek
şekilde (hava giriş-çıkış yerleri ayarlanarak) tasarlanır ve yerleştirilir.

Filtreden geçirilmesi gereken havanın miktarı, tayin edilebilir en düşük aktivite
seviyesine bağlı olarak değişir. Pompalar normal şartlarda günde en az 100 m3 havanın
emilmesine uygun olmalıdır.

Örnek toplama sırasında havadaki parçacıkların filtre üzerinde yoğunlaşması, havanın
filtre üzerinden sabit bir hızda geçişini engeller. Bu nedenle başlangıç ve bitişteki hava emme
hızları ile işlemlerin yapıldığı tarih ve saatinin kaydedilmesi gereklidir.

Havadaki asılı parçacıkların (aerosol) toplanması, hava emici sistemlerine yerleştirilen
yüksek verimli asbest (örneğin CWA-700H-70), sellüloz membran kağıt (millipore,
polypore), Gelman (glass-fiber A.E.), Whatman-41 vb. gibi değişik tipte cam, PVC veya
mikrosorban filtreler kullanılarak yapılır. Havada bulunan radyoaktif gazların ve iyotun
radyoaktivite tayinleri için ana filtreden sonra karbon kartuşlu veya karbon emdirilmiş kağıt
filtreler kullanılır. Filtre kağıtlarının önceden tartılması gereklidir. Sonuçlar verilirken
kullanılan filtre tipi belirtilir.

Hava toplama işleminin tamamlanmasından sonra, hava örneğinin alındığı filtre iç
yüzünden ikiye katlanıp bir zarfa konur. Örnek almaya ait bilgiler de, zarfın içine, filtre
kağıdıyla beraber konur.

Hava filtresi örnekleri; toplam alfa, beta ve gama analizleri yapıldıktan sonra
biriktirilerek radyokimyasal analizler için kullanılır.

Atmosferik birikimde karayosunu ve liken gibi biyoindikatör organizmalar birikime
uğrayan radyonüklitleri çok etkili olarak topladıklarından uzun periyotlar üzerinden total
birikimin saptanmasmdaçok büyük önem taşırlar.

Radyonüklit derişimi, havanın birim hacmmda bulunan derişim olarak (Bq/m3) verilir.

2.2.2. OT

Mera otu ve diğer hayvan yemlerinin toplanmasında, toplanan otun geniş bir bölgeye
yayılmış olması ve o bölgeyi temsil etmesi esastır. Mümkünse toprak örneklerinin alındığı
yerler tercih edilir.

Arazi yapısının özelliği nedeniyle meyilli olan ve üzerinden normalin üstünde yağmur
suyunun aktığı otlar örnek olarak alınmaz.

Ot örneklerinin toplanması sırasında toprakla karışmamasına dikkat edilir. Bunun için,
kesilen otlar elde taşınan torbalarda toplanır. Ot veya hayvan yemlerinin biçilmesinde
mekanik çim biçme aleti kullanılıyorsa, aletin otun toplandığı bir haznesi olmalıdır.
Örneklerin tırmıkla alınması önerilmez.

Ot biçilirken sığırlar için 5 cm, koyun-keçi için 2 cm olan ot koparma yüksekliği göz
önüne alınır.
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Kuru iklimlerde veya otun seyrek olduğu mevsimlerde ot örnekleri, toprak yüzeyine
daha yakın bölgeden kesilir.

Toprak-ot ilişkisinin bilinmesi gerektiği durumlarda örneklerin alınması otun üç ayrı
kısmından olur. Bunlar:

a- Toprağın 1 cm kadar üstünden başlayan yeşil kısım,
b- Toprağın 1 cm üstü ile 2 cm altında kalan 'mat' kısım,
c- Kök kısmı'dır.

Toplanan büyük hacimli örnekler, sahada standart parçalara ayırma tekniğine göre
daha kullanışlı büyüklüklere ayrılır (en az 5 kilogram), her bir büyüklük ağzı kapalı naylon
torbalara konur ve etiketlenir.

Ot örneklerinin analizleri otlar taze iken yapılabildiği gibi, radyoaktif iyot kaybı ve
kısa yanlanma ömürlü olan izotoplar düşünülmüyorsa, otların kurutulmasından sonra da
yapılabilir.

o

Genel olarak ot örnekleri 24 saat içinde ve 105 C'yi geçmeyen sıcaklıkta kurutulur.
Yaş ve kuru ağırlıkları kaydedilen örnekler, 2 mm gözenekli elekten geçecek şekilde
parçalanır. Elenmeyen iri parçacıklar öğütülerek karıştırılır. Bu esnada parçaların etrafa
saçılması önlenir.

Toplam alfa-beta ve stronsiyum (ve ilgilenilen diğer gama yayıcı olmayan
radyonüklitler) tayini için örnekler 240-450 C'de külleştirilerek radyokimyasal analize hazır
hale getirilir.

Hazırlanan örnekler sayım kaplarına konularak sayılır.

Sonuçlar hatalarıyla birlikte, yaş ve kuru ağırlıktaki (kuru ağırlık tercih edilir) veya
belli bir alanda bulunan radyoaktivite miktarı olarak (Bq/m2) verilir.

2.2.3. TOPRAK

Toprak örnekleri genelde toprağın yapışma bağlı olarak mümkün olduğu kadar
karıştırılmamış arazilerden 25-50 cm derinliğe kadar inebilen, 10 cm çapında toprak alma
aletiyle alınır. Örnek alma derinliği çalışmanın amacı ve toprağın özelliklerine bağlıdır.

Örnek toplama sıklığı yılda bir ile beş kez arasında değişebilir.

Açık ve düz bir arazi parçası olması gereken bu bölgenin su geçirgenliği iyi, yüzeyi
otlarla tamamen kaplanmamış veya yüksek bitkiler ve bunların dal ve yapraklarıyla
gölgelenmemiş olması gereklidir.

Toprak yüzeyinin sel veya fazla yağmur suyu ile zarar görmemiş ve ileride zarar
görmeyecek olması, mümkünse vadi eteklerinden uzak olması gereklidir.

Toprak katmanlarının karışmasına neden olan kemirici ve solucanların çok olmaması
gereklidir.
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Örnek alman bölgeler arasında mümkün olduğu kadar yüzey bitki örtüsü farklılığı
olmamalıdır.

Ölçümlerin periyodik yapılmasının gerektiği durumlarda örnek alman yerin
koordinatlarının belirlenmesi gereklidir.

Ortalama derişimi belirlemek için daha geniş bölgelerden paralel örnekler
toplanmalıdır. Toprak örneği ne kadar geniş bir bölgeden alınırsa, bölge o kadar iyi temsil
edilir.

Yüzey toprağı, radyonüklitler genelde toprağın üst tabakalarında biriktiklerinden en
üst toprak tabakası olan 0-5 cm derinlikten alınır. Farklı derinliklerden örnek alınmışsa
bunların birbirine karışmamasına dikkat edilir.

1 m2llik alandan en az üç örnek alınıp karıştırılarak tek bir örnek hazırlanır. Örnek
sayısının çoğaltılması halinde, örneklerin alındığı yerler arasında gerektiği kadar mesafe
bırakılabilir.

Toplanan örnekler arasında yüksek aktiviteli toprak örnekleri bulunabilir. Bu nedenle
örneklerin karışmasını önlemek (cross-contamination) için biribirlerinden ayrı hazırlanmaları
gereklidir.

Toplanan toprak örnekleri laboratuvarda emaye küvetlere veya plastik yüzeyli
taşıyıcılara uygun şekilde yayılarak, oda sıcaklığında birkaç gün kurutulur. Toprak örnekleri,
sıcaklığı 50 C'de tutularak havalandırılan kurutma kabinlerinde radyonüklit kaybına meydan
vermeksizin kurutulur, kuru ağırlıkları kaydedilir.

Toprak örneklerinden organik artık maddelerin temizlenmesi veya olduğu gibi
korunması, yapılan işin amacına bağlıdır. Bu maddeler topraktan temizlenmeyecek iseler, ince
parçalara ayrılarak toprakla iyi bir şekilde karışmaları sağlanır. Ayrılacak iseler, ayrılan
parçalar toplanarak tartılır. Kumsal kumlarının parçalanmasına gerek yoktur.

Taş parçacıkları ayıklanarak tartılır ve atılır. Topraktan ayrılan bu maddeler sahip
oldukları kütleleri bakımından hesaba katılırken, toprağın özgül aktivitesinin hesaplanmasında
dikkate alınmazlar. Ancak; ortamı etkileyen radyoaktivitenin hesaplanması amacıyla, ayrılan
taş parçacıkları suda bekletilip yıkanır ve yıkama suları sayılabilir.

İstenilen büyüklük ve homojenliğe getirilen örnekler 2 mm gözenekli eleklerden
geçirilerek sayım kaplarına alınır.

Radyokimyasal analizler için toprak örneği önceden belirlenen parçacık büyüklüğüne
ezilir, parçalanır ve toz haline getirilir.

Toprak aktivitesi alan üzerinden Bq/m2 ve/veya kuru ağırlık üzerinden Bq/kg olarak
verilir.
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2.2.4. SÜT

Süt, reaktör kazalarından birkaç gün sonra en çok görülen radyonüklitlerden olan
sezyum ve iyot ile bulaşmış olur. "Radyoaktif serpinti (fallout)" nin devam ettiği sürece,
meralarda otlayan ineğin sütündeki bulaşma en yüksek seviyededir. Uçucu radyonüklitlerden
sezyum ve iyot, ortaya çıkışlarının birinci günü içerisinde dahi sütü bulaştırabilir. Sütün
bulaşması, ineğin 'radyoaktif serpinti' süresi içerisinde açık alanda yemlenmesi ile artar. İnek
ahırda kapalı tutulsa bile sütü bulaşmış olabilir. Bunun nedeni, ineğin radyonüklitleri solunum
yolu ile alması veya bulaşmış yem ve su ile beslenmesidir. Keçi ve koyunların otları dibinden
koparma ve yalama özellikleri olduğundan, sütlerinin daha uzun bir süre ve periyodik olarak
kontrol edilmesi gereklidir.

Süt örnekleri; genellikle süt işleme merkezlerinden, özel çiftliklerden veya özel olarak
belirlenmiş hayvanlardan alınır. Ancak, açık havada veya taze otla beslenmiş hayvanların süt
ve süt ürünleri tercih edilir.

Örnek toplama sıklığı bakımından, 1-131 için her gün, Cs-137 ve Sr-90 için ayda veya
her üç ayda bir örnek alınması yeterlidir.

Alınan örnekler en az 2, en çok 8 litre olmalıdır. Süt tozu için bu miktar 1-2 kg
civarındadır.

Kısa bir süre içinde sayılacak örnekler buzdolabında saklanır. Bekletilmesi gereken
durumlarda sütün bozulmasını önlemek için litre başına 3.5 ml %5'lik formalin veya sodyum
azid eklenir.

Süt örnekleri farklı yer ve tarihlerde toplandığından süt işleme tarihleri kaydedilir.

Süt örnekleri ya doğrudan Marinelli kaplarına konularak veya İR lambaları altında
buharlaştırılıp hacım azaltılması yapılarak sayılır. Süt tozlan da ya yine doğrudan Marinelli
kaplarına konularak veya 450 C'de külleştirilerek sayılır. Örnekler, külleştirme işlemi veya
gama yayınlayıcı radyonüklit analizinden sonra gerekiyorsa radyokimyasal analiz için
hazırlanır.

2.2.5. DİĞER BESİN MADDELERİ

İzlenecek besin maddeleri; insanlar tarafından tüketilen, genel tüketim içerisindeki
oranı %5'ten fazla olan (bu seçim Devlet İstatistik Enstıtüsü'nden veya bölgesel beslenme
uzmanlarından alınacak ulusal/yöresel gıda alışkanlığını gösteren istatistik değerlere göre
yapılır), toplumun radyasyona maruz kalmasında önemli katkısı olabilecek, yöreye özel,
yaygın ve ekonomik değeri olan örneklerden seçilmelidir. Bununla beraber insanlar tarafından
doğrudan tüketilmese de, mesela otta bulunan 1-131 ölçümü, süt içinde bulunması beklenen
aktivite miktarının belirleyicisi olması bakımından çok önemlidir.

Yiyecek analizlerinde çeşitli tüketim maddelerinin bir araya getirilerek karma
analizinden çok her besin maddesinin ayrı ayrı analizinin yapılması tercih edilir. Bununla
beraber içerisinde değişik besin maddelerinin birlikte bulunduğu, çocuk maması gibi ürünler
bulunduğu şekli ile analiz edilir.
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Yöresel veya bölgesel olarak fazla tüketilen ve bulaşması yüksek olan besin
maddelerinin, ülkenin genel tüketimindeki oranı az olsa bile, toplam radyoaktivite alımına
önemli katkıları olabileceğinden örneklenmeleri gereklidir.

Gıda maddelerinin izlenmesinde uygulanan yöntem, örneklerin üretimin yapıldığı
yerlerden toplanmasıdır. Ancak, bunun mümkün olmadığı durumlarda marketlerden de örnek
alınabilir.

Gıda örneklerinin sayıma hazırlanması tüketim şekline uygun olmalıdır. Analiz
edilecek gıda maddeleri, yemek hazırlama alışkanlığına bağlı olarak ve mutfakta uygulanan
temizleme, yıkama ve pişirme aşamalarından geçirilerek hazırlanmalıdır. Mesela, yumurta,
patates, soğan, muz, portakal vb. gibi yiyecekler kabuksuz olarak; 2-2.5 cm çapında küçük
parçalara ayrılarak sayılır.

Et, bir kaza sonrası radyoaktif sezyum nedeniyle en çok bulaşmış olan ürünlerden
biridir. Etin bulaşma nedeni hayvanın yediği ve içtiği bulaşmış yem ve sudur. Solunum
nedeniyle olan bulaşma önemsizdir. Et örneği hazırlanırken çok sayıda hayvanı temsil eden
karmaşık bir örnek hazırlanabilir. Ancak, 'radyoaktif serpinti' seviyesi yüksek ise
hayvanlardan tek tek örnek alınması gereklidir.

Sığır, koyun, keçi, tavuk vs ve bunların salam, sosis, sucuk, pastırma gibi işlenmiş
ürünleri ile tavuk yumurtası da et grubuna girer. Normal hallerde et ürünleri üç ay aralıklarla
örneklenir. Hayvanların yetiştirilme bölgeleri bilindiği takdirde et kesim merkezlerinden
örnek alınır.

Bir kaza sonrasında tatlı su ortamlarında özellikle göl organizmalarında radyoaktif
sezyum kirlenmesi önemlidir. Deniz balıkları göl balıkları kadar radyoaktif sezyum
biriktirmezler. Bunun en önemli nedeni, deniz suyunda potasyum derişiminin yüksek
olmasıdır. Bir su ortamına giren radyonüklit su, sediment ve organizma arasında döngüye
girdiğinden, göl veya deniz suyunda radyoaktif kirleticilerin ölçülmesi çoğu kez güçtür. Ancak
sudaki konsantrasyonun ölçülmesiyle bulunacak konsantrasyon faktörü doz hesapları için
gereklidir. Diğer taraftan suyu filtre ederek yaşayan midye veya radyonükliti sudan doğrudan
alarak biriktiren makroalg gibi organizmalar indikatör olarak kullanılır.

Bitkilerin radyonüklitlerle bulaşması farklı yollardan oluşmaktadır. Radyoaktif
kirleticilerin atmosferden kuru şartlarda veya yağmur yağarken çökelmesi ile bitkilerin dış
yüzeyleri bulaşabilmektedir. Radyoaktivite içeren sularla bitkilerin sulanması da, bitkilerde
dış yüzey bulaşmasına neden olabilir. Bitkilerin dış yüzeyindeki radyoaktivite miktarı;
radyonüklitin türüne ve kimyasal formuna bağlı olduğu gibi, bitki çeşidine ve bitkinin
morfolojisi ile yaşatkan fonksiyonlarına da bağlıdır. Örneği karalahana bitkisinin yaprakları
12 ay sürekli olarak büyüme devresindedir. Çay bitkisi ise yaprağını dökmez, kışın yeni
yaprak vermese bile yaprağın üzerine oturan radyonüklit stomalardan alınabilir.
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Bir radyonüklitin bitki üzerindeki doğrudan bulaşmayı saptarken, hayvanlar tarafından
tarafından tüketilen bitkisel fraksiyonlarda kuru ağırlık, insanların tükettiği bitkisel besinlerde
ise yaş ağırlık ele alınmalıdır. Amaç insanın doğrudan ya da besin zinciri ile aldığı dozu
saptamaktır. Bitki yüzeyinde birikmiş olan radyonüklit miktarı; fiziksel dikey, radyoaktivite
içermeyen yağmur suyu ile yıkanma, rüzgar etkisi, yeni doku ilavesi(growth dilution) gibi
birçok faktör tarafından azaltılabilir. Bitkinin dış yüzeyinde birikmiş olan bazı radyonüklitler
sonradan bitkinin iç kısımlarına absorbe edilerek transfer olabilmektedir. Büyük oranda
yaprak yüzeylerinden transfer olan radyonüklit bitkinin köküne kadar inebilmektedir. Toprağa
doğrudan inmiş ya da bitki kalıntılarından toprağa geçmiş olan radyonüklitler bitkilerin
kökleri ile alınarak yenen kısımlara geçmektedir.

Sebze ve meyva örnekleri büyüme devreleri içerisinde iki kere alınabilirler. Örnek
alınan bölgeler, bulaşmış olan veya olmayan bölgeler olarak ayrılabilir. Sebze ve meyvaların
üstüne düşen kirletici miktarını belirlemek için yapılan ölçümler, yıkanmamış sebze ve
meyvalar ile yapılır.

Mantar vb. gibi besinler 'radyoaktif serpintiler sonucu yüksek derecede bulaşmış
olurlar. Bu ürünlerin tüketimleri sınırlı ve az olduğundan, sindirim sistemi ile alınan doz
miktarına katkıları azdır. Ancak bu ürünler uluslararası ihracat kurallarına göre sürekli analiz
sistemi içerisinde yer alır.

Yenen kısmın hazırlanması sırasında büyük miktarda ağırlık kaybı olduğundan
yenmeyen kısmın ağırlığı gıda maddesinin toplam ağırlığından çıkarılır.

O

Balık, tavuk ve et örneklerinin etli kısımları 150 C'de bir saat pişirildikten sonra
kolayca kemiklerinden ayrılabilir. Örnek ağırlığı ise, kemik ağırlığının çıkarılması ile bulunur.
Doğrudan yapılan ölçümlerde 1-1.5 kg'lık örnek yeterlidir.

Konserve besinler tartıldıktan sonra içleri boşaltılır ve kutu ile içindeki gıdanın
ağırlığı bulunur. Küçük miktardaki şurup, meyva suyu ve katı maddelerin kutu çeperine
yapışan kısmı alınmayabilir.

Meyva suları derin bir çelik kap içine boşaltılıp 105 C'de buharlaştırılarak hacmi
küçültülür ve aktivite ölçümleri yapılır.

Tahıl ve makarna örnekleri paslanmaz çelik kaplar içinde külleştirilmeden önce bir
gece süreyle kurutulur.

Pişmiş ekmeğin iç kısımlarından yeteri kadar alınarak 105 C'de çelik kaplarda
kurutulur.

Marul ve lahana gibi yapraklı sebzelerin ortalarındaki köklerin yenmeyen kısımları ve
dış yaprakları çıkarılarak örnekten ayrılır ve kalan kısım küçük parçacıklar halinde kesilerek
külleştirme kaplarına konur. (Ağırlık düzeltilmeleri unutulmamalıdır!)

Un örnekleri ise; büyük bir kap içine konularak su ile hamur haline getirilir ve
105 C'de fırında kurutulur.
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Gama yayıcı izotopların analizi için yukarıdaki gibi hazırlanan, ince kıyılmış etler
sayım kaplarına konularak sayılır. Radyoaktif iyot analizi yapılacaksa etler pişirilmeksizin
doğrudan sayım kaplarına konur.

Toplam alfa-beta ve stronsiyum analizleri için örnekler 450 C'de külleştirilerek sayıma
hazırlanır.

Gıda maddelerinin külleştirilmesi; her gıda maddesi için belirlenmiş sıcaklık
derecesine kadar sıcaklığın yavaş yavaş arttırılması ile yapılır. Gıda maddeleri için ilk
külleştirme dereceleri Tablo 6'da verilmiştir (Bölüm 2.1.2.). Üst sınıra ulaşıldıktan sonra
sıcaklık daha büyük aralıklarla ve daha hızlı bir şekilde 400 C'ye yükseltilerek, 16 saat süreyle
örnekler külleştirilir. 400 C'nin üstündeki sıcaklıklar radyoaktif sezyum gibi nüklitlerin
kaybına neden olur. Uygun sıcaklık derecesi ayarlaması ile çok yağlı gıdalar dışındaki
örneklerin alevlenmesi önlenebilir.

Genellikle 10-25 g külleştirilmiş gıda örneği radyokimyasal analizler için yeterlidir.
Doğrudan yapılan radyoaktivite analizlerinde ise, hazırlanmış ve yoğunlaştırılmış örneklerin
sayım kabını doldurması yeterlidir. 10 g kül halinde madde elde etmek için gerekli yaş ağırlık
miktarları Tablo 7.'de gösterilmiştir (Bölüm 2.1.4.).

2.2.6. RADYOAKTİF SERPİNTİLER VE SU

Yağmur suyu toplayıcıları yer seçiminde meteorolojik aletlerin yer seçimi şartları
uygulanır.

Yağmur suyu, yüzeyleri 0,1-1 m2llik eşit toplam alanları olan toplayıcılar içerisinde
biriktirilir. Yağmur suyu toplayıcısının büyüklüğü, yağış sıklığına ve bolluğuna bağlıdır. Ayda
5-25 cm yağmur alan bölgeler için toplama kabının 0.1-0.2 m2'lik bir toplama alanına sahip
olması yeterlidir. Yağmur yağmadığı zamanlarda toplayıcı yüzeylerini kuru birikimden
otomatik olarak koruyan örnek toplama aletleri vardır. Otomatik toplayıcılardaki yağmur suyu
toplama alanları, yağmurla birlikte otomatik olarak açılır ve yağmur bitince kapanır.

Yüksek kenarlı, düzgün yüzeyli tekneler de yağmur suyu toplama işleminde aynı
şekilde kullanılabilir.

Suda çözünmeyen ve çözünürlüğü az olan radyonüklitlerde bir miktar kayıp söz
konusu olsa bile, toplayıcı çeperleri 0.1 M hidroklorik asit (HC1) ile yıkanarak büyük oranda
tekrar geri kazanılır.

Toplanan yağmur suyunun çevre kirliliğinden ve yağış sırasında yağmurun toprağa
çarpması ile havalanan toprak parçacıklarından etkilenmemesi için yağmur suyu
toplayıcılarının bina çatısına veya zeminden 1-2.5 m daha yüksek bir yere yerleştirilmesi
gereklidir.

Ağaç dallan ve bitkilerin toplayıcı üzerine gelerek örnekleri etkilememesine dikkat
edilir.

Toplayıcılarda toplanan bütün örnek dikkatle alınır. Toplayıcı kenarları lastik bir
spatula ile kazınarak saf su ile temizlenir ve bir sonraki kullanıma hazır hale getirilir.
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Alman örnekler İR lambaları veya başka bir ısı kaynağı ile kaynatılmadan
buharlaştırılarak hacım küçültmesi yapılır. Yağmur suyu örneklerinde trityum (H-3) analizi
yapılacaksa yağmur suyunun bir kısmının buharlaştırılmaksızın saklanması gereklidir. Bir
diğer yöntem ise; toplayıcıda biriken suyun laboratuvarda iyon değiştirici reçinelerinden
geçirilmeleridir. Büyük hacımdaki yağmur suları İR lambaları kullanılarak daha kısa sürede
buharlaştırılır.

Gama yayıcı radyonüklitlerin tayini için örnekler doğrudan marinelli kaplarına
konularak sayılır.

Toplam alfa ve beta radyoaktivitesi tayinleri için örnekler kaynatılmadan
buharlaştırılarak sayıma hazırlanır. Gama yayıcılar dışındaki izotopların tayini için
radyokimyasal ayırma işlemleri yapılarak örnekler sayıma hazırlanır.

Önemli miktarda kar yağan bölgelerde yerel birikim örneği alınır. Kuru ve yaş
'radyoaktif serpinti' örnekleri, yüzeyleri açık toplayıcılar içine birlikte toplanabilir. Bunun için
0.05-10 m2 alana sahip toplayıcılar kullanılabilirse de 1 m2' lik bir yüzey alanına sahip yeterli
derinlikteki toplayıcılar en çok kullanılır. Paslanmaz çelik, plastik kaplanmış tunç ve özellikle
trityum analizleri için fıberglasdan yapılmış toplayıcılar kullanılır.

Yeraltı suları, içinden süzülerek geçtikleri toprak tabakalarındaki radyonüklitleri
çözdüklerinden, analizlerinin sürekli yapılması gereklidir.

Şehirlere verilen içme sularına ait örnekler su işleme tesislerinden, filtrasyon ve
temizleme işlemlerinin yapılmasından hemen sonra ve dağıtım sistemlerine verilmezden önce
toplanır. İçme suyu örnekleri çevre sakinlerinin kullandığı kaynaklardan toplanacak ise,
borular içindeki su musluklardan 2-3 dakika süreyle akıtıldıktan sonra alınır.

Akarsulardan örnek alınmasında, mümkün olduğu kadar kıyılardan ve durgun
yüzeylerden uzak bölgeler tecih edilir.

Deniz kenarlarında ise; çalışılan bölgeyi kapsayacak şekilde hem yüzey hem de dip
sularından örnekler alınır. Deniz suyu örneklemesi, kovalarla veya derinlerden örnek alabilen
çeşitli kaplarla yapılabilir. Su örneği alınması, deniz yüzeyinin İm altından ve zeminin İm
üstünden yapılır. Araştırılan radyonüklit cinsine bağlı olarak alınması gereken su miktarı 5-
2000 L arasında değişir. Deniz suyunda gama ölçümleri doğrudan deniz suyundan veya
buharlaştırılmış örneğinden yapılır. Büyük miktardaki su örneklerinde genellikle çöktürme
yöntemi kullanılarak ön-hazırlık yapılır. Sezyum tayini için PMP (phosphomolybdate-
molybdate carbonate-perchlorate), transuranikler için ise hidroksit çöktürme işlemi uygulanır.
Buharlaştırılmış örneklerde de analiz yapılabilir. Trityum analizinde örneklerin öncelikle
damıtılmaları gereklidir.

Suda bulunan parçacıklardaki radyoaktiviteyi ölçmek için gözenek büyüklüğü 0.45 jj.ni
olan filtreler kullanılır. Bu şekilde en az 5 litrelik plastik bidonlara alman örnek üzerine
50 mi 0.1 M hidroklorik asit (HC1) eklenir.

Toplanan su örneklerinin uzun bir süre saklanması gerekiyorsa, daha önceden örnek
bidonuna su örneğinin her litresi için 10 mi 11 M hidroklorik asit (HC1) eklenir.
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2.2.7. SEDIMENT

Bir kaza sonrasında akarsu, göl ve deniz ortamlarından alınacak sediment örneklerinin
2 cm kalınlığında olması öngörülmektedir. Diğer taraftan, sedimentteki radyonüklitin dikey
dağılımını görmek için, kesitten sediment örneği alınmalıdır. Sediment örneklerinin temininde
çeşitli sediment kepçeleri ve korları kullanılmaktadır. Ayrıca, sedimentasyona uğrayan
örneklerdeki radyoaktivite düzeylerini ortaya koymak amacıyla sediment tuzakları da
kullanılmaktadır.

BÖLÜM 3. ANALİTİK YÖNTEMLER

3.1. GAMA SPEKTROMETRİK ANALİZLER

Bu yöntemde, 40 keV-2000 keV enerji aralığında gama ışını yayınlayan radyonüklitler
herhangi bir ön işlem uygulanmaksızın, genellikle örnek matrisinden (hava, su, toprak,
sediment, bitki, bitkisel ve hayvansal gıdalar vb., gibi birçok çevre ve biyolojik örnek)
ayrılmalarına gerek kalmaksızın doğrudan gama spektrometresi ile tayin edilir. Bununla
beraber, daha deriştirmek veya uygun geometriye getirmek için sıvı örnekler
buharlaştırılabilir, katı örnekler külleştirilebilir.

Örnek sayım geometrisi, analiz edilecek örneğin fiziksel durumuna, miktarına,
aktivitesine ve tayin sınırına bağlı olarak çeşitli ölçüm kapları, marinelli kapları veya değişik
çap ve kalınlıkta preslenmiş diskler olabilir.

Örnekler, kurşun zırh ile çevrili odacıkta, belirli bir sayım geometrisinde, sayım
verimini arttırmak amacıyla dedektöre olabildiğince yakın* konumda sayılır. Sayım süresi;
ölçüm sisteminde doğal düzey sayımına, örneğin aktivitesine, ilgilenilen radyonüklite ve
istenen tayin duyarlığına bağlıdır.

Kullanılan geometri için dedektörün sayım verimi, örnek yoğunluğu ve gama
enerjisinin fonksiyonu olarak bulunmalıdır. Gama enerjisi ile sayım veriminin değişimine
ilişkin bilgiler ve doğal düzey spektrumlarının da hazır olması gereklidir.

Cs-137 ve Co-60 gibi radyoaktif standartlar kullanılarak gama spektometresinin
kalibrasyonunun kontrolü amacıyla mümkünse belirli aralıklarda sayımları yapılmalıdır.

3.2. RADYOKİMYASAL ANALİZLER

3.2.1. STRONSİYUM ANALİZİ

Stronsiyumu ayırmak için en çok uygulanan yöntem, nitrat çökeltmesidir. Bu yöntem
bir kaç değişiklikle bütün besin ve çevre örneklerine uygulanabilir. Süt, peynir, diğer gıda
maddeleri ve su için uygulanacak yöntemler Ek 2.1.'de verilmiştir. Toprak örnekleri için
geliştirilmiş bir diğer yöntem de Ek 2.4.'de verilmiştir. Örneklerdeki Sr-90, Sr-89 ve kalsiyum
miktarlarının hesaplama yöntemleri de Ek 2.3. Ek 2.4. ve Ek 2.5.'de verilmiştir.
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Kimyasal verim tayini işlemleri örneğin cinsine bağlıdır. Kimyasal verim tayini için
Sr-85 izleyicisinin kullanılması Ek 2.8.'de tartışılmıştır. Ancak, verimin bu yöntemle tayin
edildiği durumlarda Sr-85 izleyicisinin Sr-89 ve Sr-90 içermemesi gerekir.

Yöntem zaman alıcı olmasına rağmen hassas ve güvenilirdir. Sr-90 analizi için başka
yöntemler de vardır, ancak bu yöntemlerin kısa yarı ömürlü radyonüklitlerin bozunmasından
sonra uygulanması önerilir, Ek 2.9.

3.2.2. TRİTYUM ANALİZİ

Ek-3'de trityum analizi için uygun bir yöntem verilmiştir. Trityum, su örneğinin bir
kısmının damıtılarak sıvı sintilasyon sayıcısında ölçülmesiyle tayin edilir. Sodyum sülfit
(Na2SC>3) ve gümüş iyodür (Agl) gibi bazı reaktifler damıtma işleminin sonunda örneğe ilave
edilerek radyoaktif iyot girişimi önlenir. Düşük seviyedeki trityumun analizinin istendiği
durumlarda su örneği elektrolitik zenginleştirmeye tabi tutulur.

3.2.3. TRANSURANİK ELEMENTLERİN ANALİZİ

Plütonyum, amerisyum ve küryumun radyokimyasal ayırma ve alfa spektrometresi ile
tayini için Ek 4.'de uygun bir yöntem verilmiştir. Çeşitli çevre örneklerine uygulanabilen bu
yönteme plütonyum, amerisyum ve küryum radyoizotoplarının nicel tayini için 'izotopik
seyreltme tekniği' de eklenmiştir. Kimyasal verimler; Pu-236 veya Pu-242'nin plütonyum
izleyicisi, Am-243'ün amerisyum ve küryum izleyicisi olarak kullanılmasıyla yine bu tekniğe
göre tayin edilir. Küryum ve amerikiyum kimyasal olarak birbirlerine çok benzediklerinden
ayrıca bir küryum izleyicisi kullanılmasına gerek yoktur.

Nicel analizler bu izotoplar için alman alfa spektrumundan yapılır.

BÖLÜM 4. ANALİTİK KALİTE KONTROL

4.1. KALİBRASYON VE STANDARTLAR

Ölçüm sistemlerinin verim kalibrasyonu, tayin edilecek radyonüklitlerin standartları ile
yapılması gereklidir. Standartların sertifikalarında aktiviteleri, saflıkları ve belirsizlikleri
belirtilmiş olmalıdır.

Kalibrasyon için kullanılacak standartların, ölçülecek radyonüklitlerle benzer kimyasal
bileşim ve yaklaşık aynı derişimde olması tercih edilir. Standardın, gerçek örnekle aynı biçim
ve sayım geometrisini sağlaması gereklidir. Kalibrasyon kaynakları, standart (marinelli gibi)
veya isteğe bağlı olarak temin edilebilir. Marinelli (İL) ve PEG şişe (İL) standartları, 100-
2000 keV enerji aralığında gama enerjileri yayınlayan radyonüklitler içermelidir. National
Bureau of Standards (NBS) veya mümkünse bir başka güvenilir uluslararası kuruluştan
sağlanan standartların Ba-133, Cs-134, Cs-137, Co-60, Am-241, Cd-109 vb. gibi
radyonüklitleri içermesi önerilir. Uygun standart bulunamadığı durumlarda kalibrasyon
eğrileri; radyoaktivitesi tayin edilecek örneğin yoğunluğuna eşdeğer maddelere bilinen
miktarlarda radyoizotop eklenmesiyle hazırlanır. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda,
mantıklı bir yaklaşımla sayım verimi belirlenebilir. Bunun için ilgilenilen enerjiden daha
yüksek ve daha düşük beta ve gama enerjilerinde dedektör verimi tayin edilir ve istenilen
enerjiye interpolasyon yapılır.
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4.2. DEĞİŞİK LABORATUVAR ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Zaman zaman laboratuvar ölçüm sonuçlarını karşılaştırmak amacıyla Ek ö.'daki
kurallar çerçevesinde kalite güvencesi için programlar düzenlenir.

4.3. SONUÇLARIN İFADESİİ

Analiz değerleri; bilgi ve sonuçların değerlendirilebileceği şekilde, aşağıda verilen
biçime uygun olarak sunulmalıdır. Bir çevre ölçüm raporunda aşağıdaki özelliklere sahip
bilgileri içeren çizelgeler verilir:

A- Örnek alınan yer, tarih, örnekleme yöntemi ve uygulanan hazırlama işlemleri,

B- Uygulanan analitik yöntemler ve kullanılan cihazların özelliklerine ait bilgiler,

C- Aşağıdaki yazılım biçimine göre verilmiş sonuç değerleri,

1- SI birimleri ve sembolleri kullanılır (Ek 7). Bazı standart birimler şunlardır:

-Hava, Bq/m3

-Su ve süt, Bq/L
-Yerel birikim, Bq/m2

-Toprak, Bq/kg kuru kütle, Bq/m2

-Ot, Bq/kg kuru kütle, Bq/m2

-Besinler, Bq/kg yaş kütle (taze)

2- Sonuç değeri, anlamlı rakamların sayısına göre verilir.

3- Sonuçların tekrarlanabilirliği ve bu bilgilerin gösterilişi (standart hata, iki sigma
güvenlik düzeyi, sayım hatası vb. gibi) açıklanır. Kullanılan analiz yönteminden elde edilmiş
bilgilere dayanılarak mümkünse sonuçların doğruluğu gösterilir.

4- Düşük düzeyde aktivite değerleri söz konusu olduğunda, en düşük tayin sınırı
belirtilir ve hesaplamalarda kullanılan yöntem açıklanır.
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BÖLÜM 5. LABORATUVARLAR İÇİN CİHAZ VE PERSONEL
İHTİYACI

Radyoaktivite izlenmesinde çevresel bir program yapılabilmesi için yetişmiş eleman
ve tam donatılmış bir merkez laboratuvar ve yerel izleme laboratuvarlarma ihtiyaç vardır.

5.1. MERKEZ ÇEVRE LABORATUVARI

Merkezi bir laboratuvarın, her türlü nükleer salınım sonucu çevreye yayılabilecek
radyonüklitlerin ayrıntılı analizini gerçekleştirebilecek yetişmiş eleman ve cihazlarının olması
gereklidir. Bu laboratuvarlarda aşağıda istenen kimyasal araştırmalar ve nükleer ölçümler
yapılabilmelidir:

-Gama spektrometresi ile gama yayıcıların tayini (Ek 1),
-Sr-90 ve/veya Sr-89 tayini (Ek 2),
-Sıvı sintilasyon sayıcısı kullanarak H-3 tayini (Ek 3),
-Radyokimyasal yöntem ve alfa spektrometresi kullanarak transuranik element tayini

(Ek 4).

Böyle bir laboratuvar, düşük seviyeli radyoaktivite ölçümleri için ulusal merkezi bir
laboratuvar olarak kullanılabilir. Merkezi laboratuvar için gerekli bölümler:

-Örnek kayıt ve depolama odası
-Örnek hazırlama laboratuvan
-Genel radyokimya laboratuvarı
-Alfa-radyokimya laboratuvarı
-Trityum laboratuvarı
-Sayım odası
-Yüksek aktiviteli örnekler için sayım odası

olarak özetlenebilir.

5.1.1. LABORATUVAR TASARIMI

Merkezi laboratuvar, normal bir analiz laboratuvarına ilaveten özel havalandırma,
örneklerin hazırlanıp depolandığı özel bölmeler ve özellikle nükleer ölçüm aletleri için
tasarlanmış özel sayım odaları gibi bazı özelliklere sahip olmalıdır.

Havalandırma sistemi ise, bütün alanlara giren havanın filtre edilmesini ve yüksek
aktiviteli örneklerin sayıma hazırlanması için kullanılan alanların en düşük basınçta
tutulmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Örneklerin sayıldığı, bulunduğu odalar, diğer
laboratuvarlardan gelen örneklerden olası bir bulaşmayı önlemek için yüksek basınçta
olmalıdır. Dökülme, bulaşma durumunda uyulacak husulara ait bir listenin de asılı
bulundurulmasında yarar vardır. Sayım odalarına verilen hava, gereğinde gaz radyonüklitleri
uzaklaştırmak için karbon filtrelerden geçirilir. Bu tip bir havalandırma, nükleer bir kaza
sonrasında radyoaktif iyot ve radyoaktif asal gazlardan dolayı meydana gelebilecek
bulaşmanın önlenmesinde çok önemlidir. Sayım odası sürekli sabit basınç altında olmalıdır.
Sayım ve bilgisayar odaları yapımcı firmaların önerilerine göre ayarlanmış sabit sıcaklık ve
nem oranında tutulmaya çalışılmalıdır. Sayım odaları için önerilen sıcaklık 20-26 C'dir.
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Sayım odalarının inşa ve tasarımına da özel önem verilmelidir. Yapı malzemeleri
doğal radyoaktiviteden dolayı en düşük zemindeğeri sayımına sahip olmalıdır. Zeminin ise,
ağır detektör zırhlamasma dayanabilmesi için, en azından 2000 kg/m2llik bir yükü taşıyacak
kapasitede olması gereklidir.

Örnek hazırlama odasında ise gelen örneklerin kontrolü için radyasyon kontrol
cihazları bulundurulur.

Her bir örneği kesin olarak tanımlamaya uygun, Ek.5.'deki etiketleme ve kayıt sistemi
bulundurulur.

Depolama bölgesi her çeşit örneği saklamaya elverişli raflar ve kutuları içerir. Bu raf
ve kutular herhangi bir dökülme esnasında kolayca temizlenebilecek malzemeden yapılır.

5.1.2. LABORATUVAR DONANIMI

Bir radyoaktivite ölçüm laboratuvarında normal bir analiz laboratuvarında bulunması
gereken malzeme ve cihazlara ek olarak aşağıdaki cihazların da bulunması gereklidir:

A- Radyasyon ölçüm aletleri

A. 1-Alfa radyasyonu ölçümü için gerekli cihazlar

-Gelen örneklerin ilk ölçümü için gerekli taşınabilir alfa radyasyonu ölçüm cihazları,

ve ayrıca;

-Vakum odasında silisyum yüzey engelli alfa detektörü ile buna bağlı olarak güç
kaynağı, önyükselteç, yükselteç ve örneksel-sayısal dönüştürücü (ADC) gibi gerekli elektronik
bileşenler,

-Çok kanallı analizör,

-Yüksek hızda yazıcıdan oluşan alfa spektrometresi sistemi.

A.2- Beta radyasyonu ölçümü için gerekli cihazlar

-Gelen örneklerin ilk ölçümü için taşınabilir, ince pencereli, Geiger-Müller tipi alfa-

beta radyasyonu izleme cihazı,
-Düşük doğal düzey sayımına sahip gaz akışlı, beta sayıcı ve spektrometreler,
-Düşük doğal düzey sayımına sahip sıvı sintilasyon sayıcıları kullanılır. Ancak,

modern tezgah-üstü sintilasyon sayıcıları da trityum, diğer düşük enerjili beta ve alfa yayıcıları
için kullanılırlar.
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A.3- Gama radyasyonu ölçümü için gerekli cihazlar

-Örnekteki gama yayıcı radyonüklitlerin tayini, etrafı kurşunla zırhlanmış yüksek
ayırma gücündeki germanyum dedektörü ile buna bağlı çok kanallı analizör ve ilgili elektronik
birimlerden oluşmuş bir gama ölçüm sisteminde yapılır. Toplanan spektral bilgilerin
değerlendirilmesi elle yapılabildiği gibi, uygun yazılım programlı bilgisayar sistemi ile de
otomatik olarak yapılır. Basit bir gama spektrometresi sistemi aşağıdaki kısımlardan oluşur:

-Dedektör sistemi: HPGe dikey veya yatay eksenli, 30 L sıvı azot kabına monte
edilebilir özellikte olmalıdır. Dedektör etrafına 1 L'lik Marinelli veya PEG kaplarının
sığabileceği ve en az 30 cm. iç boşluk kalacak şekilde kurşun zırhlama yapılır.

-Çok kanallı analizör sistemi (MCA),

-Güç kaynağı ve gerekli elektronik birimler,

-MCA'yı çalıştırabilecek yazılım ve paket program (PC kullanılıyorsa),

-Yazıcı ve çizici.

Ek.l'de daha ayrıntılı bilgi verilmiştir.

B- Diğer laboratuvar cihazları

B.l- Örnek toplamak ve hazırlamak için arazide ve laboratuvarda bulunması gereken
alet ve cihazlar:

-Çevre programına göre örnek toplamada kullanılacak kamyonet, jip ve benzeri
vasıtalar; deniz ve göl örnekleri temininde kullanılacak bot vb. gibi deniz taşıtları,

-Saklanacak örnekler için buzdolabı,
-Depolanacak örnekler için dondurucu,
-Ezici ve/veya öğütücü,
-Buharlaştırma (İR) lambası veya buharlaştırıcı,
-Etüv,
-Büyük, minimum 600, tercihen 800 C'lik nıuffle (bir maddeyi alev ve gazlara temas

ettirmemek için kullanılan fırın gözü) ocak,
-Dondurarak kurutucu.

B.2- Laboratuvar için gerekli ilave malzemeler ise şunlardır:

-Elektrolitik zenginleştirme ünitesi,
-Kontrollü güç kaynağı (doğru akım) ile çok hücreli elektroçöktürme sistemi (dört

veya daha çok hücre)
-Her biri 250 mi kapasiteli, en az dört tüplük büyük santrifüj.

29



5.1.3. PERSONEL İHTİYACI

Merkezi çevre laboratuvarında gerekli olan, konularında uzman asgari personel listesi
aşağıdadır:

-1 yönetici teknik personel,
-6 teknik personel (laboratuvar ölçüm ve analizleri için),
-3 teknik personel (örnek toplama konusunda uzman),
-6 teknik yardımcı personel (örnek toplama, hazırlama, depolama için),
-1 sekreter,
-1 şoför.

5.2. YEREL İZLEME LABORATUVARLARI

5.2.1. GENEL TANITIM

Yerel laboratuvar, çevresel izleme ve değerlendirmenin yapılabilmesi için gerekli
görülen bölgeye hizmet verebilecek, rutin olarak gıda maddeleri, su ve diğer çevre örneklerini
analiz eden bir kimya veya araştırma laboratuvarımn bünyesinde yer alabilir. Bu laboratuvar
kimyasal, mikrobiyolojik ve/veya diğer analizlerin yamsıra aktivite ölçümleri için de
kullanılabilir durumda olmalıdır. Bu laboratuvarlar gümrük tesislerine, ithal veya ihraç edilen
yiyeceklerin giriş-çıkış yaptığı bölgelere veya büyük gıda işleme tesislerine yerleştirilebilir.

Yerel laboratuvarlarda sadece radyoaktivite ölçümlerinin yapılabilmesi için basit
sayıcılar kullanılır.

Ölçümler, güvenilir sonuçları bulmak için standartlara ve merkezi laboratuvar ile daha
önceden hazırlanan kalibrasyonlara dayandınlmalıdır. Yerel ve merkezi laboratuvarlar
arasındaki bu işbirliği aktif bir şekilde sürdürülür. Yerel laboratuvarlar arası ölçüm sistemleri
ve sonuç raporlarının düzenliliğinin sağlanması merkez laboratuvar tarafından organize
edilerek denetlenir.

Herhangi bir analiz laboratuvarımn radyoaktivite ölçümlerinde kullanılabilmesi için
yaklaşık 20-30 m2llik boşluğu olan iki oda yeterlidir. Ancak, herhangi bir tehlike durumunda
çalışma alanının daha da büyütülmesi mümkün olmalıdır.

5.2.2. RADYASYON ÖLÇÜM CİHAZLARI

Yerel laboratuvarlarda basit alfa, beta ve gama radyasyonu sayım sistemlerinin
yanısıra radyoaktivite seviyelerinin saptanması için taşınabilir alfa-beta ve gama izleme
cihazları da bulundurulur. Bir yerel laboratuvarda kesin olarak bulunması gereken asgari
sayım cihazları şunlardır:

-Nal(Tl) veya HPGe detektör ile donatılmış gama sayıcısı ve/veya spektrometresi,

-Geiger-Müller tüp ile donatılmış beta/gama bulaşma izleyicisi, plastik sintilatör veya
diğer radyasyon dedektörleri.
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5.2.3. DIGER CİHAZLAR

Yerel izleme laboratuvarları, kimya veya mikrobiyoloji laboratuvarları bünyesinde
kurulmuşlarsa burada kullanılan bazı standart malzeme ve cihazlar herhangi bir kaza sonrası
ölçümlerinde yardımcı olacaktır. Bu ölçümlerde çok sayıda örneğin analizi sözkonusu
olabileceğinden laboratuvarlarda, normal ihtiyacın üzerinde çanta, plastik şişe ve örnek
kapları vs. bulundurulması gereklidir.

5.2.4. PERSONEL İHTİYACI

Yerel izleme laboratuvarlarında görevli teknik personel, yukarıda belirlenen ölçümleri
de yapabilecek eğitime sahip olmalı, yeni elemanlar eğitilmelidir.
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EK 1. GAMA SPEKTROMETRI YÖNTEMİ

1.1. GİRİŞ

Tipik bir gama spektrometre sistemi, Şekil l.'de görüldüğü gibi Nal(Tl) gibi
sintilasyon veya Ge(Li) ve HPGe gibi yarı-iletken bir dedektör (D), beraberinde ön-yükseltici
(PA) ve yüksek voltaj filtresi ile, güç kaynağı (HV), yükseltici (MA), örneksel-sayısal
dönüştürücü (ADC), çok kanallı analizör (MCA) ve bilgisayar (PC) bağlantılı yazıcı/çiziciden
(PR/PL) oluşur. Gama ışınlarının dedektör kristalinde algılanması sonucu ortaya çıkan
darbeler dedektörün bağlı olduğu elektronik modüllerin uygun bir kombinasyonu yardımıyla
analiz edilir ve gama ışınını yayan izotopların nitel ve nicel tanımlanması yapılır. Gama
spektrometresi çeşitli radyoaktif örneklerdeki radyoizotopların tanımlanmasında en çok
kullanılan tekniktir çünkü gama ışınlarının enerjisi her bir çekirdek için kesikli ve
karakteristiktir. Gama spektrometresinin bazı üstünlükleri şöyle özetlenebilir:

1. Aynı örnekte farklı radyoaktif çekirdekler tek tek ve aynı anda analiz edilebilir.
2. Malzeme, emek ve zaman kaybına neden olan kimyasal ayırma işlemleri

gerekmediğinden örnek hazırlanması kolay ve hızlıdır.
3. Ölçümlerdeki yüksek kararlılık, bilgi işlemedeki doğruluk ve analiz edilen

bilgilerin güvenilirlik düzeyleri yüksektir.
4. Düşük tayin sınırı nedeniyle özellikle çevre örnekleri analizinde kullanılırlar.

D PA

HV

MA ADC MCA

PC

PR PL

Şekil 1. Gama spektrometre sistemi blok diyagramı

Dedektör Sistemi

Dedektör: Sintilasyon [ Nal(Tl), CsI(Tl), ZnS(Ag),..] veya yarı-iletken [ Ge(Li), HPGe,..]
dedektörler kullanılır. Dedektörün özelliğine göre kullanım yerleri de farklıdır. Örneğin yarı-
iletken dedektörlerin enerji ayırma gücü sintilasyon dedektörlerine göre yaklaşık 30 kat daha
iyiyken; sintilasyon dedektörlerinin sayım verimi yarı-iletken dedektörlerinin sayım
veriminden, dedektör hacmına bağlı olarak yaklaşık 5-10 kat daha yüksektir. Çevre
örneklerinde radyoaktivite ölçümleri için sıvı azot kabına monte edilmiş dikey eksenli
dedektör tercih edilir. Dedektör veriminin 1.33 MeV gama enerjisinde %10'dan büyük, ayırma
gücünün 2 keV'den küçük ve spektrum çalışma aralığının 10 keV - 10 MeV olması tercih
edilir. Dedektör etrafına çevreden gelecek radyasyonu engellemek amacıyla, 1 L'lik Marinelli
kaplarının sığabileceği büyüklükte, 5 - 10 cm duvar kalınlığında kurşun zırhlama yapılmalıdır.
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Ön-yükseltici: Yük-voltaj darbeli 10 mV / MeV duyarlıkta olmaları tercih edilir.
Güç kaynağı: ±0 - 5 kV dedektör besleme ünitesi kullanılması tercih edilir.
Yükseltici: En iyi sinyal/gürültü oranını elde etmek için, dedektör çıkışındaki darbeler bir
yükselticide yükseltilip şekillendirilir. Ölü zaman, taban çizgisi ve darbe yığılma düzeltmesi
yapabilen doğrusal darbe şekillendirici yükseltici kullanılması tercih edilir.

Çok kanallı analizör sistemi

Çok kanallı analizör: Yükseltici çıkış sinyalleri çok kanallı bir darbe yüksekliği analizörü
(MCA) ile analiz edilir, lk - 16k olması tercih edilir. MCA'yı çalıştıracak bilgisayar bağlantısı
ve yazılım programının bulunması uygun olur.
Sayısal-örneksel dönüştürücü: Bir MCA'nın kalbi, elektrik darbesini sayısal niceliğe çeviren
sayısal-örneksel dönüştürücü. (Analog-to-Digital Converter, ADC) birimi olup darbe
yüksekliğinin analog büyüklüğünü (volt), kanal başına düşen sayısal niceliğe dönüştürür, lk -
8k aralığında olması tercih edilir.
Kaydedici: MCA'dan veya MCA bağlantılı bilgisayardan alınan bilgilerin kaydedilmesi için
yazıcı ve/veya grafik çizici kullanılır.

1.2. GAMA SPEKTROMETRİK ANALİZ İÇİN ÖN ÇALIŞMALAR

1.2.1. TÜM ENERJİ PİK ALANI

Gama spektrometresi kullanılarak yapılan aktivite ölçümleri veya nicel analizlerde
fotopik alanı doğru alınmamışsa, diğer işlemler ne kadar hassas olursa olsun, sonuç hatalı
bulunur. Net fotopik alanı hesaplanmasında çok çeşitli yöntemleri vardır. Burada verilen,
ilgilenilen pike diğer bitişik piklerden hiçbir girişimin olmadığı durumda geçerli olan, yaygın
bir yöntemdir. Genel olarak tek bir pikin net alanının doğru bir şekilde alınması için aşağıdaki
yöntem uygulanır:
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KANAL BAŞINA
SAYIM

KANAL SAYISI

Şekil 2 — Gama Spektrumu

Pikin sol ve sağında-düşük ve yüksek enerjili kısımlarında-yaklaşık pik taban genişliğine
karşı gelen sayıda (K) kanal belirlenir ve her kanaldaki sayım değeri okunarak kaydedilir.

Her iki taraf için ortalama compton zemin sayım değerleri, Bj ve B2,

Bj = (1/K)X Ci

ifadesinden bulunur. Burada K, pikin sol ve sağ taraflarında alınmış olan kanal sayısını; Cj ve Cj
her bir kanaldaki sayımı göstermektedir. Buradan ilgilenilen pik için geçerli olan, kanal başına
ortalama compton zemin sayım değeri

B c = (Bı + B2) / 2

olarak bulunur. Ancak, pikin düşük ve yüksek enerjili taraflarında birbirlerinden çok farklı
sayıda, mesela Kve K' sayıda kanal gibi, almak zorunda olunan durumlarda pik altındaki
compton katkısı;
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B c = (ECj + ZCj) / (K+K')
i=l j=l

olur.

Pikin integral alanı Ip, pikin başlangıç kanalından bitiş kanalına kadar olan
kanallardaki (N) sayımların toplamıdır.

ip

N
Z

k=l

Bu değerden compton katkısı çıkarılarak, compton düzeltmesi yapılmış pik alanı (P) bulunur.

P = IP-BC.N

Çok yüksek sayım hızlarında, bulunan pik alanının ölü zaman düzeltmesi yapılır.
Bunun için yukarıda bulunan "compton düzeltmesi yapılmış pik alanı" değerinin (TT/LT) ile
çarpılması gereklidir. Yani compton ve ölü zaman düzeltmesi yapılmış net pik alanı, P';

P' = P.(TT/LT)

olur. Burada
TT; gerçek zaman
LT; sistemin faaliyette bulunduğu zaman olarak tanımlanmıştır.

Pik Alanındaki Hata Hesabı

Hesaplanan net alan üzerindeki sayım istatistiğinden ileri gelebilecek % hata

% Hata = ( m a / Net Alan) * 100

ile ifade edilir. Burada;

m : 1-3 arasındaki bir tamsayıdır ve güvenilirlik katsayısı adı verilir.

a '• Net Pik Alanındaki belirsizliktir ve

a = J l p + ( N I 2 K ) 2 . { B X + B 2 )

şeklinde ifade edilir.
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1.2.2. ENERJİ KALIBRASYONU

Dedektöre gelen fotonların enerjisini tam olarak belirleyebilmek için sayım sisteminin
enerji kalibrasyonunun yapılması gereklidir. Enerji kalibrasyonu ile çok kanallı analizör
(MCA) kalibre edilir. Sayım sisteminin enerji kalibrasyonu, değişik enerjilere sahip standart
gama kalibrasyon kaynakları kullanılarak yapılır. En çok kullanılan kalibrasyon kaynakları
Tablo l'de verilmiştir. Kullanılacak standart kaynakların seçiminde 50-1500 keV enerji
aralığında ve olabildiğince tek veya az sayıda gama enerjili (enerji kalibrasyonu için değil ama
verim kalibrasyonu için önemli), uzun ömürlü kaynaklar tercih edilir

Tablo 1. Enerji ve Verim Kalibrasyonu İçin Önerilen İzotoplar

Radyonüklit
Am-241
Co-57

Co-60

Cs-137
Mn-54
Na-22

Yarılanma süresi
432.7(6)y
271.8 d

5.2714(5) y

30.1(2) y
312.1(1) d
1.6088(14) y

Ey (keV)
59.54
122.06
136.47
1173.24
1332.50
661.67
834.84
1274.52

_İI_ _ -
0.359
0.855
0.106
0.9990
0.9998
0.851
0.99975
0.9994

Enerjisi bilinen radyoaktif kaynaklar dedektör ön yüzeyinden yaklaşık 15-25 cm uzağa
konularak, alçak sayım hızında ( DT < %5 ) ve yeterli istatistik alınana dek (Ek 1.3.) sayılır.
Kalibrasyon işleminde kullanılan bu kaynakların spektrumda oluşturduğu piklerin tepe
noktalarına göre o enerjideki piklerin hangi kanallarda oluştuğu tespit edilir. Elde edilen bu
spektrumda gözlenen piklerden düşük ve yüksek enerjili bölgede bulunan en az iki tanesi
seçilerek bilinen enerjilere karşı gelen kanal numaraları

N N
<K> = [ Ik.(C k-C c)] / [ S (Ck-Cc)]

k=l k=l

ifadesinden belirlenerek kaydedilir. Burada <K>; pikin ağırlık merkezi, N; pikin
başlangıcından bitiş kanalına kadar olan kanal sayısı, C^; k kanalındaki sayım değeri, C c ;
kanal başına ortalama compton zemin sayım değeridir. Ancak pratikte pik ağırlık merkezi
yerine, pikin tepe noktasına (en yüksek 2-3 sayımın alındığı kanalların ortalamasına) karşı
gelen kanal numarası da kullanılabilir. Sonra bu kanallardaki enerji değerleri bir fonksiyona fit
edilerek kalibrasyon eğrisinin denklemi elde edilir. Bu şekilde MCA nın tüm kanalları kalibre
edilmiş olur. Temelde kalibrasyon eğrisinin mükemmel bir doğru olması gerekir. Ancak gerek
yükselticide gerekse doğrusal yükselticideki çevirme ve yükseltmelerin tam doğrusal
olmaması nedeniyle standart kaynaklarla elde edilen enerji değerleri doğrusallıktan sapabilir.
Kalibrasyon eğrisinin denklemi

o +a 2 <K> 2 +.. .

ifadesiyle verilir. Burada;
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E : ilgilenilen pikin enerjisi (keV)

<K> : kanal numarası

ao : başlangıç kanalındaki enerji

aı : eğim (keV/kanal)

a2 : doğrusallıktan sapma katsayısı (keV/kanal2)

Sistemin doğrusallığı yüksek ise a2 ihmal edilebilir ve enerjinin kanal ile değişiminin birinci
dereceden doğru denklemi olduğu kabul edilir ki pratikte de genellikle birinci dereceden doğru
denklemi kullanılır.

Bilinen enerjilere karşı gelen pik ağırlık merkezleri yukarıdaki ifadede yerine konarak

[Kanal] vs [Enerji] grafiğinden dedektörün enerji kalibrasyonunu belirleyen ao, aı ve a2 sabitleri

hesaplanır. Böylece enerjinin kanal numarasına göre değişimini gösteren birinci (E=oc0 + otı<K

>) veya ikinci dereceden ( E = a o + ctı<K> + oc2<K>2) polinom denklemi bulunmuş olur. Şekil

2.'de tipik bir HPGe dedektörün enerji-kanal kalibrasyon grafiği görülmektedir.

1400

1200 -•

1000 -•

800 4

(D

lS 600 -•

400 -

200 -•

E=1.7456+4.9156-01(K)-H. 8208-

İ 1-

500 1000 1500 2000
Kanal numarasi

2500

Şekil 3.110 cm3 kuyu tipi bir HPGe dedektör için enerji-kanal kalibrasyon grafiği
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1.2.3.ÇEVRESEL DOĞAL DÜZEY SAYIM DEĞERİ

Kullanılan sayım geometrisinde, radyoaktivite içermeyen, örnek benzeri (fiziksel
görünüm, yoğunluk, tanecik büyüklüğü ..vb bakımından) saf su, tuz, toz şeker vs. gibi bir
madde normal sayım şartlarında 1-2 gün gibi çok uzun süre sayılır. İyi bir istatistikle alınan bu
spektrumda bulunan piklerin compton düzeltmesi yapılmış alanları bulunur, kaydedilir.

Net pik alanı = (Integral pik alanı - Pik altındaki compton alanı) - (doğal düzey net pik
alanı)

olduğundan kaydedilen bu değerler compton ve doğal düzey sayımı çıkarması yapılmış net pik
alanların bulunmasında kullanılır. Burada, yukarıdaki compton sayımı değerlerinin her pikin
kendine ait compton sayımı olduğu, doğal düzey sayımında ve örnek spektrumunun
alınmasında çok farklı düzeyde compton tabanının oluşabileceği unutulmamalıdır.

1.2.4. DEDEKTÖR VERİM KALİBRASYONU

Radyoaktiviteyi nicel olarak tayin etmek için en basit yöntem örneğin sayım hızı ile
aynı radyoaktif izotopa sahip standart kaynağın sayım hızının karşılaştırılması esasına
dayanan karşılaştırma yöntemidir. Standart kaynağın hazırlanamaması veya teminindeki
güçlükler nedeniyle bu yöntemin uygulanabilirliği her zaman mümkün değildir. Ancak çeşitli
standart radyoaktif kaynaklar kullanılarak ( 5 1Cr, 57Co, Ğ0Co, 85Sr, 88Y, 109Cd, 113Sn, 1 2 3 mTe,
137Cs, 152Eu, ... ) deneysel olarak fotopik verimlerinin enerjiyle değişimi bulunabilir. Enerji-
fotopik verimi grafiğinin elde edilmesi için aşağıdaki işlemler uygulanır:

Belirli geometri ve yoğunluklarda, gama aktiviteleri (A) bilinen standart kaynaklarla
alınan spektrumdan dedektör verimi, aşağıdaki ifadeden yararlanarak, değişik gama enerjileri
için belirlenir.

Verim = (İlgilenilen pikin net gama sayım hızı)/ (Standart kaynağın gama yayınım hızı)

veya

«̂  = (P/t)/A.f

eşitliği ile ifade edilebilir. Burada:

£ ; Eyenerjisi için sayım verimi,
A : Standartta bulunan radyoizotopun bilinen aktivitesi, Bq

fy : Radyoizotopun bozunumunda Ey enerjili fotonun bağıl şiddeti,
P : Ey enerjili fotonun oluşturduğu pik alanı
t : Standart kaynağın dedektördeki sayım zamanıdır.

Bu işlem çok sayıdaki değişik gama enerjileri için yapılarak elde edilen verim
değerleri enejiye karşı grafiğe geçirilir. Şekil 3. tipik bir mutlak verim grafiğini
göstermektedir.
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ENERJİ (KeV)

Şekil 4 - Verim Eğrisi
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1.3. ÖRNEK SPEKTRUMUNUN ALINMASI

Örnekler, mutlak verimin belirlenmesinde kullanılan standartların yoğunluğunda, ölçüm
kabını homojen dolduracak şekilde hazırlanır. Ölçüm kabı hacminin homojen olarak
doldurulmasını sağlamak amacıyla örnekler yeterli tanecik büyüklüğüne getirilir. 1-5 mL
hacmındaki örnekler için kullanılan kuyu tipi geometrisinde toz haline getirilmiş örneklerin
kullanılması gerekirken, İL hacmındaki örnekler için kullanılan marinelli geometrisinde ise
böyle bir zorunluluk olmay>p daha büyük tanecik büyüklüğünde hazırlanmış örnekler
kullanılabilir. Her iki halde de örneklerin homojen hazırlannuş olması gereklidir, Şekil 5.

Verim kalibrasyonu için kullanılan standartla yaklaşık aynı tanecik büyüklüğü ve
yoğunlukta hazırlanan örnek, mutlak verimin elde edildiği geometride sayılır. Spektrumun
öngörülen bağıl bir hata sınırı içinde alınması için gerekli minimum sayım süresi (t o );

1 + 2 [ b / (P/t) ]

(P/LT) . Q2

eşitliğinden bulunur. Burada:

b

Q

Ey enerjisindeki net zemin sayım hızı, sayım/saniye
kabul edilen bağıl hatadır (±%5 bağıl hata istenirse, Q=0.05
alınır).

Kuyu tipi sayym geometrisi Marinelli sayym geometrisi

Normal sayym geometrisi

5-10cm Pb zyrhlama

Detektör kristali

Radyoaktif örnek

Şekil 5. Çeşitli sayım geometrileri (tipik örnek hacımları; kuyu tipi geometri için 1 - 5 m L ,
normal geometri için 50 - 100 mL, marinelli geometrisi için 500 - 1000 mL'dir), kurşun zırhın
iç tarafi «lnrnı Zn (veya Cd) ve «0.5mm Cu ile kaplanırsa dolaylı (indirect) oluşacak X -
ışınlarına karşı da önlem alınmış olur.
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1.3.1. NİTEL ANALIZ

Elde edilen spektrumda bulunan pikler belirlenir. Ek 1.2.2.'deki enerji
kalibrasyonundan yararlanarak, aynı kazanç değerinde çalışmak şartıyla, piklerin tepe
noktalarına veya daha doğru olarak pik ağırlık merkezlerine karşı gelen enerjiler belirlenir.
Belirlenen enerjilerin ait oldukları radyoizotoplar bozunum şemaları ve bağıl şiddetleri
gözönüne alınarak bu amaçla hazırlanmış nükleer veri tabloları yardımıyla tanımlanır.

1.3.2. NİCEL ANALİZ

Ek 1.3.1.'de enerjileri tanımlanan piklerin net alanları, Ek 1.2.1.'de anlatıldığı şekilde,
compton ve doğal düzey sayım düzeltmesi yapılarak bulunur.

Ek 1.2.4.'de bulunan verim grafiği yardımıyla ilgilenilen enerjilerdeki "mutlak verim"
bulunur.

Belirli bir radyoizotopun gama aktivitesi;

A = (P/t) / [Ey . fy]

Bq olur. Bu eşitliklerde
A : örnek içindeki belirli bir radyoizotopun gama aktivitesi, Bq;
t : örneğin sayım süresi, saniyedir.

Bulunan aktivite değerinin ölçümde kullanılan örnek ağırlığı veya hacmına
bölünmesiyle de Bq/kg veya Bq/L olarak spesifik aktiviteleri bulunur.

Radyoizotopun birden fazla gama enerjisi varsa, uygun bulunan diğer enerjiler için de
aynı aktivite hesaplamaları yapılarak radyoizotopun ortalama aktivitesi bulunur.

1.3.3. SAYIM HATALARININ HESAPLANMASI

Toplam belirsizlik değerlendirilmesinde göz önüne alınması gereken hata kaynaklarından
bazıları;

1. Örnek ağırlığının belirlenmesinde hata (Aw)
2. Net Pik Alanının belirlenmesindeki hata (a)
3. Nükleer verilerdeki hata (Radyoizotopun gama yayınlanma olasılığında Afy; yarılanma

süresinde AT 1/2 veya bozunma faktörü üzerindeki hata AD)
4. Belirli enerjilerdeki fotopik verimlerindeki hata (As )

olarak sayılabilir. Sonuç olarak bir radyoizotopun tek bir sayımla bulunan aktivitesindeki
toplam belirsizlik, AA,

w fr Pikalanı sy D
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ifadesinden hesaplanır.

Aynı örnek için birden fazla (n tane) ölçümün sözkonusu olduğu durumlarda
sonuçların ortalaması;

n
= (l/n)EAj

standart sapması;

n
s=[(l/n).Z(Ai-<A>) 2 ] 1 / 2

olarak tanımlanır.

Ölçüm ve belirleme sınırlarının tayini:

%99 güvence aralığı içinde ilgilenilen pik için Bq cinsinden belirlenebilecek en düşük aktivite
ölçüm sının (LLD):

MDA = ö^Dogal fon alanı / ( t * s Y * f Y )

Aktivite belirleme sının:

DA = 2 VDogalfonalanı /(t * e T * f y )
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EK 2. STRONSİYUMUN RADYOKİMYASAL ANALİZİ

Sr-90, genel bir yöntem olarak matris elemanından ayrılıp, ürünü olan Y-90'ın
radyoaktif dengeye erişmesinden sonra sayılmasıyla tayin edilir. Bu, her tip örneğe
uygulanabilen genel bir Sr-90 analiz yöntemidir.

2.1. RADYOAKTİF STRONSİYUMUN ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDE NİTRAT
ÇÖKELTMESİ İLE TAYİNİ

2.1.1. GENEL YÖNTEM

Külleştirilmiş örnek, stronsiyum ve baryum taşıyıcıları varlığında nitrik asitte çözünür.
Nitrik asit derişimi bütün stronsiyum ve baryumun nitratları halinde çökmesi için arttırılır. Bu
arada bir miktar kalsiyum da çökecektir. Çökelek, çözeltiden alınır ve bu işlem birkaç kez
tekrarlandıktan sonra baryumkromat (BaCrO4) ve demirhidroksit (Fe(OH)3) çökeltmeleri ile
temizleme yapılır.

Temizlenmiş Sr-çözeltisine itriyum taşıyıcısı eklenerek yaklaşık 14 gün Y-90'ın
dengeye gelmesi beklenir. Bu sürenin sonunda itriyum ayrılır ve çökelek halinde sayılır. Y-90
için bekleme süresi, yeterli Sr-90 bulunduğu durumlarda denge faktörlerinin hesaplanması ile
kısaltılabilir. Çok düşük aktiviteli örnekler ve Sr-89 tayini için, itriyum uzaklaştırmasından
sonra çözeltide kalan stronsiyum çökeltilir ve sayılır. Birçok halde stronsiyumun kimyasal
veriminin hesaplanması için örnekteki aktif olmayan, doğal stronsiyum miktarının da
bilinmesi gereklidir.

Süt örneklerinde stronsiyum tayininde, süt külüne doğrudan nitrik asit (HNO3)
ayırması uygulanması genelde düşük stronsiyum verimine neden olur. Bu nedenle, böyle
durumlarda kalsiyum, stronsiyum ve baryum ön-fosfat çökeltmesi yapılarak deriştirilir.
Karışmış haldeki fosfat çökelekleri bir asitle çözündürülerek, genel işleme bu noktadan devam
edilir.

Tahıl ve sebze örneklerinde küller çok değişik bileşimdedir ve kalsiyumdan başka
elementleri de içerirler. Mesela bunlardaki silisyum oranı oldukça farklıdır. Bu gibi
durumlarda hidroflorik (HF) ve perklorik asit (HCIO4) kullanılarak külün de ayrışması ve
çözünmesi sağlanır. Daha sonra ısıtma ile her iki asit de uçurulur ve kalan çökelek sulu asitte
çözündürülür. Alkali metaller ise fosfatlan halinde çöktürülür. Genel işleme bu noktadan
itibaren devam edilir.

Toprak analizi özel güçlükler gösterdiğinden daha değişik yöntemler kullanılır.
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2.1.2. REAKTIFLER

Dumanlı nitrik asit (HNO3) %95-96 w/wt
Nitrik asit (HNO3) 6 M
Hidroklorik asit (HC1) 6 M
Okzalik asit ((COOH)2.2H2O) %8
Amonyum hidroksit, karbonatsız (NH4OH) 6 M
Amonyum karbonat ((NH^CC^.HıO katı
Amonyum asetat (CH3COONH4) %25
Sodyum karbonat (Na2CO3) %30
Hidrojen peroksit (H2O2) %30
Aseton
Stronsiyum taşıyıcı çözeltisi 5 mg Sr/ml, nitrat halinde, standardize
İtriyum taşıyıcı çözeltisi 10 mg Y/ml, nitrat halinde, standardize
Baryum taşıyıcı çözeltisi 10 mg Ba/ml, nitrat halinde, standardize
Fe(+3) iyonu taşıyıcı çözeltisi 5 mg Fe/ml, nitrat halinde, standardize

2.1.3. ÖRNEKLERİN ANALİZE HAZIRLANMASI

Örnekler kurutulur (80-100°C), elektrikli fırında külleştirilir (600-800°C). Örneklerin
yaş, kuru ve kül ağırlıkları kaydedilmiş olmalıdır.

Külleştirilmiş örneğe uygulanacak ilk işlemler örneğin cinsine bağlıdır. İlk işlemlerden
sonra elde edilen nitrik asit çözeltisi genelde radyoaktif stronsiyumun tamamını içerir. Daha
sonra yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir.

İ-Çözelti bir santrifüj tüpünde amonyum hidroksit (NH4OH) ile bazikleştirilir, katı
amonyum karbonat ((NH4)2CC>3) eklenir ve kaynar su banyosunda karbonat çökeleğinin
jelimsi hale gelmesi sağlanır. Santrifüjlenir ve sıvı kısım atılır. (Not: Karbonat çökelmesi
stronsiyum ve kalsiyumun derişikleştirilmesine yarar. Örnek santrifüj tüpüne aktarılırken fazla
su kullanılmışsa bu işlem gereklidir.)

2-Santrifüj tüpündeki çökeleğe 10 mi damıtık su eklendikten sonra, dikkatli bir şekilde
22.5 mi dumanlı nitrik asit (HNO3) eklenir ve stronsiyum çökeltilir. Soğuk suda 30 dakika
karıştırıldıktan sonra santrifüj edilerek sıvı kısım atılır.

5-İkinci işlem tekrar edilir. Çökelek 10-15 mi damıtık suda çözündürülerek 1 mi Ba-
taşıyıcı çözeltisi ve bir damla metil kırmızısı indikatörü eklenir. Asit fazlası 6 M amonyum
hidroksit (NH4OH) ile nötralize edildikten sonra, 1 mi 6 M asetik asit (CH3COOH) ve 2 mi
%25'lik amonyum asetat (CH3COONH4) eklenir. Elde edilen çözelti damıtık su ile 30 ml'ye
tamamlanır ve kaynar su banyosunda ısıtılır. 1 mi %30'luk sodyum kromat (Na2CrO4.2H2O)
eklenerek ısıtmaya 5 dakika daha devam edilir. Santrifüj lenir ve sıvı kısım filtre kağıdından
geçirilerek başka bir santrifüj tübüne aktarılır, çökelek atılır. (Not: Çözeltinin sulandırılması,
daha derişik bir çözeltide meydana gelebilecek stronsiyum kaybının önlenmesi amacına
dayanır.)

^-Çözelti derişik amonyum hidroksit (NH4OH) ile bazikleştirilir. Katı amonyum
karbonat ((NH^CC^) eklenerek sıcak su banyosunda ısıtılır ve karbonat çökeleğinin jelimsi
hale gelmesi sağlanır. Santrifüjlenerek sıvı kısım atılır.
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5-Çökelek nitrik asitte (HNO3) çözülür, önce 1 damla %30'luk hidrojen peroksit
(H2O2) ve daha sonra da 1 mi demir taşıyıcı çözelti eklenir. Isıtıp karıştırılarak karbondioksit
uzaklaştırılır. 20 ml'ye kadar sulandırılır ve karbonatsız amonyum hidroksit (NH4OH) ile
bazikleştirilerek 2-3 dakika ısıtılır. Çökelmenin tamamlanmasından sonra santrifüj lenir ve sıvı
kısım diğer bir 40 ml'lik santrifüj tüpüne aktarılır. Çökelek atılır. (Not: Karbonat çökeleği
kromat içerir. İşlemler sonucu Cr, +3 değerli duruma gelir ve demirle beraber hidroksit
halinde çökelir.)

5-Ortamdaki stronsiyum; çözeltiye amonyum karbonat ((NJL^CC^) eklenip sıcak su
banyosunda ısıtılarak karbonat halinde çöktürülür. Çökelek soğutulur ve darası alınmış çok
kaba olmayan bir filtre kağıdından süzülür. (Not: Süzme için çift filtre kağıdı kullanılması
önerilir.) Çökelek filtre kağıdına aktarılırken damıtık su ve metanol kullanılır. Alttaki filtre
kağıdı atılır ve üstte bulunan filtre kağıdı açıkta iki saat bekletilir. Daha sonra tartım yapılarak
stronsiyum karbonat (SrCO3) ağırlığı bulunur. Stronsiyum verimi hesaplanır ve kaynakla
kağıt, yapışkan bir madde kullanılarak (mesela polivinil asetatın metanoldeki %3'lük çözeltisi)
alüminyum tabla üzerine konur. En az 14 gün bekletildikten sonra stronsiyum kaynağı sayılır.

7-1 mi itriyum taşıyıcı çözeltisi 40 ml'lik bir santrifüj tüpüne konur ve 10 mi aseton
eklenir. Stronsiyum çökeleği içeren filtre planşetten ayrılır ve santrifüj tüpüne konur.
Karbonat çökeleğini çözmek için 6 M hidroklorik asit (HC1) eklenir ve damıtık su ile 20 ml'ye
seyreltilir. (Not: Tablayı ısıtmak suretiyle yapışmış kağıdın çökelekle birlikte alınması
mümkündür.)

8-Santrifüj tüpü dikkatle ısıtılarak filtre kağıdı ve yapışkan artıkları ortamdan
uzaklaştırılır. Çözelti, karbonatsız amonyum hidroksitle (NH4OH) bazikleştirilir.
Santrifüjlenerek sıvı kısım ikinci bir tüpe alınır. Çökelek 6 M nitrik asitte (HNO3) çözünür,
10-15 ml'ye kadar sulandırılır ve tekrar amonyum hidroksit (NH4OH) ile çöktürülür.
Santrifüj lenir ve sıvı kısım bir önceki sıvı kısma eklenir. İlk çökeltmenin tarih ve zamanı
kaydedilir. (Not: Birleştirilmiş sıvı kısımlar daha sonra yapılacak stronsiyum ve itriyum
sayımları için saklanır.)

9-Çökelek kaynar su banyosunda ısıtılır ve 6 M nitrik asit (HNO3) minimum miktarda
kullanılarak tekrar çözünür ve 20 mi %8'lik okzalik asit çözeltisi eklenir. Kaynar su
banyosunda 10-15 dakika ısıtılarak tanecikli bir çökelek elde edilir. Soğutulur. Fazla kaba
olmayan bir filtre kağıdı kullanılarak süzülür. Çökelek, üç defa metanolle yıkanır. Üzerinde
yapışkan olan bir planşete yerleştirilir. Hemen sayım yapılarak, sayım zamanı ve süresi
kaydedilir.

70-İtriyum sayımı tamamlandıktan sonra filtre kağıdı tabladan alınır. Darası alınmış
bir krozeye aktarılır, kağıt yakılır ve 800-900 C'de ısıtılarak Y2O3 ağırlığı bulunur.

İi-İtriyum verimi hesaplanır, radyoaktif stronsiyum miktarı Ek.2-5'de belirtildiği gibi
bulunur.
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2.2. SÜT VE PEYNİRDE RADYOAKTİF STRONSİYUM TAYİNİ

A- İstenen ilave reaktifler

Derişik nitrik asit (16 M )
Fosforik asit (15 M).
Yıkama çözeltisi (3 mi fosforik asit (H3PO4) ve 20 mi (17 M) amonyum

hidroksitin (NH4OH) 2 litreye tamamlanmasıyla elde edilir.)

B- Örneklerin analize hazırlanması

Süt paslanmaz çelik kaplarda 100 C'da buharlaştırılarak kurutulur. Kurutulmuş süttozu
porselen veya silisyum bir kapta doğrudan külleştirilir. Tahıl örneklerinin külleştirilmesinde,
bünyelerindeki potasyumun krozelere zarar vermemesine dikkat edilir. Külleştirme sıcaklığı
yaklaşık 400°C'dir.

C- İşlem

C-l. Belli miktardaki kül örneği 10 cm çapındaki platin kaba alınır. Üzerine 10 mi
stronsiyum, 1 mi baryum taşıyıcı çözeltileri ve 10 mi damıtık su eklenir. Daha sonra dikkatli
bir şekilde 40 mi, %40'hk hidroflorik (HF) asit eklenir. 30 mi %60'lık perklorik asit (HC1O4)
eklenmesinden sonra, çözelti kuruluğa kadar buharlaştırıhr. Soğutulur. Tekrar 30 mi perklorik
asit (HCIO4) eklenerek yeniden buharlaştırma yapılır. Kalıntı suda çözündürülür, 5 mi 11 M
hidroklorik (HCl) asit eklenir ve 600 ml'lik bir behere almır. Su ilavesiyle toplam hacım 250-
300 mi civarına getirilir, kaynatılır, soğuduktan sonra kaba bir filtre kağıdından süzülür.
Analiz için kullanılması gerekli kül miktarları aşağıda verilmiştir:

Ot 10-20 g
Bütün tahıllar 10 g
Un 20 g
Kepek 50 g
Sebze 10-20 g
Diğer 10-15 g

C-2. Süzüntüye 5 mi fosforik asit ve daha sonra amonyak kokusu hissedilinceye kadar
amonyum hidroksit (NH4OH) eklenir.

C-3. Beher içindekiler 200 ml'lik santrifüj tüpüne aktarılır, santrifüj lenerek sıvı kısım
atılır. Bütün çökeleğin tek bir tüpte toplanmasına dikkat edilerek, çökelek 100 mi yıkama
çözeltisi ile tekrar yıkanır, santrifüjlenir ve sıvı kısım atılır.

C-4. Çökelek 20 mi dumanlı nitrik asit (HNO3) ilavesi ile çözülür ve bir ölçü kabına
aktarılır. Hacım not edilir ve çözelti tekrar santrifüj tüpüne aktarılır. Ölçülen hacmin 2.5 katı
veya yaklaşık 40 mi dumanlı nitrik asit (HNO3) eklenir. Akan su altında yaklaşık 30 dakika
tutularak soğutulur. Bu arada devamlı karıştırılması gereklidir.
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C-5. Santrifüj edilerek sıvı kısım atılır. Çökelek 40 mi suda çözündürülür. 90 mi
dumanlı nitrik asit (HNO3) ilave edilerek soğutulur. Soğutma sırasında yaklaşık 30 dakika
devamlı karıştırılır. Santrifüj edilerek sıvı kısım atılır. Kalan çökelek 20-30 mi su ile 40 ml'lik
bir santrifüj tüpüne aktarılır.

C-6. Yeniden santrifüj edilir ve sıvı kısım ikinci bir 40 ml'lik santrifüj tüpüne alınır.
Kalan çökelek 10 mi damıtık su ile yıkanarak tekrar santrifüj lenir ve çökelek atılarak sıvı
kısım ikinci bir tüpe aktarılır. İşleme Ek 2.4.D.'deki genel işlemlere göre devam edilir.

2.3. SUDA RADYOAKTİF STRONSİYUM TAYİNİ

Genellikle sulardaki Sr-90 aktivitesi nispeten düşük olduğundan, bazan 100 litreye
varan miktarlardaki su örneklerinin buharlaştırılma suretiyle, Sr-90 bakımından ön-
deriştirilmesinin yapılması gerekebilir. Bunun için dönen bir buharlaştırıcıya gerek olup,
buharlaştırma sonucu kalan kısım nitrik (HNO3) asitte çözünür.

A- Gerekli reaktifler

Nitrik asit (HNO3) 16 M, 8 M, 4 M
Hidroklorik asit (HC1) 1 M
Perklorik asit (HC1O4) %60
Sodyum hidroksit (NaOH) 5 M
Sodyum karbonat (NaaCOa) katı
Kalsiyum taşıyıcı çözeltisi 200 mg Ca/ml (klorür halinde)

B- İşlem

B-l. Örnek iyice çalkalanıp, çift katlı kolay süzebilen ve kül bırakmayan bir filtreden,
polietilen bir kaba aktarılıp hacmi ölçülür.

B-2. Örneğin ilk durduğu kap 8 M nitrik asitle (HNO3) çalkalanıp, 100 ml'lik bir
silisyum kaba aktarılır. Kuruluğa kadar buharlaştırıhr. Filtre kağıdı bu silisyum kaba konur ve
500-600 C'de yakılarak karbon içeren maddelerden arındırılır.

B-3. 20 mi %60'lık perklorik asit (HC1O4) ile 20 mi 16 M nitrik asit (HNO3) eklenir ve
çözelti kuruluğa kadar buharlaştırıhr. Kalıntıya iki defa 20 ml'lik 1 M hidroklorik asit (HC1)
eklenir. Su banyosunda ısıtılarak kalıntı çözünür, sulu kısım çabuk süzen bir filtre kağıdından
süzülür ve kalıntı atılır.

B-4. Buradan elde edilen çözelti ile süzülmüş ilk su örneği karıştırılır ve 10 mi
stronsiyum, 1 mi baryum taşıyıcı çözeltileri ilave edilir. İlk su örneğinin her litresi için 2 mi
kalsiyum taşıyıcı çözeltisi eklenir ve toplam çözelti bir behere aktarılır.

B-5. Örnek kaynaymcaya kadar ısıtılır. Çözelti bazik hale gelinceye kadar 5 M sodyum
hidroksit (NaOH) ilave edilir. Stronsiyum ve kalsiyum karbonat çökelekleri oluşuncaya kadar
katı sodyum karbonat (Na2CO3) karıştırılarak ilave edilir.

B-6. Çökelek pıhtılaşıncaya kadar 20 dakika kaynatılır. En az iki saat soğumaya
bırakılır.
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B-7. Sıvı kısım ayrılır ve çökelek mümkün olan en az miktarda 4 M asit içinde
çözünür. Gerekli ise damıtık su ile 40 ml'ye tamamlanır, çözeltinin hacmi ölçülür (V mi) ve
bir santrifüj tüpüne aktarılır.

B-8. Dikkatle (2.5xV) mi dumanlı nitrik asit (HNO3) eklenir ve akan su altında 30
dakika karıştırılarak soğutulur. Santrifüj edilip sıvı kısım atılır.

B-9. Çökelek 40 mi suda çözünür. 90 mi dumanlı nitrik asit (HNO3) eklenir, akan su
altında 30 dakika karıştırılarak soğutulur. Santrifüj edilir, sıvı kısım atılır.

B-10. Çökelek az bir miktar suda çözünür ve bir santrifüj tüpüne aktarılır. Santrifüj
tüpü 20-30 mi damıtık suyla yıkanıp, yıkama suyu da bu tüpe ilave edilir. İşleme Genel
İşlemler 2.4-D.'ye göre devam edilir.

2.4. YÖNTEM 2.1' İN TOPRAK ÖRNEKLERİNDE RADYOAKTİF STRONSİYUM
ANALİZİ İÇİN GELİŞTİRİLMESİ

A- Yöntemin genel esasları

Genellikle topraktaki spesifik aktivite düşük olduğundan büyük miktarlarda örneğe
gerek vardır. Bu yöntemde radyoaktif stronsiyum topraktan 6 M hidroklorik asit (HC1) ile
özütlenir. Buna göre 500 grama kadar olan toprak örnekleri aşağıdaki ayırmalar yapılmaksızın
işleme sokulabilir.

Toprak, stronsiyum taşıyıcısı varlığında özütlenerek süzülür. Kalsiyum ve stronsiyum
sonradan okzalat halinde çöktürülerek deriştirilir. Killi örneklerin bulunması durumunda,
filtre elemanı olarak kiselgur da ilave edilir. Özütleme sonucunda kalan kısımda önemli
oranlarda alüminyum bulunduğundan kalsiyum ve stronsiyumun ön-deriştirilmesi en iyi
şekilde sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisinde karbonat çöktürmesi ile olur. Daha sonra
karbonatlar asitle çözünüp, toprak alkalileri okzalatları halinde çöktürülür.

Okzalatlar yakılır, kalıntı sulu asitte çözünür, ortamdaki demir ve alüminyum,
hidroksitleri halinde uzaklaştırılır.

Kalsiyum ve stronsiyum, karbonat halinde çöktürülerek tartılır.

Stronsiyum, kalsiyumdan nitrat halinde çöktürülerek ayrılır. İki kez baryum karbonat
(BaCOs) ve demir hidroksit (Fe(OH)3) çöktürmesiyle temizlenir. İtriyum taşıyıcısı eklenerek,
en az 14 gün süreyle bekletildikten sonra ayrılır, süzülür, kurutulur ve sayılır.

Toprak örneklerinde baryum kromat (BaCrC>4) çöktürmesi iki defa yapılır. Buna
rağmen son itriyum çökeleğinin bozunma süresi ve kalan radyoaktivite dikkatle gözlenerek,
çökeleğin radyoaktif saflığı kontrol edilir.

Sr-89 aktivitesinin de tayininin istendiği durumlarda, uygun bir miktarda stronsiyum
karbonat da sayılabilir. Sr-89 miktarını tayin ve hesaplamadan önce aktivitedeki artma ve
bozunma dikkatle izlenmelidir. Toprakta doğal olarak var olan kararlı stronsiyum, kimyasal
verimin gravimetrik tayininde bazı yanlışlara neden olur. Bunun üstesinden gelebilmek için
kimyasal verim tayinlerinde Sr-85 kullanılır.
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B- Reaktifler

Dumanlı nitrik asit (HNO3) %95-96
Nitrik asit (HNO3) 6 M, 3.5 M
Hidroklorik asit (HC1) 11 M
Asetik asit (CH3COOH) 6 M
Amonyum hidroksit, karbonatsız (NH4OH) 17 M, 6 M
Amonyum asetat çözeltisi (CH3COONH4) %25, %50
Sodyum kromat çözeltisi (Na2CrC>4) %30
Okzalik asit çözeltisi ((COOH)2.2H2O) %8
Hidroj en peroksit (H2O2) %3 0
İtriyum taşıyıcı çözeltisi 10 mg Y/ml, nitrat halinde, standardize
Baryum taşıyıcı çözeltisi 10 mg Ba/ml, nitrat halinde, standardize
Demir taşıyıcı çözeltisi 5 mg Fe/ml, nitrat halinde, standardize
Stronsiyum taşıyıcı çözeltisi, 40 mg Sr/ml, nitrat halinde, standardize

C- Örneklerin analize hazırlanması

Kök ve diğer bitki örneklerinden ayıklanan toprak örnekleri, kurutulmak üzere
tepsilere serilir. Kuruyan toprak tartılır, öğütülür ve 4 mm'lik elekden geçirilir. Taş
parçacıkları ayıklanır, tartılır ve atılır. Kuru toprak, kül edilmeden doğrudan işleme tabi
tutulur.

D- İşlem

D-l. 500 gram toprak tartılarak 1 litrelik behere konur. 250 mi su ve 10 mi stronsiyum
taşıyıcı çözeltisi eklenir. Karıştırılarak 250 mi derişik hidroklorik asit (HC1) eklenir. Kalsiyum
miktarı istenmiyorsa karbonatların kurutulup tartılmasına gerek yoktur. Çözelti 8 saat
bekletilir, beherin içindekiler az geçirgen bir filtre kağıdından süzülür. Geriye kalan toprak
500 mi damıtık su ile yıkanır. Filtredeki orijinal toprak behere geri aktarılarak üzerine 250 mi
damıtık su ve 250 mi derişik hidroklorik asit (HC1) eklenir. Bu ikinci özütlemeden sonra
fıltrasyon ve yıkama işlemleri biraz önce bahsedildiği gibi yapılır. İşlemden geçmiş toprak
örneği atılır ve her iki süzüntü 4 litrelik bir behere alınır. (Not: Yüksek oranda karbonat içeren
toprak örneklerine hidroklorik asit (HC1) ilavesi sırasında dikkatli olmak gereklidir.)

D-2. 100 gram okzalik asit ((COOH)2.2H2O) ve 25 mi %50'lik amonyum asetat
(CH3COONH4) çözeltisi ilave edilir. Okzalik asidi eritmek için ısıtılır ve amonyum hidroksit
(NH4OH) ilavesiyle pH 4'e ayarlanır. Çözelti sıcak bir yerde 4 saat bekletilir, sıvı kısım
ayrılarak atılır. Çökeleğin rengi, ortamdaki demir nedeniyle farklıysa, çökelek 6 M asit içinde
çözünür ve damıtık su ile 1 litreye tamamlanır. 50 g okzalik asit ((COOH)2.2H2O) eklenir ve
pH 4'e ayarlanarak tekrar çöktürülür. (Not: pH 4'e erişmeden önce kahverengi bir çökelek elde
ediliyorsa ortamda, demiri kompleksleştirecek oranda okzalat yok demektir. Bu durumda
ilaveten 50 g daha okzalik asit ((COOH)2.2H2O) eklenir ve pH tekrar ayarlanır.)
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D-3. Okzalat çökeleği başka bir kaba aktarılır, fırında kurutulur ve elektrikli bir fırında
700-800 C'de 30 dakika tutularak yakılır. Fırından çıkarılarak soğutulur, 50-60 mi su ilave
edilir ve çökelek derişik nitrik asit (HNO3) ilavesi ile çözünür. Oluşan çözelti 400 ml'lik bir
behere alınır, kaynatılarak karbondioksiti uzaklaştırılır. 200 mi oluncaya kadar damıtık su
ilave edilir, sıcak çözeltiye 6 M amonyum hidroksit (NH4OH) eklenerek demir ve
alüminyumun çökmesi sağlanır. Orta geçirgenlikteki filtre kağıdında süzüldükten sonra
çökelek sıcak damıtık su ile yıkanır.

D-4. Kalan çözeltiye katı amonyum karbonat (NH4CO3) eklenerek kalsiyum ve
stronsiyumun tamamen çökmesi sağlanır. Karbonatlar bir filtre kağıdından süzülür, kurutulur
ve tartılır. Bu tartım, kalsiyum karbonat ile stronsiyum karbonat taşıyıcısının ağırlığının
toplamıdır.

D-5. Karbonatlar mümkün olan en az nitrik asit (HNO3) (3.5 M) ile çözündürülür. Bu
çözeltiden 58 ml'lik miktarlar alınarak 200 ml'lik santrifüj tüplerine aktarılır. Her bir tübe 120
ml'lik dumanlı nitrik asit, (HNO3) karıştırılarak ilave edilir. Çözeltinin geri kalan bölümü aynı
oranda dumanlı nitrik asit (HNO3) ile muamele edilir (58 mi 3.5 M nitrik asit (HNO3) içinde
yaklaşık 10 g kalsiyum karbonat çözünür.). Akan su altında 30 dakika karıştırılarak soğutulur,
santrifüj edilir ve asit atılır (4. kademedeki tartım yapılmamışsa bu asidik kısım ileride
yapılacak kalsiyum tayini için saklanır).

D-6. Her iki santrifüj tüpüne 40 mi damıtık su eklenir, çökelek çözünür ve 90 mi
dumanlı nitrik asit (HNO3) eklenir. Suda 30 dakika soğutulduktan sonra santrifüj lenir ve
asidik kısım atılır.

D-7. Altıncı kademe tekrar edilir. Çökelekler 10-20 mi damıtık su ile 40 ml'lik bir
santrifüj tüpüne aktarılır. 1 mi baryum taşıyıcı çözeltisi eklenir, 1 mi metil kırmızısı
indikatörü damlatılır. Asit fazlası 6 M amonyum hidroksit (NH4OH) ile nötralize edilerek 1
mi 6 M asetik asit (CH3COOH) ve 2 mi %25'lik amonyum asetat (CH3COONH4) konur.
Çözelti 30 mi'ye seyreltilir ve kaynar su banyosunda ısıtılır. 2 mi %30'luk sodyum kromat
(Na2CrO/t) çözeltisi eklenir ve ısıtmaya 5 dakika daha devam edilir. Santrifüj lenir, 7 cm
çapında, kül bırakmayan ve hızlı süzen bir filtre kağıdından ikinci bir santrifüj tüpüne süzülür.

D-8. Kaynar su banyosundaki ikinci tüpe 1 mi baryum taşıyıcısı konulup hemen
karıştırılır ve 5 dakika süreyle ısıtılır. Santrifüj lenerek başka bir tüpe süzülür. Eldeki her iki
çökelek de atılır. Çözelti derişik amonyum hidroksit (NH4OH) ile bazikleştirilir. Katı
amonyum karbonat ((NH4)2CO3) eklenir ve ısıtılarak karbonat çökeleği pıhtılaştırıhr.
Santrifüj lenerek sıvı kısım atılır.

D-9. Çökelek seyreltik nitrik asitte (3.5 M HNO3) çözünür. Bir damla %30'luk
hidrojen peroksit (H2O2) ve 1 mi demir taşıyıcı çözeltisi eklenir, ısıtılır ve karıştırılarak
karbondioksit ortamdan uzaklaştırılır. 15-20 ml'ye seyreltilir ve karbonatsız amonyum
hidroksit (NH4OH) ile bazikleştirilir. Isıtılır ve karıştırarak çökmenin tam olması sağlanır.
Tekrar santrifüj lenir, sıvı kısım 40 ml'lik santrifüj tüpüne alınır ve çökelek atılır.

D-10. Çözelti 6 M nitrik asit (HNO3) ile asitlendirilir ve 1 mi itriyum taşıyıcı çözeltisi
konularak tüp kapatılır ve en az 14 gün bekletilir.
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D-ll. Çözelti karbonatsız amonyum hidroksit (NH4OH) ile bazik yapılır. Kaynar su
banyosunda çökelek pıhtılaştırılır, santrifüjlenir. Sıvı kısım ikinci tüpe aktarılır, çökelek tekrar
6 M nitrik asitte (HNO3) çözünür ve 10-25 ml'ye kadar seyreltilir. Daha sonra tekrar amonyum
hidroksitle (NH4OH) çöktürülür, santrifüjlenerek sıvı kısım bir önceki çöktürmeden kalan sıvı
kısma eklenir. İlk çökme zamanı kaydedilir.

D-12. Tüp kaynar su banyosunda ısıtılır, çökelek tekrar en az 6 M nitrik asitle (HNO3)
çözündürülür ve 20 mi %8'lik okzalik asit ((COOH)2.2H2O) çözeltisi eklenir. Sıcak su
banyosunda ısıtılarak 10-15 dakika çökelmenin tamamlanması beklenir. Soğutulur, çift katlı
hassas bir filtre kağıdında süzülür. Metanol ile üç defa yıkanarak, yapışkan sürülmüş bir
planşete konur ve hemen sayıma alınır.

D-13. Onbirinci kademedeki birleştirilmiş sıvılar, amonyum karbonat
eklenip su banyosunda ısıtılarak stronsiyum karbonatları halinde çöktürülür. Soğutulduktan
sonra çözelti; darası alınmış, sinterli bir cam krozede süzülür (porozite 4), su ve metanol ile
yıkanarak 110 C'de etüvde kurutulur. Tartılır ve stronsiyum verimi hesaplanır.

D-14. İtriyum kaynağının sayımı tamamlandığında kağıt, kaynak ile birlikte planşetten
alınır. Darası alınmış bir krozeye konur. 800-900 C'lik bir fırında yakılır ve Y2O3 olarak
tartılır. (Not: Isıtma sırasında yapışkan yumuşayarak kağıdın planşetten ayrılmasını sağlar.
Yapışkan madde metanol ile çözündürülebilir.)

D-15. İtriyum verimi hesaplanır. Topraktaki Sr-90 miktarı Ek 2.5'te anlatıldığı gibi
hesaplanır.

2.5. STRONSİYUM-90 MİKTARININ HESAPLANMASI

Sr-90 miktarı Y-90'ın ayrılması ve bozunmasının izlenmesi ile tayin edilir. Stronsiyum
kaynağının toplam aktivitesi, 2 sayım/dakika veya doğal düzey (boş tabla) sayımının biraz
üzerindeyse ayrılan itriyumun sayımı çok pratik değildir. Böyle durumlarda Sr-90 miktarı,
stronsiyum kaynağının 6-8 hafta arasında değişen aralıklarda ölçümü ile yapılır. Bu arada Sr-
89'un var olup olmadığı bozunmaya bakılarak anlaşılır. Örnekte uzun yarılanma ömürlü başka
radyonüklitlerin de bulunması durumunda bu yöntemin kullanılması hatalı olur. Bu hatalar
stronsiyum kaynağının 6-8 haftalık aralıklarda 3 defa sayılması ile azaltılabilir.

2.5.1. İTRİYUM SAYIMINA DAYANAN HESAPLAMA

İtriyumlu örnek yaklaşık üç günlük aralıklarla, üç kere sayılır. Her defasında en
azından 3000 sayım alınır. Toplam sayım iki gün içerisinde bu değere ulaşamıyorsa sayım
kaydedilir ve kaynak sayıcıda bırakılarak iki günlük aralıklarla okumalar kaydedilir. Her
periyot için ortalama sayım miktarı hesaplanır, ölü zaman düzeltmesi yapılır, spektrumun
doğal düzey sayımı çıkartılır. Y-90'm bozunum faktörü, f, her sayım periyodu için aşağıdaki
eşitlikten hesaplanır.

f = exp (0.69315 Al 2.69) 2.1

Burada; t, itriyumun ayrılmasından sayım süresinin ortasına kadar geçen zamanın yarısının
gün olarak ifadesidir.

51



İtriyumun ayrılma anındaki sayım oranı, üç sayım miktarından hesaplanır. fiQ, f2C2,
gibi bir seri değer elde edilir.

Burada;
fi5 f2> f3 sayım süreleri için bozunum faktörleri,
Ci5 C 2 j C3 sayım süreleri için ortalama sayım oranlarıdır.

Üç fC değeri birbiriyle uyuşmahdır. Bu durum Y-90' m radyokimyasal olarak saf olduğunu
gösterir. Uzun yarı ömürlü bir radyoaktivitenin varlığı halinde fC değeri sürekli yükselme
gösterir. Bu durumda aşağıdaki düzeltme yapılır:

(f3C3-fıC,)/(f3-fı) 2.2

Her ortalama sayımdan ve düzeltilmiş sayım miktarından itriyumun ayrılması sırasındaki
sayım oranı hesaplanır ve Sr-90 aktivitesi Bq olarak aşağıdaki ifadeden elde edilir.

Sr-90 = C . 106 / 60 . S . Y . E 2.3

Burada;
C : dakika başına düzeltilmiş sayım,
S : % olarak stronsiyum verimi,
Y : % olarak itriyum verimi,
E : sayıcının % olarak Y-90 için sayım verimidir.

2.5.2. STRONSİYUM SAYIMINA DAYANAN HESAPLAMA

Stronsiyumlu örnek en az 14 gün bekletildikten sonra üç günden az olmamak üzere
sayılır. Sayım yapılırken soğurucu kullanılmaz. Aktivite miktarının stronsiyumun sayımı için
çok düşük olduğu gözlenirse, kaynak bir köşeye konur ve aynı sayıcıda 6-8 hafta sonra tekrar
sayılır. Sayıcının zemin değeri sayımına göre, sayımlarda gerekli düzeltmeler yapılır.
Düzeltilmiş iki sayım miktarı, Cı ve C2 birbirine eşit ise Sr-89 yok demektir ve Sr-90
aktivitesi Bq olarak aşağıdaki ifadeden hesaplanır.

Sr-90 = Cı . 1 0 4 / 6 0 . S . E 2.4

Burada;
S : stronsiyum verimi, %
E : Sr-90 ve Y-90 için sayıcının verimi, % (yani Sr-90 + Y-90' nın, Sr-90' nın her 100

bozunum/dakika'sı için olan sayım/dakika'dır)
Cı, C2 ise, Sr-89 bozunma faktörü f iki sayımın "t gün" arasındaki zaman aralığı için

aşağıdaki ifadeden hesaplanır.

f = exp(0.69315.t/50.5) 2.5

Bundan sonra Sr-90 aktivitesi Bq olarak aşağıdaki ifadeden elde edilir.

Sr-90 = (104 / 60 . S . E) . ((f. C 2- d ) / ( f -1)) 2.6
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2.5.3. STRONSİYUM-89 MİKTARININ HESAPLANMASI

Sr-89 miktarı örneğin alındığı tarihe göre hesaplanır. Bu hesaplama aşağıdaki
yöntemlerden birisini kullanarak Sr-89/Sr-90 oranına ve aktivite seviyesine göre yapılır.

İlk yöntemde; stronsiyum kaynağı, itriyum ayrılması yapıldıktan hemen sonra 100
mg/cm2' lik bir soğurucu kullanılarak sayılır. Bu yöntem yalnızca Sr-89/Sr-90 oranının 10'u
aştığı ve soğurucu altında 24 saat içinde en az 3000 sayım elde edilebilecek örnekler için
geçerlidir.

Daha düşük aktivitede ve Sr-89/Sr-90 oranının 10'un altında olduğu durumlarda
stronsiyum, en az 14 gün itriyum ile dengeye gelmesi için bekletilir ve sonra soğurucusuz
sayılır. Sr-90 ve Y-90 tarafından sayıma yapılan katkı, itriyumun sayımıyla elde edilen Sr-90
miktarından hesaplanır. Bundan sonra Sr-891 un sayımı, çıkarma ile elde edilir. Bazı
laboratuvarlarda ölçme, üç haftalık aralıklarla yapılır. Böylelikle Sr-89'un bozunması
gözlenebilir. Bu yöntem düşük aktivite ve düşük Sr-89/Sr-90 oranları için geçerlidir. Bu
oranın l'den küçük olduğu durumlarda Sr-89 miktarının tayini, diğer radyonüklitlerin varlığı
nedeniyle olanaksızdır.

2.5.4. 100 mg/cm2flik SOĞURUCU (absorber) KULLANARAK ELDE EDİLEN
STRONSİYUM SAYIMINA DAYANAN HESAPLAMA

İtriyum ayrıldıktan hemen sonra stronsiyum kaynağı 100 mg/cm2' lik bir alüminyum
soğurucu altında sayılır. Alınan sayım değeri 3000'den küçük olmamalı ve sayım 24 saat
içinde bitirilmelidir. Ölü zaman ve doğal düzey düzeltmesi yapıldıktan sonra Sr-89 aktivitesi
Bq olarak aşağıdaki ifadeden hesaplanır.

Sr-89 = ( C . 104 / 60 . S . e) - ( A . Eı / e) 2.7

Burada:
C : düzeltilmiş sayım/dakika,
S : stronsiyum verimi, %
A : örnekteki Sr-90 aktivitesi, Bq
E] : Sr-90'nm soğurucu altında sayılması sırasındaki sayıcı verimi, %
e : Sr-89'nun soğurucu altında sayılması sırasındaki sayıcı verimidir. %

Bu hesaplama, mevcut Y-90 miktarının ihmal edilebilir seviyede olmasına dayanır.
Sayım miktarını etkileyecek kadar Y-90 meydana gelmişse bozunum faktörü "f' aşağıdaki
şekilde hesaplanır.

f=exp(0.69315.t/2.69) 2.8

Burada; t, itriyumun ayrılmasından sayım süresine kadar geçen zamanın yarısının gün olarak
ifadesidir. Sr-89 aktivitesi Bq olarak aşağıdaki ifadeden hesaplanır.

Sr-89 = (C . 104/60 . S . e) - ((A . Eı/e) + (f-l)/f). E2 2.9

Burada; E2, soğurucu altındaki Y-90' mn % olarak sayım verimidir.

53



2.5.5. ÜZERİNDEN UZUN SÜRE GEÇMİŞ STRONSİYUM KAYNAĞININ
SAYIMINA DAYANAN HESAPLAMA

Kaynak en az 14 gün bekletildikten sonra, soğurucu olmadan 3000 sayım elde edilecek
şekilde sayılır. Bundan sonra Sr-89 aktivitesi Bq olarak aşağıdaki ifadeden hesaplanır.

Sr-89 - (C . 104 / 60 . S . e) - ( A . E3 / e ) 2.10

Burada;

C : düzeltilmiş sayım/dakika,

S : stronsiyum verimi, %
A : örnekteki Sr-90 miktarı, Bq
E3 : Sr-90 ve Y-90 için sayıcı verimi, %
e : Sr-89 için sayıcı verimi, %

2.5.6. STRONSİYUM-90 KAYNAĞININ TEKRARLANMIŞ SAYIMINA DAYANAN
HESAPLAMA

Ek 2.3.' deki gibi sayım yapıldıktan sonra Sr-89 aktivitesi Bq olarak aşağıdaki ifadeden
hesaplanır.

Sr-89 = (104 . f. ( C, - C2)) / (60 . S . e . (f -1 )) 2.11

Burada;

Cı : ti anındaki düzeltilmiş birinci sayım/dakika,
C2 : h anındaki düzeltilmiş ikinci sayım/dakika,
f : ti -12 aralığı için Sr-89'un bozunma faktörü,
S : stronsiyum verimi, %
e : Sr-89 için sayıcı verimi, %

2.6. SAYICILARIN KALİBRASYONU

2.6.1. STRONSİYUM-90 İÇİN KALİBRASYON

Standart Sr-89 çözeltisinden bilinen miktarlarda örnek ve 10, 20, 30 ve 40 mg
stronsiyum taşıyıcısı santrifüj tüplerine konur. Örneklerdeki stronsiyum, stronsiyum karbonat
olarak çöktürülür ve Ek 2.1.D-6. ve D-7.'de açıklandığı gibi süzülür, tartılır. Kaynak, 100
mg/cm2llik soğurucu altında ve soğurucu olmaksızın sayılır.

Sayımlar; ölü zaman, zemin değeri düzeltmesi ve kimyasal verim yönünden
düzeltilirler. Sayıcı verimi, E, hesaplanır.

E = (Düzeltilmiş sayım) .100/ (Tüpe konan miktardaki radyonüklitin bozunum oranı)

Standart çözeltideki radyonüklitin standardizasyonundan bu yana geçen süre içindeki
bozunması hesaplanmalı ve uygun düzeltmeler yapılır.

54



2.6.2. 100 mg/crn2' lik SOĞURUCU ALTINDAKİ STRONSİYUM-90 İÇİN
KALİBRASYON

10, 20, 30 ve 40 mg stronsiyum ve 10 mg itriyum taşıyıcısı içeren santrifüj tüplerine
bilinen miktarlarda standart Sr-90 çözeltisi eklenir.

Ek 2.1.D-8.' de anlatıldığı gibi bir tüpteki itriyum, hidroksit olarak ayrılır ve hemen
süzülerek tartıldıktan sonra 100 mg/cm2llik bir soğurucu altında sayıma almır.

Üç saatlik zaman aralıklarında her saat başı okunan sayım kaydedilir ve itriyum
ayrılmasının yapıldığı zamana göre geriye ekstrapolasyon yapılarak, Sr-90'nın sayım oranı
elde edilir. Diğer tüplerdeki stronsiyum kaynakları da aynı işleme tabi tutulur.

Sayım düzeltmeleri yapıldıktan sonra sayım verimi Ek.2.5.1.'de anlatıldığı şekilde
hesaplanır.

2.6.3. STRONSİYUM-90 VE İTRİYUM-90 İÇİN KALİBRASYON

Yukarıdaki 10, 20, 30 ve 40 mg stronsiyum taşıyıcısı içeren santrifüj tüplerine genel
işlemlerin Ek.2.1.D. kısmında açıklandığı gibi, bilinen miktarlarda standart Sr-90 çözeltisi
eklenerek işlem yapılır. Kaynaklar en az 18 gün bekletildikten sonra sayılır. Ek.2.5.1.'de
belirtildiği gibi verim hesaplanır ve sayım oranlan düzeltilir.

2.6.4. İTRİYUM-90 İÇİN KALİBRASYON

10 mg stronsiyum ve itriyum taşıyıcıları içeren bir santrifüj tüpüne belli miktar
standart Sr-90 çözeltisi konur ve en az 18 gün bekletildikten sonra genel işlemlerin Ek.2.1.D-
8. ve D-10. kısımlarına göre işlem yapılır. Kalibrasyon tekrar edilir, ancak sayım 100
mg/cm^'lik soğurucu altında yapılır. İtriyum kaynağının ayırma anındaki sayım oranı
hesaplanır. İtriyum verimi için düzeltmeler yapılır ve Ek.2.5.1. de anlatıldığı gibi verim
hesaplanır. Stronsiyum kaynaklan için kalibrasyon eğrileri hesaplanır. Bunun için yarı
logaritmik kağıt kullanılır ve lineer eksene kaynak ağırlığı, logaritmik eksene de sayıcı verimi
işaretlenir. Elde edilen eğriler herhangi bir ağırlık için sayıcı veriminin bulunmasında
kullanılır. Kalibrasyonlar zaman zaman kontrol edilir.
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2.7. KALSİYUM TAYINI

Normal olarak bütün örneklerin yaş, kuru ve kül ağırlıkları tayin edilir, Tablo 8.

Tablo 8. Sr-90 Analizi İçin Gerekli Örnek Miktarı ve Örneğin Kül Ağırlığı

Örnek

Elma
Kayısı (kuru)
Taze Fasulye
Pancar
Kabak
Havuç
Karnıbahar
Kereviz
Peynir(çedar)
Kiraz(ta/kon)
Mısır
Yumurta
Kuru incir
Kuru erik
Kuru üzüm
Üzüm
Lahana
Sardalya
Uskumru
Süt
Süt tozu
Şeftali
Armut
Bezelye
Bezelye,kons
Patates
Pirinç

Su, %

84.1
24.0
88.9
87.6
92.4
88.2
91.7
93.7
37
86.6
73.9
5.0
24
24.0
24.0
81.9
86.6
47.1
66.2
87.0
73.7
86.9
82.7
74.3
82.3
77.8
12.3

Örneğin

Kül, %

0.3
3.5
0.8
1.1
0.8
1.0
0.8
1.1
3.7
0.4
0.7
3.6
2.4
2.1
2.0
0.4
1.7
3.9
3.0
0.7
1.5
0.5
0.4
0.9
1.0
1.0
0.4

Yapısı

Kalsiyum
mg/100 g

6
86
65
27
46
39
22
50
725
11
9
190
186
54
78
17
225
354
200
118
243
8
13
22
25
11
24

lg Ca için olan

Yaş ağırlık

16700
1160
1540
3700
2170
2560
4550
2000
138
9100
11100
526
538
1850
1280
5900
445
282
425
850
411
12500
7700
4550
4000
9100
4160

gerekli

Kül ağırlığı

50
40.6
12.3
41.0
17.4
25.6
36.4
22.0
5.1
36.4
78
18.9
12.9
38.8
25.6
23.5
7.5
10.9
13.0
5.9
6.2
62.4
30.8
41.0
40.0
91.0
16.6

2.7.1. SÜT KÜLÜ

Yaklaşık 0.5 gramlık kül 250 ml'lik bir behere alınarak 40 mi damıtık su ve 5 mi (11
M) hidroklorik asit (HC1) içinde çözünür. 40 mi %8'lik okzalik asit ((COOH)2.2H2O) ilave
edilerek 80 C'ye ısıtılır. Çözelti 6 M amonyum hidroksitin (NH4OH) damla damla ilavesiyle
pH 4' e getirilerek nötralize edilir. Beher, sıcak su banyosunda 3-4 saat tutulduktan sonra,
içindekiler porozitesi 4 olan sinterli cam krozeden süzülür. Çökelek damıtık suyla üç kez
yıkandıktan sonra iki kez de metanolle yıkanıp 100-115 C'lik etüvde 30 dakika süreyle
kurutulur. Çökelek, kalsiyum okzalat mono hidrat olarak ((Ca(COO)2.H2O) tartılır ve
kalsiyum miktarı hesaplanır (faktör=0.2743). Çökelek, doğal stronsiyumun tayini için
saklanır.
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2.7.2. BESİN MADDELERİ KÜLÜ

Yaklaşık 1 gram kül tartılarak 10 cm'lik platin krozeye konur. Üzerine 20 mi damıtık
su, 20 mi %40'lık hidroflorik asit (HF) ve 20 mi %60'lık perklorik asit (HC1O4) eklenir. Sıcak
bir tabla üzerinde kuruluğa kadar buharlaştırılır. Soğutularak 20 mi perklorik asit eklenerek
yeniden buharlaştırılır. Çökelek 40-50 mi damıtık suda çözünerek 400 ml'lik bir behere
aktarılır. Üzerine 40 mi %8'lik okzalik asit konarak işleme Ek.2.6.1 .'deki gibi devam edilir.

2.8. STRONSİYUM-85 İZLEYİCİSİ KULLANARAK KİMYASAL VERİM TAYİNİ

Sr-85'i izleyici olarak kullanarak stronsiyum veriminin radyometrik yolla tayini üç
fayda sağlar.

-Stronsiyum çökeleğinin kalsiyum veya diğer safsızlıklardan gelecek bulaşma
nedeniyle yapılabilecek hataların önlenmesi,

-Örnekte doğal olarak var olan stronsiyum nedeniyle verim tayininde yapılabilecek
hataların önlenmesi,

-Son tayin Y-90 sayımı ile yapılacaksa, kalsiyum ve stronsiyum ayırmasının tam
olmasına gerek duyulmamasıdır.

Bu yöntemde belirli miktarda Sr-85 ( yaklaşık 10 Bq ), analizin başında stronsiyum
taşıyıcısı ile beraber örneğe eklenir ve son stronsiyum çöktürmesinden sonra tayin, gama
sayımı ile yapılır.

2.8.1. ÖNERİLEN İŞLEM

Önerilen işlemler

1- Analitik işlemin sonunda elde edilen saflaştırılmış stronsiyum taşıyıcısı, Nal
kristalinde sayılır.

2- Bundan hemen sonra başlangıçta kullanılan miktara eşit miktarda standart Sr-85
çözeltisinin de aynı geometride gama sayımı yapılır.

Birinci şıktaki sayım miktarı S, ikinci şıktaki sayım miktarı P ve zemin sayım değeri
de B ise kimyasal verim aşağıdaki şekilde bulunur.

Kimyasal verim (%) = ( S - B) . 100 / ( P - B ) 2.13

(Not: Sr-85'in kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda örnekte bulunan doğal
stronsiyumun tayini alev spektrometresinde de yapılabilir.)
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2.9. Sr-90 TAYİNİNDE HIZLANDIRILMIŞ RADYOKİMYASAL YÖNTEM

A-Analiz için gerekli reaktifve malzemeler

Hidroklorik asit (HC1)
Nitrik asit (HNO3)
TBP, Tri-n-butil fosfat ((C4H9)3PO4)

32 (y/y), 0.5 M, 6 M, 9 M
2 M, 3 M, 14 M

TBP'nin 14 M HNO3 ile dengeye getirilmesi: 1 litrelik ayırma hunisi içindeki 300 mi
TBP üzerine 30 mi 6 M sodyum karbonat (NaaCCh) ile 150 mi damıtık su eklenir. 2-3 dakika
çalkalanır. Fazlar ayrıldıktan sonra alttaki sulu faz atılır ve kalan kısım üzerine 150 mi damıtık
su eklenerek 2-3 dakika çalkalanır. Fazlar ayrıldıktan sonra alttaki su fazı atılır. Ayırma
hunisindeki faz üzerine 150 mi 14 M nitrik asit (HNO3) eklenir ve 5 dakika çalkalanır.
Fazların ayrılmasından sonra alttaki su fazı atılır. Bu işlemin iki defa daha tekrarlanmasıyla
TBP 14 M HNO3 ile dengeye getirilmiş olur.

Okzalik asit (H2C2O4.2H2O)
Amonyum hidroksit (NH4OH)
Sodyum hipo fosfat (Na2HPO4)
Sodyum karbonat (Na2CO3)
Metil alkol (CH3OH)
Etil alkol (C2H5OH)
Kloroform (CHCI3)
Amonyum okzalat (NH4)2C2O4.H2O
İtriyum taşıyıcı
Stronsiyum taşıyıcı
Baryum taşıyıcı
Sezyum taşıyıcı
Lantan taşıyıcı
HDEHP, Di(2-etil-hekzil)fosforik asit
Alemine 336
Sintilasyon kokteyli

doymuş çözeltisi
6 M

%2 (V/V)
1 mg Y+3 mi
1 mg Sr+2/ml
1 mg Ba+2 /mi
1 mg Cs+/ml
1 mg La+3/ml
n-heptan içerisinde 0.45 M
kloroform içerisinde %30 oranında
Ultima Gold XR, Packard

2.9.1. KÜLLEŞTİRİLMİŞ TOPRAK ÖRNEKLERİNDE Y-90'IN SIVI-SIVI
ÖZÜTLEMESİ İLE Sr-90 TAYİNİ

1- 50 g toprak örneği 600°C'de külleştirilir.

2- Külleşmiş örnek üzerine 150 mi derişik nitrik asit (HNO3) eklenir. Oluşan bu
karışıma 10 mg itriyum, 1 mg stronsiyum ve 1 mg sezyum taşıyıcı olarak eklenir.

3- Karışım 80 C'de ısıtılarak yaklaşık 1.5 saat süreyle karıştırılır. Soğuduktan sonra
filtre edilir ve filtre kağıdı her seferinde 10 mi sıcak (HNO3) ile 3 defa yıkanır. Nitrat
özütlemesi ile elde edilen çözelti süzüntülere eklenir. Böylece toplam 180 mi nitrik asit
(HNO3) çözeltisi kullanılmış olur.
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4- Nitrik asit (HNO3) çözeltisi üç defa 10 mi TBP ile özütlenir. Kullanılan TBP Ek
2.9.'da anlatıldığı gibi nitrik asit (HNO3) ile dengeye getirilmiş olmalıdır. Birinci özütlemenin
zamanı kaydedildikten sonra özütlenen asidik faz saklanır.

5- Organik faz (30 mi TBP) her seferinde 10 mi derişik nitrik asit (HNO3) ile 3 defa
yıkanır. Bir dakika süreyle çalkalandıktan sonra kırmızı bir faz oluşur.

6- Organik faz bir defa 10 mi damıtık su ve sonra da iki defa 10 mi 2 M nitrik asit
(HNO3) ile özütlenir.

7- Özütleme sıvısı üzerine 3 g okzalik asit ((COOH)2.2H20) eklendikten sonra çözelti
pH 1 1.5 oluncaya kadar amonyum hidroksit (NH4OH) eklenir. Çözelti yaklaşık yarım saat
ısıtıldıktan sonra santrifüj lenir. Elde edilen çökelek birkaç mi 6 M nitrik asit (HNO3) ile
çözünür.

8- 20 mg Zr+2 zirkonyum taşıyıcısı eklendikten sonra 2 mi doymuş Na2HPÛ4 ilavesiyle
zirkonyum fosfat çökeltisi elde edilir. Amonyum hidroksit (NH4OH) eklenmesiyle pH 1.3-1.5
arasına getirilir. Zirkonyum fosfat çökeleği filtre edildikten sonra filtre kağıdı üzerinde kalan
kısım atılır.

9- Süzüntüye 5 mi okzalik asit ((COOH)2-2H20) eklenir ve 60 C'lik su banyosunda
ısıtılır. Çökelti ince filtreden geçirilir. 10 mi damıtık su ve 10 mi asetik asit (CH3OH) ile
yıkanır. Tartılarak kimyasal verim hesaplanır.

10- İtriyum okzalat çökeltisindeki Y-90 aktivitesi beta spektrometresi veya sayıcısı
kullanılarak bulunur.

2.9.2. KÜLLEŞTİRİLMİŞ OT ÖRNEKLERİNDE Y-90'NIN SIVI-SIVI ÖZÜTLEMESİ
İLE Sr-90 TAYİNİ

Bu yöntem her türlü ot, liken, yaprak ve yeşil sebzenin külleştirilmiş örneklerine
uygulanabilir.

1- Külleştirilmiş örnekten 5 g alınır. Üzerine 100 mi derişik nitrik asit (HNO3), 10 mi
itriyum, 1 mi stronsiyum, baryum, sezyum ve lantan taşıyıcıları eklenerek 150 C'de 2 saat
karıştırılır, daha sonra santrifüj lenir.

2- Sıvı kısım 3x10 mi TBP ile özütlenir. Asidik faz atılır. Organik faz üzerine 30 mi
%96'lık etanol (C2H5OH) ve 30 mi amonyak (NH3) eklenir, santrifüj lenir.

3- Çökelek üzerine 2 mi 6 M nitrik asit (HNO3) ve 30 mi %2' lik amonyum okzalat
çözeltisi eklenerek pH 2-2.5 aralığına ayarlanır.

4- Oluşan itriyum okzalat çökeleği üzerine 5 mi 6 M hidroklorik asit (HC1) ve 10 mi
damıtık su eklenerek sıvı sintilasyon sayıcısında sayılır. NOT: Sıvı sintilasyon sayıcısının
olmadığı durumlarda, asidik faz ile organik fazın ayrıldığı 2. basamaktan sonra analizlere
Bölüm 2.9.1 .'de verilen toprak analizleri işlem 5' ten itibaren devam edilir.
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2.9.3. SONUÇLARIN VE STANDART SAPMANIN HESAPLANMASI

Rn±a
A(Sr-90)=-

• A*
V k .V f .W.e-°- 6 9 3 1 5

 t / T (Y-90)

Bq/g .2.14

Ro R
Standart Sapma ( a ) = [ (-

m \2 -i 1/2 .2.15

Burada:
Rm
Rn
Ro
t

W

At
T,/2
Vk

Vf

örneğin sayım hızı, sayım/s
örneğin net sayımı
doğal düzey sayım hızı, sayım/s
sayım süresi, s
örnek kütlesi, g
itriyum ekstraksiyonu ile sayımı arasında geçen süre, saat
Y-90'nın yarılanma süresi, 64.1 saat
kimyasal verim, %96
sıvı sintilasyon ile Y-90 verimi, %100
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EK 3. TRİTYUMUN RADYOKIMYASAL ANALİZ YÖNTEMİ

3.1. UYGULAMA ALANI

Yöntem; trityumlu ((3H)H2O)) suyun, (sudaki) aktivite derişiminin sıvı sintilasyonu
cihazı ile tayinine dayanır. Bu yöntem; 20 mi sayım kabında derişimi 106 Bq/m3'e kadar olan,
deniz suyu da dahil olmak üzere, her türlü suya uygulanabilir.

Notlar:

A- Aktivite derişimi 2x104 Bq/m3lden daha az örneklerin, trityum zenginleştirilmesi
kademesinden geçmesi gerekir. Büyük hacimli örneklerin kullanılması, yöntemin
hassasiyetini arttıracağından, tayin sınırını düşürür (Ek 3.11.1.) Zenginleştirme işlemleri daha
fazla güç harcamanın yanısıra, hatayı da artırır. Zenginleştirme hücrelerindeki değişkenler
%l-3 kadar sapmalara neden olur.

B- Trityum aktivite derişimleri 106 Bq/m3lden fazla olan örnekler, trityum aktivitesi
düşük olan damıtık suyla seyreltildikten sonra sayılır. Aktiviteleri düşük olan örnekler için
başka bir alternatif yöntem de, iç standart kullanılarak trityum derişiminin yükseltilmesi
yöntemidir, Ek 3.5..

C- Bu yöntem organik maddeye bağlı haldeki trityum için uygun değildir. Bu
durumdaki örneklerin tayini, oksidatif bozunma yöntemiyle yapılır. Organik maddeye bağlı
trityum ve trityum gazının tritiye olmuş suyla denge halinde olduğu kabul edilir.

3.2. PRENSİP

Trityum, maksimum enerjisi 18.6 keV olan beta radyasyonu yayınlayarak bozunuma
uğrar ve helyuma dönüşür. Yarılanma süresi 12.35 yıldır. Su örneği, içindeki uçucu olmayan
radyoaktif ve 'quench' yapan maddelerden arındırılmak için damıtılır. Damıtma işleminden
önce örneğe sodyum karbonat (NajCCb) ve sodyum tiyosülfat (Na2S2Û3) eklenir. Girişim
yapan maddeler damıtmadan sonraki kalıntıda bulunur. Su içermeyen, biyolojik bir örnekte
trityum tayini yapılacaksa, örnek oksidasyonla suya dönüştürülür. Damıtma işlemine kuruluğa
kadar devam edilir ve trityumun tamamı destilata geçer. Destilattan belirli bir miktar alınarak
sayım kabında sintilasyon çözeltisi ile karıştırılır. Karışım soğutulur ve sıvı sintilasyon
spektrometresinde sayılır.

Aletten veya sintilasyon çözeltisinin bekletilmesinden kaynaklanan sapmaları
minimuma indirmek için, standart trityum ve doğal düzey sayımı örnekleri aynı şekilde
hazırlanır ve sayılır. Sayım hızı trityum aktivitesi derişiminin ölçüsüdür. 100 dakikalık bir
sayımda duyarlık genellikle 20-200 Bq/L mertebesindedir.

3.3. KİMYASAL MADDELER

1,4-dioksan naftalin, : katı (analitik saflıkta)
2,5-difeniloksazol (PPO) : katı (analitik saflıkta)
l,4-di[2-(feniloksazü)] benzen (POPOP) : katı (analitik saflıkta)
Susuz sodyum karbonat, (Na2CC>3) : katı (analitik saflıkta)
Susuz sodyum tiyosülfat, (Na2S2Û3) : katı (analitik saflıkta)
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3.4. BLANK SU

Trityum aktivitesi en düşük olan, mesela yeraltı suyu, temin edilerek Ek.3.10.'daki gibi
damıtılır. Damıtık su, borosilikat cam şişede ağzı iyice kapatılmış olarak, karanlıkta ve sabit
bir sıcaklıkta saklanır. Bu suyun trityum aktivitesi derişimi aşağıda Not.B'deki gibi tayin
edilip, tarih (t=0) olarak alınır ve aktivite Bq/m3, C]-, (t=0) olarak not edilir.

Notlar:
A- Blank hazırlamak için stokta yeterli miktarda su bulundurulması ve acil durumlarda

az miktarda örneklerin hazırlanması önerilir. Trityum veya diğer radyoaktif maddelerle
bulaşma önlenmelidir (örneğin, havadaki su buharı, gaz kromotografları ve ışıklı saatler gibi).

B- Blank olarak kullanılacak sudaki trityum aktivitesi derişimi zenginleştirme ve sıvı
sintilasyon sayımı ile tayin edilir. Bu özellikteki blank suyu UAEA'dan temin edilebilir. Blank
su stoğu yeterli miktarda, 10-20 L olduğu ve ağzı sıkıca kapatıldığı takdirde yıllarca
saklanabilirse de, her yıl belli aralıklarla trityum aktivite derişiminin tayin edilmesi gereklidir.

C- Blank suyunun trityum aktivitesi derişiminin <500 Bq/m3 olması istenir. Bu değer
>500 Bq/m3 olması durumunda, Ek.3.10.2.'de verildiği gibi hesaplanarak düzeltme yapılması
gereklidir. Herhangi bir (t) zamanındaki trityum aktivitesi derişimi Cb(t)

Cb(t) = Cb(t=0). exp(-Xt) Bq/m3 3.1

Burada;

Cb(t) : t anında blank suyunun trityum aktivitesi derişimi, Bq/m3

Cb(t=0) : blank suyunun, hazırlandığı zamandaki trityum aktivitesi derişimi,
Bq/m3

X '• bozunum sabiti, 0.0561/yıl
t : blank suyunun hazırlandığı tarihle, örnek sayımının yapıldığı tarih

arasında yıl olarak, geçen zamandır (aktivite derişimi 500 Bq/m3 trityum
olan blank su için düzeltme yapılmasına gerek yoktur).

3.5. İÇ STANDART ÇÖZELTİSİ

Standartm hazırlandığı tarih ( t=0 ) not edilir. 100 ml'lik bir balon jojeye istenilen
derişimde ( 1010-10n Bq/m3, toplam duyarlığı < %1 olan aktivite derişiminde) trityum
([3H]H2O) standart çözeltisi konur. Bu işlem, trityum analizinin yapılacağı bölgeden uzak ve
arındırılmış bir bölgede yapılır. Balon jojeye konan derişik trityum çözeltisinin miktarı öyle
ayarlanmalıdır ki, balon joje suyla 100 ml'ye tamamlandığında, aktivite 170 Bq/ml olmalıdır.
İç standart çözeltisinin C (t=0) trityum aktivite derişimi hesaplanır.

Notlar:

A- İç standart çözeltisinin t anındaki (örneğin ölçümü yapıldığı zaman) trityum
aktivitesi derişiminin radyoaktif bozunma düzeltilmesi aşağıdaki gibi yapılır:
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Cs(t) = Cs(t=O) . exp(-Xt) Bq/m3 3.2
Burada;

Cs(t) : t anında iç standart çözeltisinin trityum aktivitesi derişimi, Bq/m3

Cs(t=O) : iç standart çözeltisinin, hazırlandığı zamandaki trityum aktivitesi derişimi,
Bq/m3

A, : bozunum sabiti, 0.0561/yıl
t : iç standart çözeltisinin hazırlandığı tarihle, örnek sayımının yapıldığı tarih

arasında geçen zaman, yıl.

B- Derişik trityum ([3H]H2O) standart çözeltisi yerine, çözünen trityum standart
kapsülleri kullanılabilir.

3.6. SİNTİLASYON ÇÖZELTİSİ

En çok kullanılan sintilasyon çözeltileri, pratikte çok yararlı olan ticari olarak
hazırlanmış kokteyllerdir. Sintilasyon çözeltisi örneği: 4 g PPO, 0.05 g POPOP ve 120 g
naftalinin 1 L 1,4-dioksan içinde çözünmesiyle hazırlanır, (Ek.3.3.). Karanlıkta saklanan
çözelti, kullanılacağı zaman çıkarılır. Lüminesansm girişim yapmasını Önlemek için,
çözeltinin güneş ışığıyla teması önlenir.

3.7. ALETLER

Bu yöntem, 20 ml'lik sayım tüplerine sahip, yaygın olarak bulunan sıvı sintilasyon
sayıcıların kullanıldığı durumlar için geçerlidir. Farklı sayım tüplerinin kullanıldığı
durumlarda yöntemin modifikasyonu gereklidir.

A- Otomatik örnek değiştirme sistemi içeren sıvı sintilasyon sayıcıları tercih edilir.
Alet, sabit sıcaklıkta ve yapımcı firmanın önerdiği şekilde çalıştırılır.

B- Damıtma cihazının kullanılmadan evvel kurutulması gereklidir. Cihaz şunları
içerir:

-500 mi altı yuvarlak erlen,
-40 cm damıtma kolonu,
-Yoğunlaştırıcı,
-Adaptör.

C- Toplam duyarlığı >%1 olan iç standart çözeltisinden uygun bir pipetle lOOpL
alınır.

D- Sayım tüpü polietilen veya benzeri bir maddeden yapılmıştır ve en az 20 mi alacak
kapasitededir. Polietilen sayım tüpü, daha düşük doğal düzey sayım değeri verdiğinden cam
tüplere tercih edilir.

Notlar:

a- Sayım tüpleri kullanımdan hemen önce güneş ışığı ile doğrudan temas ettirilmez,
karanlıkta saklanır.
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b- Toluen içeren sintilasyon çözeltileri, polietilen sayım tüplerini aşındırdıklarından,
tercih edilmez.

3.8. ÖRNEKLER VE ÖRNEK ALMA

Trityum örnekleri ISO 5667 standardına uygun olarak alınır.

3.9. ANALİTİK YÖNTEM

3.9.1. ÖRNEK HAZIRLANMASI

Örnek sintilasyon cihazına konur. Yaklaşık 250 mi kadar sodyum tiyosülfat (Na2S2C>3)
eklenerek iyot, iyodür haline dönüştürülür. 0.5 g sodyum karbonat (Na2CO3) eklenerek örnek
bazik hale getirilir. Cihaz kurulur. Damıtma işlemi başlatılır. İlk 50-70 mi atılır, daha sonraki
100 mi toplanır. Bu yöntemde belli bir izotopik ayırma yoktur. Damıtmadan artan kalıntılar
atılır.

3.9.2. SAYIM TÜPÜNÜN DOLDURULMASI

Her bir su örneği için zayıf ışık altında, üç sayım tüpü Vj mi hacmi kadar sintilasyon
sıvısı doldurulur. Daha sonra V2-2O-V1 mi hacmi kadar destilat eklenir (bu karışıma
sintilasyon emülsiyonu denir). Bir pipetle 100 \\L iç standart sayım tüplerinden birine eklenir.
Tüpler, örneğin; örnek 1 için l a , 1* ve 1^; örnek 2 için 2 a, 2* ve 2\j şeklinde işaretlenir.

Doğal düzey sayımı tüpleri de aynı şekilde hazırlanır. Burada örnek yerine blank su
konur. Her bir eklemede sapma ancak >%1 olmalıdır. Doğal düzey sayım tüpleri de Bı, B2 ve
B3 vb. şeklinde işaretlenir. Sayım tüplerinin cihazda iyice sallanması-çalkalanması gereklidir.

Notlar:
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Sayım verimi aşağıda verilen formülden hesaplanır:

8 = ( R * s - R s ) / D 3.3

Burada;

s D: D sayım verimi, (<1 )DDR*SD: D eklenen standart çözeltisinden sonra örneğin ortalama
sayım hızı, sayım/s D ORSD :Diç standart eklenmemiş paralel örneğin ortalama sayım hızı,
sayım/s D DD D: Deki enen iç standardın örnek hazırlanması sırasındaki akti vitesidir, Bq.
ODD'nin hesaplanması: D = V . Cs(t), ile olur. Burada Cs(t), (Bq/m3) (Ek.3.5.), V = 10'7 m 3

(Ek.3.9.2.).
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3.10.2. ÖRNEKTEKİ TRİTYUM AKTİVİTESİ DERİŞİMİ

Örnekteki trityum aktivitesi derişimi aşağıdaki eşitlikten yararlanarak hesaplanır:

C = [ ( R s - R o ) / s V2 + Cb(t) ] exp (X . At) Bq/m3 3.4

Burada;

C

Ro

s
V2

X
At
cb(t)

Notlar:

örnekleme anındaki trityum aktivitesi derişimi,
blank su paralel örneklerinin ortalama sayım hızı, sayım/saniye
iç standart eklenmemiş paralel örneğin ortalama sayım hızı, sayım/saniye
sayım verimi
sayım tüpündeki blank su örneğinin hacmi
bozunum sabiti, 0.05622/yıl
örnekleme ile sayım arasında geçen zaman, yıl
blank suyun örnek sayımı yapıldığı zaman ki trityum aktivitesi
derişimidir, Bq/m •

A- Örneğin trityum aktivitesi derişimi, blank suyun trityum aktivitesi derişimi ile
karşılaştırıldığı zaman, blank suyun trityum aktivitesi derişimi bozunma düzeltmesine gerek
yoktur, (Ek.3.4. Not-C).

B- At < 0.5 yıl ise formüldeki son terim ihmal edilebilir.

3.10.3. DOĞAL DÜZEY RADYASYONU VE RADYOAKTİF BOZUNUM
İSTATİSTİĞİNDEN KAYNAKLANAN HATALAR

Doğal düzey radyasyonu ve radyoaktif bozunma istatistiğinin standart sapması, S c,
(Ek.3.10.2.) şu formüle göre hesaplanır.

S c = { ( Ro + R s /t*)' '2 s V 2 } exp (k . At) Bq/m3- 3.5

Burada;

S c : C'nin standart sapması, Bq/m3

t* : blank sayım tüplerinin toplam sayım süresi, saniye (örnek sayım tüplerinin
toplam sayım sürelerine eşittir).
Diğer tanımlar Ek.3.10.2 ' de açıklanmıştır.

Notlar:

A- Düşük trityum aktiviteli örneklerde, radyoaktif bozunma istatistiği ve doğal
düzey radyasyonu en önemli hata kaynaklan olup "istatistik sayım hatası " denir. Trityum
aktivitesi 10^ Bq/m^'den fazla olan örneklerde, diğer hata kaynakları daha önemli olur.

B- Belirlenen sayım sayısı için radyoaktif bozunmanın istatistik karakteri ve
doğal düzey radyasyonundan kaynaklanan standart sapma S c şöyle hesaplanır:
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S c = { ( R0/t0 + R s /t s)
1 / 2 / s V2} exp (X . At) Bq/m3 3.6

Burada;
t 0 : sayım tüplerinin toplam sayım süresi, saniye
t s : örnek tüplerinin toplam sayım süresidir, saniye.

Diğer tanımlar Ek.3.10.2.' de açıklanmıştır.

3.11. SAYIM ŞARTLARININ OPTİMİZASYONU

3.11.1. ÖLÇÜLEBİLEN EN DÜŞÜK AKTİVİTE

Ölçülebilen minimum aktivite şöyle hesaplanır:

Cmin = k /s V2 {(Ro / tg) . (1+ V t o ) } m exp (k . At) Bq/m3 3.7

Burada;

Cmin : ölçülebilen minimum aktivite, Bq/m3

k : sabit (=3)
Diğer tanımlar Ek.3.11.2 ve 3.11.3'de açıklanmıştır.

Cmin faktörü düşük aktiviteli sayımlarda dikkate alınması gereken en önemli faktördür.
Elektronik aletin ve emülsiyonun uzun süredeki kararlılığı veya bulaşmadan ve diğer
kaynaklardan gelen hataları bir formülle ifade etmek zordur.

R o ve s diğer faktörlerin yanında, sintilasyon emülsiyonuna da bağlıdır. V2 ve diğer
ölçüm kanallarının ayarlanmaları da ölçülebilen minimum aktiviteyi etkiler.

Sayımlarda, sayım tüpüne mümkün olduğu kadar fazla damıtma ürünü arzulanır.
Damıtma ürününün (V2ml) ve sintilasyon çözeltisinin (Vı=20-V2inl) hacmi, R o ile öyle
optimize olmalıdır ki s . V2 / R o değeri maksimuma ulaşmalıdır. V2'nin optimal değeri bütün
sintilasyon çözeltileri için aynı olmadığından, her bir kokteyl için ayrı olarak tayin edilir.
Yerine getirilmesi gereken en önemli durum, ölçümler sırasında sintilasyon çözeltisinin
kararlılığının korunmasıdır. İstatistik sayım hataları dışında örneklerin ve blankm sayım hızı
sabit kalır. Önemli olan blank suyun sayım hızının, özellikle aktivite derişimi C m m ' e yaklaşan
örneklerde, mümkün olduğu kadar sabit ve düşük değerde kalmasıdır. Yüksek ve kararlı bir
doğal düzey sayımı Cm jn 'u geçer, ancak düşük ve kararlı olmayan bir doğal düzey sayımı ise,
yansıtma nedeniyle güvenilir olmayan bir C m m verir.

3.11.2. ÖLÇÜM KANALININ OPTİMUM AYARI

Sıvı sintilasyon sayıcılarmdaki ayarlanabilir eşik; sayım kanalının iki puls üzerinde
olacak şekilde alt eşik olarak ayarlanabilir. Herhangi bir sintilasyon emülsiyonu için üst eşik
ayarlanır ve böylece e2/R0 maksimum değerine ulaşır. Bu da düşük aktiviteli örnekler için
(ölçülen kanalda) optimal ayarlama demektir.
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3.12. KALİTE KONTROL

3.12.1. LÜMİNESANS GİRİŞİMİ

Lüminesans girişimi trityum sayımlarında çok önemlidir. Bu nedenle, tek foton
olaylarını yakalayabilen sıvı sintilasyon sayıcılarının kullanılması önerilir. Eğer sistemde bu
özellik yoksa; Branson ve Grover yöntemi kullanılır. Bu yöntemde örnek, ölçülen A kanalı
gibi düşük eşik değeri olan B kanalında sayılır ve bu B kanalının üst eşik değeri A kanalının
trityum sayım veriminin 2/3' ü kadar bir trityum sayım verimine ulaşabilecek şekilde ayarlanır.
Girişim yapacak kimyasal lüminesans, fosforesans ve statik elektrik gibi durumlar olmadığı ve
Ek.3.10.2.'deki gibi hesaplama yapıldığında, her bir kanal için uygun verim kullanmak
koşuluyla ölçülen her iki A ve B kanalında aynı örnek için aynı trityum aktivitesi derişimi elde
edilmelidir.

Lüminesans fazla ise, Ek.3.10.2.' deki hesaplamalarla B kanalından, A kanalına göre
gelişigüzel tek foton olayları nedeniyle daha yüksek aktivite elde edilir. Çünkü alet trityumun
çift fo tonlarını ayırt edemez. Bu pulslar düşük eşik değere yakın alanda yer alırlar, sonuçta da
A ve B kanallarında aynı sayım verimi ile sayılmış olurlar.

3.12.2. ALET KARARLILIĞI

A ve B kanallarındaki ölçümler bir kez ayarlanınca, birisi trityum standart çözeltisini
ve diğeri blank suyunu içeren sayım kaplarının ölçümleri kontrol edilerek sabit kalıp
kalmadıklarına bakılır. Cihazda bir sapma varsa böylece hemen farkedilir.

3.13. ANALİZ RAPORU

Analiz raporu şu bilgileri içermelidir:

a- Kullanılan yöntemin referansı

b- Örneğin tanımlanması için gerekli tanımlayıcı bilgilerin bulunması

c- Trityum derişimi ve standart sapması, C±SC j, Bq/m3

İzleme çalışmalarında istatistik konusu üzerinde fazla durmamak gerekir. Hatta negatif
trityum değeri gösteren sonuçlar bile raporda yer alabilir.

d- Örneğin analizinde yöntem uygulanırken çıkarılmış olan herhangi bir işlem ve/veya
kısım varsa bunun kaydedilmesi veya bulguları etkileyecek bir durum varsa kesinlikle
belirtilmesi gerekir.
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EK4. PLÜTONYUM, AMERİSYUM VE KÜRYUMUN
RADYOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMLERİ

4.1. BİYOLOJİK ÖRNEKLER, SEDIMENT, TOPRAK, SU VE HAVA
FİLTRELERİNDE PLÜTONYUM, AMERİSYUM VE KÜRYUM TAYİNİ

A- Genel yöntem

Örnek çok iyi bir şekilde hazırlanıp, izotopik izleyiciler eklendikten sonra, plütonyum;
amerisyum ve küryumdan anyon değiştirici kullanılarak ayrılır. Amerisyum ve küryum
kalsiyum okzalatla çöktürülerek DDCP (dibütil -N, N-dietil karbamil fosfat) özütlenir.
Amerisyum ve küryum nadir toprak metallerinden (mineral asidi+metanol ortamından) anyon
değiştiricisiyle ayrılır. Paslanmaz çelik tablalar üzerine elektro-çöktürme işlemi yapıldıktan
sonra, elementer alfa spektrometresi ile sayılır. Bu yöntem 200 grama kadar olan kuru
ağırlıktaki biyolojik, toprak ve sediment örnekleri, hava filtreleri ve 1800 litreye kadar olan su
örneklerine uygulanabilir.

Aletler
Parlak ve pürüzsüz yüzeyli paslanmaz çelik diskler
Elektro-çöktürme hücresi ve aleti, güç kaynağı
İyon değiştirme kolonları
Alfa spektrometre sistemi (katı hal dedektörü)
Isıtıcılar
Cam malzeme (cam ve teflon beher, santrifüj tüpü, balon vb.)

Kimyasal malzemeler
Hidroklorik asit (HC1)
Nitrik asit (HNO3)
Sülfürik asit (H2SO4)
Okzalik asit ((COOH)2.2H2O)
Perklorik asit (HC1O4)
Hidrojen florür (HF)
Sodyum nitrit (NaNO2)
Amonyak (NH3)
Amonyum nitrat (NH4NO3)
Amonyum karbonat ((NH4)2CC>3)
Fe+3 çözeltisi

Sodyum hidroksit (NaOH)
Amonyum okzalat (NH4)2C2O4.H2O
Hidrojen peroksit (H2O2)
İyon değiştirici reçine

9MHC1-O.1MNH4I

Kalsiyum çözeltisi

derişik, 10 M
derişik, 2 M, 8 M, 12 M
derişik, %1 (V/V), %20 (V/V)
katı
derişik
derişik
katı
derişik, %1 (V/V)
katı
doymuş çözelti
her ml'de 100 mg (47.6 g FeCl3.6H2O, 100
mi suda çözülür ve hafif asitlendirilir.
doymuş çözelti
%0.5 (su içinde, W/V)
%30
BIO-RAD AG1X8, AG 50 WX8 ve AG1X4
(100-200 elek gözü)
1 mi 1 M NH4I, 9 mi 10 M HC1 ile
karıştırılır.
100 mg/ml (58.93 g Ca (NO3)2.4H2O, 100
mi suda çözülür)
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DDCP (dibütil -N,N-dietiI karbamil fosfat)
1 MHNO3-%93 CH3OH : 100 ml 1 M HC1, 100 ml 5 M amonyum

tiyosiyanat ve 800 ml saf metanol ile
karıştırılır.

1.5MHC1-%86CH3OH : 125 mi 12 M HC1, 860 ml CH3OH ile
karıştırılır ve suyla 1000 ml'ye tamamlanır.

0.3 M Sodyum sülfat : 4.26 g Na2SO4, 100 mi suda çözülür
Thymol mavisi : %0.4 (su içinde, W/V)
Aseton

4.1.1. BİYOLOJİK ÖRNEKLERDE PLÜTONYUM, AMERİSYUM VE KÜRYUM
TAYİNİ

A- Örneklerin hazırlanması

1- Kurutulup öğütülmüş örnekten yeterince (1-200 g) tartılır, porselen krozeye konur.
Bilinen miktarda, her örnek için yaklaşık 20 mBq, radyokimyasal verim ölçüm maddesi
eklenir (Pu-242 veya Pu-236, Am-243 veya Cm-244),

2- Örnek elektrikli fırına konur ve sıcaklık yavaş yavaş yükseltilerek 550 °C'ye
çıkarılır. Kütleştirme için fırında bir gece bekletilir. Kütleştirmeden sonra eser miktarda
karbon kalmışsa örnek soğutulduktan sonra birkaç gram amonyum nitrat (NH4NO3) eklenerek
600 C'de 15 dakika ısıtılır. Bu işlem karbon kalmayıncaya kadar tekrarlanır.

3- İşlemlere Ek.4.1.4. bölümü, A-10. kademesiyle devam edilir.

4.1.2. SU ÖRNEKLERİNDE PLÜTONYUM, AMERİSYUM VE KÜRYUM TAYİNİ

A- Örneklerin hazırlanması

1- Örnek alındıktan sonra derişik hidroklorik asit (HC1) ile pH 1' e ayarlanır.
Analizden önce örneğe Ek.4.1.1. bölümü, A-l. kısmında belirtilen verim ölçüm maddesi
yeterli miktarda eklenir ve 2-4 saat karıştırılır.

a-1-5 litrelik küçük hacimli tatlı su örnekleri için:
Cam beherde ve elektrikli ısıtıcıda buharlaştırma yapılır. Buharlaştırma işleminde
örneğin kurumamasına dikkat edilmeli, buharlaştırma sona erince, örnek henüz
nemliyken, derişik hidroklorik asit (HC1) eklenerek ıslak külleştirme yapılmalıdır.
Daha sonra örnek, 100-200 mi 8 M nitrik asit (HNO3) ile bir behere aktarılır. 100 mg
sodyum nitrit (NaNC>2) eklenerek hafifçe ısıtılır. Aşağıda Ek.4.2. bölümünde verilen
iyon değiştirme yöntemiyle analize devam edilir.

b- 5 litreden fazla olan tatlı su örnekleri için:
10 mg/L Fe+3 eklenir. Karıştırılarak pH 10'a gelinceye kadar amonyak ilavesiyle
hidroksitler çöktürülür. Çökelek toplanır. Sulu faz asitlendirilir ve tekrar amonyakla
çöktürme yapılarak, çökelekler birleştirilir. Santrifüj lenir ve çökelek üstündeki sulu faz
atılır. Ek.4.1.4. bölümündeki A-9. kademesiyle işlemlere devam edilir.

70



c- Deniz suyu örnekleri için;
1 mg/L Fe+3 eklenir, doygun sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi ile pH 10'a gelinceye
kadar karıştırılır. Çökelek toplanır ve derişik hidroklorik asitte (HC1) çözülür. pH 5'e
gelinceye kadar amonyak eklenerek hidroksitler çöktürülür ve çöktürme işlemi
amonyum karbonat ((NH^CC^) ilavesiyle pH 9'a getirilerek tamamlanır. Çökelek
toplanır. Santrifujlenir ve üstteki sulu faz atılır. Bundan sonra Ek.4.1.4. bölümünün A-
9 kademesiyle işleme devam edilir.

4.1.3. PLÜTONYUM, AMERİSYUM VE KÜRYUM TAYİNİ

A- Örnek hazırlanması

1- 135 mm çapındaki filtre ufak parçalara kesilir, Ek.4.1.1. bölümünün A-l.
kademesinde verildiği şekilde verim ölçüm maddesi eklenir ve porselen krozede 550 C'de bir
gece külleştirilir. Eser miktarda karbon kalmışsa, birkaç gram amonyum nitrat (NH4NO3) ile
karıştırılarak bir saat süreyle tekrar külleştirilir.

2- 10 mi nitrik asit (HNO3) yardımıyla filtre, teflon krozeye alınır.

3- 2 mi perklorik asit (HCIO4) ve 20 mi hidroflorik asit (HF) eklenir. Kuruluğa kadar
buharlaştırıhr.

4- 2 mi perklorik asit (HCIO4) ve 10 mi birkaç gram amonyum nitrat (NH4NO3) ile
karıştırılarak bir saat süreyle eklenerek tekrar kuruluğa kadar buharlaştınlır.

5- Yukarıdaki 4. kademe tekrarlanır.

6- Örnek 10 mi nitrik asitte (HNO3) çözünür. 10 mi 2 M nitrik asit (HNO3) ile 100
ml'lik bir santrifüj tüpüne aktarılır.

7- 70 mi damıtık su ve 20 mi Fe+3 eklenir. Hidroksitler pH 10'da amonyakla (NH3)
çöktürülür. Santrifujlenir ve sıvı kısım atılır.

8- Çökelti %1'lik amonyaklı suyla yıkanır. Santrifujlenir ve sıvı kısım atılır.

9- İşlemlere aşağıdaki Ek.4.1.4. bölümünün A-9. kademesiyle devam edilir.
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4.1.4. SEDIMENT VE TOPRAK ÖRNEKLERİNDE PLÜTONYUM, AMERİSYUM
VE KÜRYUM TAYİNİ

A- Örneklerin hazırlanması

1- Öğütülmüş kuru örnekten uygun miktarda (1-200 g) tartarak pireks behere alınır.
Ek.4.1.1. bölümünün A-l. kademesinde verildiği gibi verim ölçüm maddesi eklenir.

2- Kök, dal veya yaprak gibi organik maddelerden farkedilir derecede içeriyorsa, örnek
elektrik fırınında yavaşça ısıtılarak 550 C'ye yükseltilir ve bir gece fırında bırakılarak
küllendirilir. Eser miktarda da olsa karbon kalmışsa, soğuduktan sonra birkaç gram amonyum
nitrat (NH4NO3) eklenerek 600 C'de 15 dakika tekrar külleştirilir. Bu işleme hiç karbon
kalmaymcaya kadar devam edilir.

3- Manyetik karıştırıcılı elektrikli ısıtıcıda ısıtılıp, ara sıra karıştırırken, her 20 g örnek
için 50 mi 8 M nitrik asit (HNO3) ve 2 mi hidrojen peroksit (H2O2) yavaş yavaş eklenerek
örnek 'leach' edilir. Bu işlem sırasında beher saat camıyla kapatılr.

4- Örnek santrifüj tüpüne alınarak 10 dakika süreyle 2000 devir/dakika hızında
santrifüjlenir. Sıvı kısım 250 ml'lik behere aktarılır.

5- Katı kısım behere alınarak üç ve dördüncü kademeler tekrarlanır, sıvı kısımlar aynı
beherde toplanır.

6- Beherde toplanan sıvı fazlar elektrikli ısıtıcıda hacmi 10-20 mi kalıncaya ve
bulanıklık başlayıncaya kadar buharlaştırıhr.

7- Damıtık suyla hacım 100 mi' ye tamamlanır ve santrifüj tüpüne alınır.

8- Amonyakla pH 5'e getirilip hidroksitler çöktürülür, çöktürme işlemi amonyum
karbonat ((NH^CCb) ile pH 9'a getirilerek tamamlanır. Santrifüj lenir ve sıvı kısım atılır.
Çökelti 25 mi %1 amonyak çözeltisiyle yıkanır, santrifüj lenir ve sıvı kısım atılır.

9- Çökelti 105 °C de etüvde kurutulur.

10- Örnek 20-50 mi (veya daha fazla), 8 M nitrik asitte (HNO3) çözünür. Her 50 mi
asit çözeltisi için 100 mg sodyum nitrit (NaNC^) eklenerek ısıtılır. Ek.4.2. bölümünün A-l.
kademesindeki gibi işlemlere devam edilir. Not: Örnekte zor çözünen plütonyum oksitleri
varsa veya ısıtma sırasında fırında oluşuyorsa; bu durum, özütleme işleminden sonra izleyici
plütonyum ile örnekteki plütonyum arasındaki değişim tepkimesinin yarım kalmasına ve
verimin düşmesine neden olur.
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4.2. PLÜTONYUM AYIRMA

A-İyon değiştirme yöntemi-I

1- Anyon değiştirici reçine (AG 1X8, 100-200 elek gözü) ile 1 cm çapında ve 8 cm
uzunluğunda bir kolon hazırlanır. Reçine su içinde iken kolona doldurulur ve dibe çökmesi
için bekletilir.

2- 60 mi 8 M nitrik asit (HNO3) kolondan geçirilir.

3- Örnek 1-2 ml/dakika hızla kolondan geçirilir. 8 M nitrik asit (HNO3) çözeltisinden
azar miktarlarda alınarak aynı hızla kolondan geçirilir ve kolon yıkanır. Kolondan geçen
çözeltiler amerisyum analizi için toplanır.

4- Kolon 100 ml HC1 ile yıkanır. Kolondan alman bu çözeltiler atılır.

5- Taze hazırlanmış 80 mi hacımdaki 9 M hidroklorik asit (HC1) - 0.1 M amonyum
iyodür (NH4I) karışımı kolondan geçirilir ve toplanan çözelti bir beher içinde kurumamasına
dikkat edilerek kuruluğa yakın buharlaştırılır. Ek.4.4. bölümünde verildiği gibi
elektroçöktürme yapılır.

4.3. AMERİSYUM VE KÜRYUM AYIRMA

A- Okzalat çöktürme yöntemi

1- Ek.4.2. bölümü ve A-3. kademesinde elde edilen çözelti birkaç mi kalıncaya ve
bulanıklık başlayıncaya kadar buharlaştırılır. Damıtık suyla 300 ml'ye seyreltilir.

2- 100 mg kalsiyum klorür (CaCl2) ve 20 g okzalik asit ((COOH)2.2H2O) eklenerek,
elektrikli ısıtıcıda ısıtılır.

3- pH 1.5' ta beyaz çökelek elde edinceye kadar okzalatlar amonyakla çöktürülür.

4- Kağıt filtreden süzülür. Filtre %0.5 amonyum okzalat (NH^CıO^HaO çözeltisiyle
yıkanır.

5- Süzüntünün pH' 1, HC1 ile 1.5'a ayarlanır. 100 mg kalsiyum eklenerek okzalat
çöktürme işlemi tekrar edilir. İki işlemden elde edilen süzüntü birleştirilir.

O

6- Filtre, fırında 550 C'de bir gece bekletilerek külleştirilir.

B- İyon değiştirme yöntemi-H (temizleme kademesi)

1- Ek.4.3. bölümü ve A-6. kademesindeki kalıntı, 10 mi hidroklorik asitte (HC1)
çözünür.
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2- 1 cm çapında ve ikişer cm yükseklikte çift iyon değiştirici içeren AG 1X8 ve AG
50WX8 (100-200 meş)'lik bir kolon hazırlanır. (Not: Her iki reçineyi birlikte içeren ve
reçinenin iyon değiştirme kapasitesi doygunluğa ulaşınca renk değiştiren AG 501X8 reçineleri
de mevcuttur.) Kolondan 40 mi 10 M hidroklorik asit (HC1) geçirilir.

3- Örnek kolondan geçirilir. 40 mi 10 M hidroklorik asitten (HC1) az miktarlarda
alınarak örnek kabı çalkalanır ve kolon bununla yıkanır. Kolondan alman süzüntüler toplanır
ve kuruluğa kadar buharlaştırılır.

C- Özütleme yöntemi

1- Yukarıda Ek.4.3. bölümünün B-3. kademesindeki kalıntı, 10-50 mi 12 M nitrik asit
(HNO3) çözeltisinde çözülür. Örnek 10 mi 12 M nitrik asit (HNO3) ile 100 ml'lik ayırma
hunisine alınır.

2- 1 ml DDCP eklenir ve 30 saniye çalkalanır.

3- Fazların ayrılması için bekletilir ve alttaki sıvı faz başka bir ayırma hunisine
aktarılır.

4- 1 mi DDCP ikinci ayırma hunisine eklenir ve tekrar özütlenir.

5- Fazlar ayrıldıktan sonra sıvı faz atılır ve iki DDCP fazı birleştirilir. 20 mi 12 M
nitrik asit (HNO3) eklenerek 10 saniye çalkalanır.

6- 20 mi toluen eklenir ve iki fazın ayrılması için bekletilir. Sulu faz atılır.

7- Am/Cm, 20 mi 2 M nitrik asit (HNO3) ile iki dakika çalkalanarak geri özütleme
yapılır ve nitrik asitli faz 50 ml'lik bir behere alınarak kuruluğa yakın buharlaştırılır.

D- İyon değiştirme yöntemi-III (nadir toprak metalleri ayrılması)

1- Ek.4.2. bölümü A-l. kademesindeki gibidir. Ancak bu defa AG 1X4 reçinesi ile
iyon değiştirme kolonu hazırlanır. Kolondaki reçinenin yüksekliği 4 cm olmalıdır.

2- Ek.4.3. bölümü C-7. kademesindeki örnek, 5-10 mi 1 M nitrik asit (HNO3) ve %93
metanol (CH3OH) karışımı ile bir beherde çözülür. 0.5 cm^ AG 1X4 reçinesi (Ek.4.3. bölümü
ve C-7. kademesinden alman) behere ilave edilir ve karıştırılır. Üzeri plastik bir filmle
kaplanan beher, ara sıra çalkalanarak, yarım saat bekletilir.

3- Kolondan 50 mi 1 M nitrik asit (HNO3) ve %93 metanol (CH3OH) karışımı
geçirilir.

4- Örnek, 0.5 ml/dakika hızla kolondan geçirilir.

5- Kolon ve beher, 50 mi kadar 1 M nitrik asit (HNO3) ve %93 metanol (CH3OH)
karışımından küçük kısımlar alınarak yıkanır. Süzüntüler atılır.
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6- Kolon 8 ml kadar 0.1 M hidroklorik asit (HCl)-0.5 M amonyum tiyosiyanat
(NH4SCN)-%80 metanol (CH3OH) karışımı ile yıkanır. Yıkama çözeltileri atılır.

7- Kolon 20 mi 1 M nitrik asit (HNO3)-%93 metanol (CH3OH) karışımı ile yıkanır.
Yıkama çözeltileri atılır.

8- Am/Cm, 70 mi 1.5 M hidroklorik asit (HCl)-%86 metanol (CH3OH) karışımı ile
kolondan yıkanarak alınır.

9- Kolondan 150 mi beher içine alman Am/Cm çözeltisi kuruluğa kadar buharlaştırılır.
İçindeki tiyosiyanat birkaç damla derişik nitrik asit (HNO3) ile ısıtılarak parçalanır. Ek.4.4.
bölümündeki gibi elektroçöktürme yapılır.

4.4. ELEKTRO-ÇÖKTÜRME

A- Elektro-çöktürme işlemine hazırlama

1- Ek.4.2. bölümü A-5. kademesinde elde edilen örneğe veya Ek.4.3. bölümü D-9.
kademesindeki örneğe 1 mi 0.3 M sodyum sülfat (Na2SÛ4) eklenir ve kuruluğa kadar
buharlaştırılır.

2- 300 uL derişik sülfürik asit (H2SO4) eklenir ve örnek çözününceye, beyaz dumanlar
çıkıncaya kadar ısıtılır.

3- 4 mi saf su ve 1 damla %0.4'lük timol mavisi eklenir. pH, amonyak (NH3) ile
portakal rengine ayarlanır.

4- Örnek, elektro-çöktürme hücresine alınır ve pH, %1 sülfürik asit (H2SO4)
çözeltisinden 5 mi ilave edilerek 2.1-2.4'e ayarlanır. pH kağıdı ile pH kontrol edilir. Gerekirse
pH %20 sülfürik asit (H2SO4) ile ayarlanır.

B- Elektro-çöktürme

1- Platin, yatay sarmal şekildeki tel anod, paslanmaz çelik plakaya 3 mm kadar
yaklaşacak şekilde ayarlanır.

2- Ek.4.4. bölümünde A-4. kademesindeki örnek, 1 saat elektroliz edilir. Elektroliz
sonunda 1 mi derişik amonyak (NH3) eklenip, bir dakika beklenir ve akım kesilir.

5-.Elektro-çöktürme hücresindeki sıvı faz boşaltılır. Hücre içindeki paslanmaz çelik
tabla, %1 amonyak (NH3) çözeltisi ve asetonla yıkanır.

'/-.Paslanmaz çelik tabla kenarına bir süzgeç kağıdı dokundurularak asetonu alınır.
Tabla, hafifçe ısıtılarak kurutulduktan sonra alfa spektrometrik analiz için hazır olur.
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4.5. HESAPLAMALAR

Örnek içindeki aktivite şöyle hesaplanır:

A = X . p / Y . W veya A = X . p / Y . V 4.1

Burada;

A
X
Y
W
V

P

katı örnekler için Bq/kg, sıvı örnekler için Bq/L olarak örnek aktivitesi,
doğal düzey sayımı çıkarıldıktan sonra örnek pikindeki sayım,
doğal düzey sayımı çıkarıldıktan sonra verim monitörü pikindeki sayım,
analizi yapılan örneğin kg olarak kütlesi,
analizi yapılan örneğin L olarak hacmi,
örneğe eklenen verim ölçüm maddesinin Bq olarak aktivitesidir.

4.6. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Alfa spektrometresi

1- Dedektör sisteminin sayım verimi normalde 4-8 MeV enerji limiti içinde sabittir.

2- Enerji ayırımı normalde 20-50 keV, sayım süresi 1-20 gündür. Alfa yayan
radyonüklitler genellikle nadiren tek-enerj ilidirler ve bütün piklerin tam olarak ayrılması söz
konusu değildir, Tablo 9.

3- Pu-239 ve Pu-240'm analizinde çok yakın alfa enerjileri nedeniyle üstüste çakışma
oluşur. Bu nedenle iki nüklitin aktivitelerini ayrı ayrı hesaplamak mümkün olmadığından
analiz sonuçları birlikte verilir.

4- Analizi yapan teknik elemanın, alfa yayıcı doğal radyonüklitlerin girişimleri
hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. Mesela;

Th-228 => Pu-238 ve Am-241
Po-210=>Am-243
Ac-227 ve Th-227 bozunma ürünleri => Cm-242 ile girişim yapar.
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Tablo 9. Plütonyum, Amerisyum ve Küryum Radyonüklitlerinin Alfa-Radyasyonları

Radyonüklit

Pu-236

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Pu-242

E a(MeV)

5.77
5.72

5.50
5.46

5.16
5.14

5.10

5.17

5.12

4.90

4.86

%cc

0.69
0.31

0.71

0.29

0.73
0.15

0.12

0.73
0.27

0.77
0.23

Tı/2

2.85 y

87.7 y

24110y

6563 y

373500 y

Radyonüklit

Am-241

Am-243

Cm-242

Cm-243

Cm-244

E a(MeV

5.49
5.44

5.28
5.23

6.11
6.07

6.06

5.99

5.79
5.74

5.81
5.76

%cc

0.86
0.13

0.88
0.11

0.74

0.26

0.05
0.05

0.74
0.11

0.76
0.24

T 1 / 2

433 y

7370 y

163 d

28.5 y

18.1 y

Ref: IAEA Technical Reports Series (s.l 12)

5- Kısa yöntem

Okzalat çöktürme (Ek.4.3.A) ve özütleme (Ek.4.3.C.) kademesi, amerisyum ve
küryum tayini yöntemlerinde kullanılır. Ancak bu kademeler bazı örneklerin analizinde ihmal
edilebilir. Buna, örneğin türüne, miktarına ve analizi yapanın tecrübesine bağlı olarak karar
verilir.
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EK 5. ÖRNEK TOPLANMASINDA KULLANILAN ETİKETLEME
FORMU

A- Örnek toplamada kullanılan etiket

Örnek toplayıcının verdiği aşağıdaki bilgileri içeren kod (ilk ikisi il trafik kodunu
gösterecek şekilde sırasıyla bölge koordinat kodu, örneğin toplandığı ay ve yılı içeren 8
karakteri ihtiva eder),

Örneğin alındığı yer, koordinatları ve rakımı,
Örneğin alındığı tarih (gün, ay, yıl),
Örneğin türü ve alındığı kışıma ait bilgi,
Örnek toplama yöntemi,
Örneğin toplanma zamanındaki yaş ağırlığı,

B- Ot örneği toplanmasında kullanılan etiket

Örnek toplayıcının verdiği aşağıdaki bilgileri içeren kod (ilk ikisi il trafik kodunu
gösterecek şekilde sırasıyla bölge koordinat kodu, örneğin toplandığı ay ve yılı içeren 8
karakteri ihtiva eder),

Örneğin alındığı yer, koordinatları ve rakımı,
Örneğin alındığı tarih (gün, ay, yıl),

Ayrıca ot örneği etiketi aşağıdaki bilgileri de ihtive eder:
Örneğin türü (çimen, ot vb..),
Kesilmeden önceki yükseklik, cm
Kesildikten sonraki yükseklik, cm
Örneğin toplandığı alan, m2

Örneğin yaş ağırlığı,
Kuru örneğin (mat) hasat tarihi
Kuru örneğin (mat) toplandığı alan, cm2

Kuru örneğin (mat) toplandığı andaki ağırlığı,
Kök toprağının alanı, cm2

Kök derinliğinden alman toprak örneğin yaş ağırlığı.
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EK 6. KALİTE GÜVENCESİ İÇİN ESASLAR

Ölçümlerin tekrarlanabilirliğinin kontrolü:

Aynı laboratuvar içinde sağlanması gerekenler:
Tekrarlamak ölçümlerin yapılması,
Paralel çalışmanın temini,
Referans örneklerle karşılaştırma,
Kontrol diyagramları ile karşılaştırma,

Ölçümlerin doğruluğunun kontrolü:

Aynı laboratuvar içinde sağlanması gerekenler:
Doğruluğu kabul edilmiş yöntemlerin kullanılması,
Aynı ölçümlerin farklı kişilerce,
Aynı ölçümlerin farklı cihazlarla,
Aynı ölçümlerin farklı tekniklerle yapılması,
Kontrol diyagramlarının karşılaştırılması,

Laboratuvarlararası yapılması gerekenler:
Örneklerin değiştirilmesi,
Ortak deneylerin yapılması,
Onaylanmış referans malzemelerinin kullanılması,

Denetim için gerekenler:

Sistem ve verim denetimlerinin kayıtlar üzerinde yapılması,
Düzeltici önlemlerin alınması.
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EK 7. ULUSLARARASI BİRİM SİSTEMLERİ

Tüm ölçüm, hesaplama, rapor ve yazışmalarda SI birim sistemi kullanılır.

Tablo 10. SI Birimleri

Nicelik

Zaman
Hacım
Alan
Uzunluk
Kütle

Standart Birim

saniye, dakika, saat, gün ve yıl
metreküp, litre ve SI ön-ekleri
metrekare ve santimetrekare
metre ve SI ön-ekleri
kilogram ve SI ön-ekleri

Sembol

s, min, h, d, y
m3, L

2 2

m , cmm, km, Gm, Tm
kg, g, mg, \ıg

Tablo 11. SI Birim Sisteminde Kullanılan On-Ekler

Faktör

ıo1*
ıo1 5

ıo 1 2

109

ıo 6

ıo3

ıo 2

ıo1

Ön-ek

exa
peta
tera
giga
mega
kilo
hecto
deka

Sembol

E
P
T
G
M
k
h
da

Faktör

10"'

ıo-2

İO" 3

10" 6

ıo-9

ıo-1 2

ıo-1 5

ıo-1 8

On-ek

deci
centi
milli
micro
nano
pico
femto
atto

Sembol

d
c
m

n

P
f
a

n, pozitif bir tamsayı olmak üzere yukarıdaki ön-eklerden 10^n ' nin kullanılması, hecto,
deka, deci ve centi ön-eklerinin kullanılmaması önerilir.

Tablo 13. Özel Türetilmiş Birimler

Nicelik

Aktivite
Alınan doz
Doz eşdeğeri
Enerji

İsim

becquerel
gray
sievert
joule

SI Birimi

Sembol

Bq
Gy
Sv
J

Standart
SI terimiyle
ifade

s'1

m2 s"2

m2 s"2

m2 kg s'2

Diğer birim
terimleriyle
ifade

J/kg
J/kg
N m

Joule, temel SI birimidir. Ancak, radyasyon ile ilgili çalışmalarda electron volt (eV) terimi
kullanılır. leV = 1.60210 x 10'19 J
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EK 8. DİZİN

Akış ölçer: Flow-meter
Aktivite belirleme sınırı: ISO'94 tanımına göre decision limit

Belirleme sınırı: Decision limit
Bulaşma: Contamination

Çok kanallı analizör: Multichannel Analyzer (MCA)

Darbe Dedeksiyon
Ölçüm sınırı: Detection limit
Doğal fon: Background
Doğruluk: Accuracy
Doğrusal darbe şekillendirici yükseltici: Lineer-pulse shaping amplifier
Dondurarak kurutma: Freeze dry

Elek gözü: Mesh
Elektro-çöktürme: Electro-deposition

Gerçek verim: Intrinsic efficiency
Gerçek zaman: True Time (TT)
Grafik çizici: Plotter

Kazanç değeri: Gain

Ölü zaman düzeltmesi: Dead Time Correction (DTC)
Ön-yükseltici: Pre-Amplifier (PA)
Özütleme: Extraction

Pik ağırlık merkezi: Peak centroid

Sayısal-örneksel dönüştürücü: Analog-to-Digital Converter (ADC)
Sistemin faaliyette bulunduğu zaman: Live Time (LT)

Taban çizgisi düzeltmesi: Baseline Restorer (BLR)
Tabla: Tray
Tek enerjili: Mono-energetic
Tezgah üstü: Benchtop
Tüm enerji pik: Full energy peak

Verim ölçüm maddesi: Yield monitor

Yazıcı: Printer
Yazılım: Software
Yer seviyesi: Ground level
Yıkama: Eluation
Yoğurt tozu: Buttermilk powder
Yükseltici: Main Amplifier (MA)
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