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Kvalita vody ISO 9698
Stanovenie objemovej aktivity trícia Prvé vydanie
Kvapalinová scintilačná meracia metóda •' ••; 1989-12-01

MDT556.3/.5+551.463:539.1.074.3:546.11

Deskriptory: water, quality, tests, determination of content, tritium

Predhovor

ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je celosvetovou federáciou národných
normalizačných orgánov (členov ISO); Na medzinárodných normách zvyčajne pracujú technické
komisie ISO. Každý člen ISO, ktorý sa zaujíma o predmet, pre ktorý bola vytvorená komisia, má
právo byť zastúpený v tejto technickej komisii. Na práci sa zúčastňujú aj medzinárodné organizácie,
vládne a mimovládne, s ktorými ISO nadviazala pracovný styk. ISO úzko spolupracuje
s Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (EEC) vo všetkých záležitostiach v elektrotechnike.

Návrhy medzinárodných noriem prijaté technickými komisiami sa rozosielajú členom ISO na
hlasovanie pred ich prijatím za medzinárodné normy Radou ISO. Schvaľujú sa v súlade s postupmi
ISO, ktoré si vyžadujú súhlas aspoň 75 % z hlasujúcich členov.

Medzinárodnú normu ISO 9698 pripravila technická komisia ISO/TC 147 Kvalita vody. Príloha A
tejto normy je len informatívna.

Úvod

Trícium, ktoré je prítomné v životnom prostredí, pochádza jednak z prírodných zdrojov, jednak je
produktom ľudskej činnosti. Pomerne veľké množstvo trícia sa dostáva do životného prostredia
v dôsledku skúšania atómových zbraní v atmosfére, z emisií z jadrových zariadení a z používania
a spracovania rádioaktívnych izotopov. Napriek nízkej toxicite trícia je monitorovanie objemovej
aktivity trícia v životnom prostredí potrebné na sledovanie jeho cirkulácie v hydrosfére a biosfére.

1 Predmet normy

Táto medzinárodná norma špecifikuje metódu stanovenia objemovej aktivity trícia vo forme
tríciovanej vody ([3H]H2O) vo vode meraním kvapalinovou scintilačnou technikou.

Metóda je použiteľná pre všetky druhy vôd vrátane morskej s objemovými aktivitami trícia do
106 Bq/m3 *} pri použití 20 ml meracích kyviet.

POZNÁMKY

1 Pri objemových aktivitách trícia pod úrovňou približne 5.104 Bq/m3 [8] sa dá podstatne zlepšiť presnosť stanovenia
a znížiť limit detekcie (pozri kapitolu 9 na výpočet minimálnej detegovateľnej objemovej aktivity) tým, že sa zaradí
krok na obohatenie trfcia a/alebo meraním väčšieho objemu vzoriek.

Obohatenie však predstavuje ďalší krok v analytickom postupe, teda aj ďalší zdroj chyby nehFadiac na prírastok
analytickej práce. K rozptýleniu okolo 1 % dochádza v dôsledku inhereiitnej variability obohacovacích komôrok.
Priame scintilačné meranie s bežne používanými kvapalinovými scintilačnými meracími zariadeniami [5] sa preto
uprednostňuje v prípade objemových aktivít trícia vyšších ako 5.104 Bq/m ; v závislosti od požadovanej presnosti
merania je aplikovateľné aj pre oveľa menšie objemové aktivity.

2 Objemová aktivita trícia vyššia ako 10* Bq/m3 sa dá stanoviť po primeranom zriedení destilovanou vodou
s overeným nízkym obsahom trícia. Alternatívna metóda stanovenia týchto vyšších aktivít trícia využíva vyššie
objemové aktivity trícia v roztoku vnútorného štandardu (4.4).

3 Táto metóda sa nedá priamo použiť na analýzu organicky viazaného trícia; na jeho stanovenie je potrebný oxidačný rozklad.

•) NÁRODNÁ POZNÁMKA - Doporučujú sa objemové aktivity o rád nižSie.
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2 Odkazy na normy

Nižšie uvedené normy obsahujú ustanovenia, ktoré prostredníctvom odkazov v tomto texte upresňujú
a dopĺňajú ustanovenia tejto normy. V čase publikovania tejto normy boli citované normy platné.
Všetky normy podliehajú revízii a pri uzatváraní dohôd na základe tejto medzinárodnej normy sa
odporúča použiť najnovšie vydania ďalej uvedených noriem. Členovia IEC a ISO vedú zoznamy
platných medzinárodných noriem.

ISO 5667-1: 1980 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1: Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek

ISO 5667-2: 1991 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 2: Pokyny na techniky odberu vzoriek

3 Podstata skúšky

Vzorka vody sa po pridaní tiosíranu sodného zalkalizuje a predestiluje. Pripraví sa zmes alikvotného
podielu destilátu s roztokom scintilátora v meracej kývete. V zmesi (obyčajne emulzia) nastáva
čiastočná konverzia kinetickej energie beta častíc trícia na fotóny. Množstvo fotónov sa meria ako
impulzy. Početnosť impulzov je mierou objemovej aktivity trícia.

POZNÁMKY

4 Trícium sa mení na hélium pri emisii žiarenia beta maximálnou energiou 18,6 keV. Polčas tejto premeny je 4 540 dní
(12,43 roka) [7].

5 Väčšina rušivých zlúčenín, ktoré spôsobujú napríklad zhášanie scintilačného procesu (efektu), zostáva vo zvyšku po
destilácii spolu s možným prítomným rádioaktívnym jodidom a hydrogénuhličitanom.

6 Pri meraní by sa mali splniť určité okrajové podmienky, napríklad simultánna detekcia dvoma alebo viacerými
sériovo spojenými fotonásobičmi; diskriminácia impulzov nastavením meracích kanálov.

4 Chemikálie

Pri analýze je potrebné používať iba chemikálie so zaručenou analytickou čistotou.

4.1 Uhličitan sodný, bezvodý (Na2CO3).

4.2 Tiosíran sodný, bezvodý (Na2S2O3).

4.3 Voda na slepý pokus so známou objemovou aktivitou trícia co(t), v becquereloch na kubický
meter, v čase t merania vzoriek.

Použije sa voda s čo najnižšou objemovou aktivitou trícia, napríklad hlbinná podzemná voda. Táto
voda sa predestiluje podľa 7.1. Destilát sa uschová v dobre uzatvorenej nádobe z borosilikátového skla
v tme, podFa možnosti za konštantnej teploty. V tejto vode sa stanoví (pozri poznámku 8) objemová
aktivita trícia c0 (t = 0), v becquereloch na kubický meter a zaznamená sa dátum (í = 0) stanovenia.

POZNÁMKY

7 Účelné je mať v zásobe dostatočný objem vody na slepý pokus a podľa potreby pripravovať malé pracovné podiely
na použitie. Mala by sa vylúčiť možnosť kontaminácie tríciom (napríklad zo vzdušnej vlhkosti a zo zdrojov trícia ako
luminiscenčných hodiniek a z plynových chromatografov) alebo inými rádioaktívnymi látkami.

8 Objemová aktivita trícia vo vode na slepý pokus sa dá stanoviť obohatením, po ktorom nasleduje meranie
kvapalinovým scintilačným meracím zariadením.

Ak je zásoba vody na slepý pokus dostatočne veľká, napríklad od 10 litrov do 20 litrov, a tesne uzatvorená, zostáva
stabilná dlhé roky, odporúča sa však opakovať stanovenie objemovej aktivity trícia vo vopred stanovených intervaloch,
napríklad každý rok.

9 Objemová aktivita trícia vody používanej na slepý pokus má byť nižšia ako 500 Bq/m3. Ak je táto aktivita väčšia ako
500 Bq/m3, musí sa pri výpočte postupom uvedeným v 8.1.2 urobiť oprava. Oprava objemovej aktivity trícia na

, •„ rádioaktívnu premenu v čase ŕ merania vzoriek je daná rovnicou
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co(t) = co(t = O)e*t (1)

kde co(t) je objemová aktivita trícia vody na slepý pokus v 5ase t; vzorky sa merajú
v becquereloch na meter kubický;

co(t=O) objemová aktivita trícia vody na slepý pokus v čase prípravy, merané
v becquereloch na meter kubický;

X konštanta premeny v reciprokých rokoch (X =0,055 76);

t čas medzi prípravou vody na slepý pokus a meraním vzoriek, v rokoch.

Ak je objemová aktivita trícia vody na slepý pokus nižšia ako 500 Bq/m3, korekcia na rádioaktívnu
premenu sa nevykonáva.

4.4 Vnútorný štandard, roztok, objemová aktivita trícia cs(t)

Na mieste vzdialenom od priestorov, kde sa budú vykonávať analýzy trícia, sa odváži a do odváženej
odmernej banky na 100 ml prevedie potrebný objem koncentrovaného štandardného roztoku trícia
([3H] H2O) (objemová aktivita trícia od 10I0Bq/m3 do 1011 Bq/m3 s celkovou neistotu nižšou ako 1 %)
tak, aby objemová aktivita trícia po doplnení vodou na slepé stanovenie (4.3) po značku a po
premiešaní bola približne 170 Bq/m3 *\ Vypočíta sa objemová aktivita trícia výsledného roztoku
vnútorného štandardu cs (t = 0) v becquereloch na kubický meter. Zaznamená sa dátum stanovenia
objemovej aktivity trícia štandardného roztoku (ŕ = 0).

POZNÁMKY

10 Objemová aktivita trícia roztoku vnútorného štandardného roztoku v čase f, kedy sa vzorky namerali (7.3),
s korekciou na rádioaktívnu premenu je daná rovnicou

cs(t)=csU=0)eXl (2)

kde cs(t) je objemová aktivita trícia roztoku vnútorného štandardu v Case t, v becquereloch na
meter kubický;

c,(t=0) objemová aktivita trícia roztoku vnútorného štandardu v čase prípravy,
v becquereloch na meter kubický;

X konštanta premeny v reciprokých rokoch (X = 0,055 76);

t čas medzi prípravou roztoku vnútorného štandardu a meraním vzoriek, v rokoch.

11 Alternatívne sa môžu použiť namiesto koncentrovaného štandardného roztoku trfcia <[3H]H2O) kyvety so
štandardným roztokom trícia. Komerčne dostupné kyvety so štandardom sa však vyznačujú celkovou nepresnosťou
omnoho vyššou ako 1 %.

4.5 Scintilačný roztok

Bežne sa používajú* scintilačné roztoky s jedným alebo viacerými emulgátormi, ktoré môžu pohltiť
pomerne veľké objemy vzoriek vody, obyčajne v emulzii alebo géli. Komerčne dostupné zmesi
(koktaily) sa ukazujú v praxi ako najvyhovujúcejšie (pozri tiež 9.1).

Koktailom na báze pseudokuménu (1,2,4-trimetylbenzén) sa dáva prednosť pre ich nižšiu toxicitu,
vyšší bod vzplanutia, lepšiu stabilitu a nedeformujú kyvety z plastu. Koktaily na báze dioxánu sa
nemajú používať.

Scintilačné roztoky sa uschovávajú v tme. Hlavne tesne pred použitím (pozri 7.2, poznámku 15) je
potrebné vylúčiť ich priame vystavenie slnečnému alebo fluorescenčnému žiareniu, aby sa zabránilo
rušivej luminiscencii. :

4.6 Karborundové alebo sklené guľôčky.

*) NÁRODNÁ POZNÁMKA - No tomto mieste sa doporučuje, aby sa objemová aktivita trícia po doplnení vodou po značku
na slepý pokus a po premiešaní bola najmenej 1.108 Bq/m3, pričom v záujme zníženia celkovej neistoty stanovenia objemovej
aktivity (príspevok neistoty stanovenia detekčnej účinnosti) je vhodná objemová aktivita väčšia ako 1.108 Bq/m3.
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5 Prístroje

Bežné laboratórne prístroje a ďalej

5.1 Kvapalinové scintilačné meracie zariadenie, najlepšie s automatickým podávačom vzoriek
(pozri 7.3, poznámku 19). Odporúča sa pracovať pri konštantnej teplote a riadiť sa pokynmi výrobcu.

Metóda, ktorá je špecifikovaná v tejto medzinárodnej norme, sa vzťahuje na najčastejšie používané
kvapalinové scintilačné meracie zariadenia s meracími kyvetami s objemom asi 20 ml. Ak sa použijú
iné kyvety so zodpovedajúcim meracím zariadením, popísaná metóda sa musí modifikovať.

5.2 Destilačný prístroj, vysušený pred použitím, zložený z :

- obyčajne banky s okrúhlym dnom s objemom 500 ml [väčšia banka sa môže použiť na prípravu
vody na slepý pokus (4.3)3;

- lapača kvapiek;

- destilačnej kolóny podľa Vigreuxa (vpichovanej), dlhej 40 cm;

- chladiča;

- alonža.

5.3 Pipeta, vhodná na presné odmeranie 100 ul roztoku vnútorného štandardu (4.4) s celkovou
nepresnosťou menšou alebo rovnou 1 %.

5.4 Meracie kyvety, vyrobené z polyetylénu alebo obdobného materiálu, s objemom najmenej 20 ml,
ktoré sú vhodné do meracej komôrky kvapalinového scintilačného meracieho zariadenia (5.1). Difúzia
organických rozpúšťadiel do stien a cez steny meracích kyviet, ako aj ich deformácia po naplnení musí
byť prijateľne malá (pozri 7.2).

Plastovým meracím kyvetám sa dáva všeobecne prednosť pred sklenými, pretože majú všeobecne
nižšiu početnosť impulzov pozadia ako sklené kyvety.

POZNÁMKY

12 Aby sa zabránilo rušivej luminiscencii, mali by sa meracie kyvety uschovávať v tme a nemali by sa vystaviť
priamemu slnečnému ani fluorescenčnému svetlu, hlavne pred použitím (pozri 7.2, poznámku 15).

13 Scintilačné roztoky na báze toluénu môžu deformovať polyetylénové meracie kyvety. Preto sa neodporúča ich
použitie. Difúzia organických rozpúšťadiel do stien polyetylénových kyviet a cez neje ich závažný nedostatok.

5.5 Fľaštičky z borosilikátového skla alebo polyetylénu s objemom asi 100 ml.

6 Odber vzoriek a vzorky

Vzorky sa odoberajú podľa ISO 5667-1 a ISO 5667-2. Na prípravu sa odoberá laboratórna vzorka
s objemom asi 250 ml (pozri 7.1).

7 Postup skúšky

7.1 Príprava vzorky

Laboratórna vzorka (kapitola 6) sa umiestni do destilačného prístroja (5.2). Pridá sa asi 250 mg
tiosíranu sodného (4.2) na prevedenie jódu na jodidy, asi 0,5 g uhličitanu sodného (4.1) na alkalizáciu
vzorky a nakoniec niekoľko karborundových guľôčok (4.6) proti utajenému varu. Zostaví sa
destilačný prístroj (5.2). Destiluje sa, vylúči sa prvých 50 ml až 75 ml destilátu. Potom sa naleje asi
100 ml strednej frakcie do fľaštičky (5.5). Ostatok sa vyleje.

POZNÁMKA 14 - Týmto postupom nenastáva pri destilácii významná izotopická frakcionácia.
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7.2 Plnenie meracích kyviet

Pre každú vzorku vody sa plnia, najlepšie pri čiastočnom zatemnení, tri meracie kyvety (5.4)
s objemom Vi, v mililitroch (pozri poznámku 18), scintilačným roztokom (4.5) a potom destilátom
(7.1) s objemom V2 = 20 - Vu v mililitroch. Táto zmes sa ďalej označuje ako scintilačná emulzia. Do
jednej z meracích kyviet sa pipetou (5.3) pridá 100 ul roztoku vnútorného štandardu (4.4). Viečka
troch meracích kyviet sa označia napríklad la, 1* a lb pre vzorku 1; 2a, 2* a 2b pre vzorku 2 a pod.
(Hviezdička indikuje kyvetu s prídavkom roztoku vnútorného štandardu.) Podľa požiadaviek postupu
(7.3) sa rovnakým spôsobom naplní primeraný počet meracích kyviet (5.4) na stanovenie pozadia
scintilačným roztokom (4.5) s objemom Vi v mililitroch, a potom vodou na slepý pokus s objemom
V2= 20 - Vi v mililitroch (4.3). Celková neistota každého prídavku by mala byť menšia alebo rovná
1 %. Viečka týchto meracích kyviet sa označia napríklad Bi, B2, B3 a pod. Meracie kyvety sa dôkladne
a rovnakým spôsobom (napr. na trepačke) pretrepú.

POZNÁMKY

15 Uvedené úkony by sa mali vykonávať pri čiastočnom zatemnení (radšej svetlo z bieleho zdroja alebo červené
svetlo). Vzhľadom na možný rušivý vplyv luminiscencie v niektorých sadách meracích kyviet, je nutné vyvarovať sa
priameho slnečného alebo fluorescenčného svetla.

16 Pri bežnom spôsobe stanovenia môžu byť pri podobných vzorkách zistené malé rozdiely meracej účinnosti medzi
vzorkami. V tomto prípade by bolo možné stanoviť strednú meraciu účinnosť použitím prídavku vnútorného štandardu
k dvom až trom vzorkám skupiny, alebo použiť účinnosť zistenú z kalibrácie technikou vonkajšieho štandardu.

17 Pri práci s polyetylénovými kyvetami sa odporúča použiť vnútorný štandard. Ak sa pri práci s polyetylénovými
meracími kyvetami používa vonkajší štandard, môžu nastať rušivé vplyvy v dôsledku zmeny početnosti impulzov
vonkajšieho štandardu ako funkcie času vplyvom straty zložiek scintilačného roztoku (4.5) difúziou do steny meracej
kyvety. Tieto vplyvy sú významne menšie pri nižších teplotách (od 4 °C do 10 °C) ako pri vyšších teplotách (od 20 °C
do25°C).

18 Pri optimalizovaných podmienkach merania (pozri kapitolu 9) väčšina kvapalných scintilačných roztokov (4.5)
môže pohltiť až 40 % vody. V tomto prípade Vi = 12 ml.

7.3 Postup merania

Meracie kyvety sa po pretrepaní (pozri 7.2) utrú vlhkou utierkou nezanechávajúcou žiadne stopy
a odstraňujúcou elektrostatický náboj. Od tejto chvíle sa musí vylúčiť akýkoľvek kontakt s časťami
meracej kyvety, ktorými sa prenáša svetlo.

Meracie kyvety sa umiestnia do kvapalinového scintilačného meracieho zariadenia (5.1) v poradí:
pozadie, vzorka 1, vzorka 1 s pridaným roztokom vnútorného štandardu (4.4), vzorka 1, pozadie,
vzorka2 atď. [B,, la, ť , lb, B2,2a, 2*, 2b, B3,3a, 3*, 3b, B4,4a, 4*, 4b atď. (pozri 7.2)].

Meracie kyvety sa premerajú v nastavených meracích časoch s použitím jedného alebo viacerých
meracích kanálov (pozri kapitolu 9), alebo, v prípade meracích kyviet s roztokom vnútorného
štandardu, sa merajú do dosiahnutia zvolených početností impulzov.

POZNÁMKY ^

19 Všeobecne stačí merací čas asi 100 minút na meraciu kyvetu. Dáva sa prednosť meraniu kyviet v sérii
v opakovaných kratších časových úsekoch pred jedným dlhým časom merania, tzn. namiesto 100 minút jedného
merania radšej 5 x 20 minút. Na tento účel je potrebný automatický podávač kyviet Tým sa zabezpečí lepšia kontrola
stability vzoriek a je daná možnosť vylúčenia odľahlých nameraných hodnôt. Nízke objemové aktivity trícia môžu
vyžadovať dlhší čas merania v závislosti od požadovanej neistoty merania (pozri 8.1.3).

20 Pred začiatkom merania je účelné nechať meracie kyvety v kvapalinovom scintilačnom meracom zariadení (5.1) na
adaptáciu na tepelné a svetelné podmienky, napríklad v noci, a tým znížiť možnosť výskytu luminiscencie počas
merania.

21 Pri vzorkách s relatívne vyššou objemovou aktivitou trícia sa môže použiť vopred zvolený počet impulzov. V tomto
prípade sa nedá použiť vzorec uvedený v 8.1.3 (pozri 8.1.3, poznámku 25).
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8 Vyjadrenie výsledkov

8.1 Výpočet

8.1.1 Účinnosť merania

Účinnosť merania sa vypočíta z rovnice

F - * (3)

kde e je účinnosť merania ako bezrozměrná veličina predstavujúca nameraný počet
impulzov za sekundu na becquerel;

R stredný počet impulzov vzorky s pridaným roztokom vnútorného štandardu
(4.4) za sekundu;

R stredný počet impulzov paralelnej vzorky bez prídavku roztoku vnútorného
štandardu za sekundu;

As(t) aktivita pridaného roztoku vnútorného štandardu v čase merania vzorky
v becquereloch; vypočíta sa z rovnice As(t)=V.cs(t), kde cs(t) je definované
v 4.4 a V = 1.10'7 m tak, ako vyplýva zo 7.2.

8.1.2 Objemová aktivita trítía vzorky

Objemová aktivita trícia vo vzorke sa vypočíta z rovnice

R-Ro
e-V2

+ co(/) (4)

kde c j e objemová aktivita trícia vo vzorke v čase odberu vzorky, v becquereloch na
meter kubický;

]Ř stredný počet impulzov paralelnej vzorky bez prídavku roztoku vnútorného
štandardu za sekundu;

) j 0 stredný počet impulzov dvoch priľahlých duplikátnych vzoriek vody na slepý

pokus za sekundu;

e účinnosť merania (8.1.1);

V2 objem vzorky alebo vzorky vody na slepý pokus (pozri 7.2) v meracej kývete,

v metroch kubických;

X rozpadová konštanta v reciprokých rokoch {X - 0,055 76);

A t čas medzi odberom vzorky (kapitola 6) a meraním (7.3) vzoriek, v rokoch;

co(t) objemová aktivita trícia vody na slepý pokus (4.3) v čase f, v beckquereloch
na meter kubický.

POZNÁMKY
22 Ak sa používa na slepý pokus voda s nízkou objemovou aktivitou tríeia v porovnaní s objemovou aktivitou trícia vo
vzorke, nie je potrebné upravovať výsledok objemovej aktivity trícia vody na slepý pokus (pozri aj 4.3, poznámku 9).

23 Ak A t < 0,5 roka, posledný člen v rovnici možno vynechať.
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8.1.3 Neistota daná štatistickou povahou rádioaktívnej premeny a radiácie pozadia

Smerodajná odchýlka sc objemovej aktivity c (8.1.2) spôsobená štatistickou povahou rádioaktívnej
premeny a radiácie pozadia sa vypočíta podľa rovnice

e-V,
(5)

kde je smerodajná odchýlka objemovej aktivity c (8.1.2), v becquereloch na meter
kubický;

ŕo súčet časov merania vody na slepý pokus v meracích kyvetách (rovná sa súčtu
časov meraní vzorky v meracích kyvetách), v sekundách;

ÄÔ,Je,e,V2,;iaAf sú definované v 8.1.2.

POZNÁMKY

24 Pri vzorkách s nízkou objemovou aktivitou trícia je štatistická povaha rádioaktívnej premeny a radiácie pozadia
prevažujúcim zdrojom nepresnosti obyčajne označovanej ako štatistická chyba merania: V prípade objemových aktivít
trícia vyšších ako 10s becquerelov na meter kubický majú význam aj ďalšie zdroje neistôt (pozri [5] a [8]).

25 V pripade použitia predvoľby počtu impulzov sa smerodajná odchýlka sc objemovej aktivity c (8.1.2) spôsobená
štatistickou povahou rádioaktívnej premeny a radiácie pozadia vypočíta zo všeobecnejšej rovnice

e-V, e (6)

kde to je súčet časov merania vody na slepý pokus, v meracích kyvetách, v sekundách;

ts súčet časov merania vzorky v meracích kyvetách, v sekundách.

R~0,R~,e,V2,X aAŕ sú definované v 8.1.2 a 8.1.3.

8.2 Opakovateťnosť a reprodukovateťnosť

Hodnoty reprodukovateľnosti, ktoré sú odvodené z výsledkov medzilaboratómej skúšky v SRN podľa
metódy založenej na rovnakom princípe, ktorý je popísaný v tejto norme, sú nasledovné:
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Číslo vzorky

Počet zúčastnených laboratórií

Počet jednotlivých výsledkov

Priemerné výsledky laboratórií s vylúčením odľahlých výsledkov

(Grubbsov test, Pz = 90 %)

Cnin Bq/1

Cmax Bq/1

Priemerné hodnoty priemerných výsledkov laboratórií s vylúčením
odľahlých výsledkov Bq/1

Referenčné hodnoty Bq/1

Rozdiely referenčných a priemerných hodnôt Bq/1

Podiely rozdielov a referenčných hodnôt %

1

37

158

0,00

10,07

5,72

6,11

0,39

6,3

2

37

157

15,4

26,4

20,8

21,1

0,30

1,4

3

41

165

65,5

82,2

75,3

77,2

1,86

2,4

9 Optimalizácia stanovenia

9.1 Najmenšia detegovateľná objemová aktivita c^

Najmenšia detegovateľná objemová aktivita sa vypočíta z rovnice:

ctnin ~ -
s-V2

(7)

kde je najmenšia detegovateľná objemová aktivita, v becquereloch na meter kubický;

koeficient spoľahlivosti;

sú definované v 8.1.2a 8.1.3.

POZNÁMKA 26 - Za predpokladu normálneho rozdelenia odpovedá k = 3 úrovni spoľahlivosti 99,6 %. Vplyvom
odchýlok od normálneho rozdelenia, hlavne v prípadoch nízkych objemových aktivít, zodpovedá k = 3 úrovni
spoľahlivosti asi 90 %.X )

Hodnota 0^ zahŕňa väčšinu zodpovedajúcich faktorov, ktoré je nutné brať do úvahy pri meraní nízkych objemových
aktivít. Nezahŕňa také faktory, ako je dlhodobá stabilita2' elektronickej aparatury a emulzie kvapalného scintilátora
(pozri 7.2), chyby spôsobené nepriamou kontamináciou a pod., ktoré sa ťažko vyjadrujú vzorcom. Ro a e sú okrem
iného závislé od zlozenia scintilačnej emulzie, t. j . aj od V2 (pozri 7.2), a od nastavenia meracích kanálov (9.2).

Všeobecne je výhodné dávkovať do meracej kyvety čo najviac destilátu (pozri 7.1). Objem destilátu V2> v mililitroch,
ascintilačného roztoku V, = 20 - V* v mililitroch, je nutné voliť vo vzťahu k Ro a e tak, aby bola hodnota
S-V^/SQ maximálna. Optimálna hodnota V2 nie je rovnaká pre všetky scintilačné roztoky a má sa stanoviť pre
každú zmes zvlášť [6]. Dôležitý predpoklad je konštantné správanie scintilačnej emulzie (7.2) počas merania (7.3), t j .
počet impulzov vzoriek a vody na slepý pokus má zostať konštantný, nehľadiac na štatistickú chybu merania (pozri 7.3,
poznámku 19).

NÁRODNÉ POZNÁMKY

1) Pre väčšinu kvapalinových scíntilačných spektometroY ja možné dosahovať pri meraní nízkych aktivít počas rádovo stoviek
až tisicov minút (napr. súčasne povrchové a zrážkové vody) dostatočne vyššiu stabilitu a neistota merania bude potom daná
predovšetkým samotným stochastickým charakterom rádioaktívnej premeny, a ďalšie neistoty budú pomerne malé.

2) Z hľadiska väčšiny zmienených faktorov ide o stabilitu skôr z pohľadu časového merítka desiatok dnf až mesiaca. Pre výpočet
najmenšej významnej a najmenšej detegovateľnej objemovej aktivity sa odporúča alternatívne použiť normu STN 75 7600.

10
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Treba zdôrazniť, že je dôležitejšie udržať konštantný počet impulzov vody na slepý pokus, ako ju udržať čo najnižšiu,
hlavne pri meraní vzoriek, ktorých objemová aktivita sa blíži c,^. Vysoké stabilné pozadie zvyšuje c ^ , ale nízke
nestabilné pozadie sa prejaví nespoľahlivou hodnotou c^.

92 Nastavenie optimálneho meracieho kanála

Pri kvapalinových scintilačných meracích zariadeniach (5.1) s voliteľným prahom sa vyberie dolný
prah meracieho kanála tak, aby impulzy zodpovedajúce dvom fotónom spoľahlivo ležali nad ním. Pre
danú scintilačnú emulziu (pozri 7.2) sa nastaví horný prah tak, aby e2 í/?0 dosiahla maximálnu
hodnotu; to je optimálne nastavenie pri meraní vzoriek s nízkymi objemovými aktivitami (merací
kanál A).1 }

10 Odhad a korekcia rušivých vplyvov

10.1 Rušivé vplyvy luminiscencie

Významné rušivé vplyvy pri stanovení trícia sa vyskytujú v dôsledku mnohých luminiscenčných
procesov, napríklad chemiluminiscencie, fosforescencie, triboluminiscencie a statickej elektriny.
Účelné je používať kvapalinové scintilačné meracie zariadenie schopné registrovať interakcie jediného
fotónu. Ak to nie je možné, dá sa použiť metóda popísaná Bransomom a Growerom (pozri [2],
str. 342). Pri tejto metóde sa trícium meria paralelne v drahom meracom kanáli B, ktorý má rovnaký
domý prah ako kanál A (pozri 9.2), ale horný prah je nastavený tak, aby účinnosť merania trícia bola
asi 2/3 meracej účinnosti trícia v kanáli A.

Pri neprítomnosti rušivých luminiscencií by mal výpočet podľa 8.1.2 poskytnúť rovnakú absolútnu
objemovú aktivitu trícia vo vzorke v obidvoch meracích kanáloch A a B, ak sa použijú príslušné
účinnosti pre každý kanál.

Ak budú prítomné nadmerné luminiscencie, poskytne výpočet podľa 8.1.2 omnoho vyššiu aktivitu pre
kanál B ako pre kanál A vplyvom prípadov náhodnej koincidencie monofotónov, ktoré zariadenie
nemôže rozlíšiť od zdvojnásobených fotónových impulzov trícia; tieto impulzy ležia v blízkosti
dolného prahu, v dôsledku čoho sa zaznamenávajú v kanáloch A aj B s rovnakou meracou účinnosťou.
Výskyt rušivých vplyvov spôsobených luminiscenciou a im odpovedajúcich hodnôt sa musí vylúčiť.

10.2 Stabilita prístroja

Po nastavení meracích kanálov A a B sa odporúča overovať stabilitu ich nastavenia meraním
neznášaného štandardného roztoku trícia a vody na slepý pokus, v dvoch hermeticky uzavretých
meracích kyvetách (komerčne dodávaných) spolu s každou sadou vzoriek (pozri 7.3). Odchýlka
pristroja od začiatočného nastavenia sa potom zistí ľahko. Odporúča sa používať regulačné diagramy
(pozri [2]).

11 Protokol o skúške

Protokol o skúške musí obsahovať:

a) odkaz na túto medzinárodnú normu;2)

b) podrobnosti nutné na úplnú identifikáciu vzorky;

c) objemovú aktivitu trícia s príslušnou hodnotou smerodajnej odchýlky c ± sc, v becquereloch na
meter kubický:

NÁRODNÉPOZNÁMKY

1) Takýmto spôsobom optimalizovaná scintilačná emulzia má byť z hľadiska časov merania, prípadného skladovania
a pravdepodobných teplotných zmien dostatočne stabilná.

2) V SR sa uvádza odkaz na STN ISO 9698.

11
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POZNÁMKA 27 - Na sledovanie, aby sa zo štatistického hľadiska neporušila kompletnosť radu údajov, sa môžu
uvádzať aj záporné hodnoty objemovej aktivity a ich smerodajné odchýlky (pozri [10]).4 )

d) akékoľvek zvláštne okolností pozorované počas stanovenia;

e) podrobnosti o všetkých operáciách, ktoré nie sú v tejto medzinárodnej norme alebo sa považujú
za voliteľné, spolu s akýmikoľvek okolnosťami, ktoré mohli ovplyvniť výsledky.

*) NÁRODNÁ POZNÁMKA - Vyjadrovanie objemovej aktivity trícia v záporných hodnotách je použiteFné iba v málo
prípadoch. V tomto prípade sa musia vzorce pre výpočet najmenšej významnej a najmenSej detegovateľnej objemovej
aktivity doplniť o opravný člen zahŕňajúci rádioaktívnu premenu trícia, pričom tieto vzorce budú platiť iba za predpokladu
dostatočnej stability celého merania. • '

12
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Príloha A (informatívna)
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