UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
ODDELEK ZA FIZIKO
MEDICINSKA FIZIKA

Tina Vodopivec

TEKOČINSKOSCINTILACIJSKA
SPEKTROMETRIJA IN TRITIJ V
URINU
Magistrsko delo

MENTOR: doc. dr. Matej Lipoglavšek
SOMENTORICA: dr. Jasmina Kožar Logar

Ljubljana, 2013

IZJAVA O AVTORSTVU IN DOVOLJENJE ZA OBJAVO ELEKTRONSKE
OBLIKE

Spodaj podpisana Tina Vodopivec izjavljam:
-

-

da sem zaključno magistrsko delo z naslovom Tekočinskoscintilacijska spektrometrija in
tritij v urinu izdelala samostojno pod mentorstvom doc. dr. Mateja Lipoglavška in
somentorstvom dr. Jasmine Kožar Logar in
da Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani dovoljujem objavo elektronske
oblike svojega dela na spletnih straneh.

Ljubljana, 13. 12. 2013

Tina Vodopivec

ii

ZAHVALA

Dr. Jasmini Kožar Logar se zahvaljujem za to, da sem magistrsko delo lahko opravljala v
laboratoriju za LSC, za vse ure čepenja v laboratoriju, za ideje takrat, ko mi jih je zmanjkalo ter za
vso spodbudo.
Doc. dr. Mateju Lipoglavšku se zahvaljujem za predloge, ki so izboljšali delo, za hitro
odzivnost ter za pripravljenost vedno pomagati.
Tadeju Vodopivcu, Davidu Fabjanu in Mitji Centrihu hvala za pomoč pri programiranju.
Vsem sodelavkam in sodelavcem hvala za čudovito vzdušje.
Družini se zahvaljujem za podporo med študijem.
Zahvaljujem se še vsem ostalim, brez katerih tega dela ne bi bilo.

iii

IZVLEČEK
Magistrsko delo sem opravila v Laboratoriju za tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo na
Odseku za fiziko nizkih in srednjih energij (F-2) na Institutu "Jožef Stefan". V magistrskem delu
sem pregledala obstoječe metode meritev vsebnosti tritija v urinu.
Preizkusila sem tri metode priprave vzorcev: preprosto, destilacijsko in filtracijsko. Vzorce
sem pripravila na vse tri načine, izmerila ter izračunala krivulje dušenja za izkoristek detektorja
in ugotovila, katere parametre je mogoče optimizirati. Primerjala sem različne pristope za zajem
podatkov za izračun vsebnosti tritija v vzorcu: s fiksnim števnim oknom, s števnim oknom,
določenim s parametrom 𝐹𝑂𝑀 in s prilagojeno krivuljo. Za vsak pristop sem izračunala novo
krivuljo dušenja za izkoristek detektorja. Primerjala sem tudi izračuna meje detekcije po
standardu ISO 11929 in po članku Currie-ja. Izkoristek metode sem določila s krivuljo dušenja za
izkoristek detektorja, s primerjavo z znanim vzorcem in z metodo s standardnim dodatkom ter
rezultate med sabo primerjala. Primerjala sem tudi uporabo različnih scintilacijskih koktajlov. Po
optimizaciji vseh parametrov sem vse tri metode primerjala med sabo. Laboratorij je sodeloval v
mednarodni primerjavi Procorad 2013 in jo uspešno prestal.
Ključne besede:
Tekočinskoscintilacijska spektrometrija, vsebnost tritija v urinu

PACS:
78.70.Ps
93.85.Np

Scintillation
Radioactivity methods
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ABSTRACT:
In this thesis, I examined the existing methods for measurement of tritium concentration in
urine. The research was performed in the Laboratory for liquid scintillation spectrometry at the
Department of Low and Medium Energy Physics (F-2) at "Jožef Stefan" Institute. I tested three
methods for sample preparation: a simple one, the method with distillation and the one with
filtration. With every method, I prepared samples and calculated the quenc curve of the
detector efficiency. I determined which parameters could be optimized. I compared different
methods for obtaining measured counts for calculation of tritium concentration in the sample:
with a fixed counting window, with a counting window defined by the 𝐹𝑂𝑀 parameter and with
a fitted curve. For each method, I calculated a new quench curve. I also compared the method
of calculating the detection limit according to ISO standard 11929 and according to Currie. The
efficiency of the methods was calculated with the use of the quench curve, by comparison with
a sample with known activity and by the method with a standard additive. I compared the use
of different scintillation cocktails. After optimization of all parameters I evaluated all three
methods. The laboratory has successfully participated in an international comparison Procorad
2013.
Keywords:
Liquid Scintillation Spectrometry, Tritium in Urine
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SEZNAM UPORABLJENIH SIMBOLOV






𝑅(𝑡𝑧 )𝐻𝑇𝑂 skupna količina tritija v telesu v odvisnosti od časa po vnosu tritija,
𝑡𝑧 čas od zaužitja tritija,
𝑟1 odstotek tritija, ki se razporedi v telesne tekočine ,
𝑟2 odstotek tritija, ki se veže v tkivo,
𝑡1⁄2,𝐵,1 biološki razpolovni čas tritija v obliki HTO v telesnih tekočinah,



𝑡1⁄2,𝐵,2 biološki razpolovni čas organsko vezanega tritija,




𝐸 efektivna doza,
𝐷𝑇,𝑅 absorbirana doza zaradi sevanja R, povprečena na tkivo ali organ T,




𝑤𝑅 utežni faktor sevanja,
𝑤𝑇 utežni faktor za tkivo ali organ T,









𝐴 specifična aktivnost vzorca,
𝐴𝑧𝑛𝑎𝑛𝑖 specifična aktivnost znanega vzorca,
𝐴𝑠𝑡𝑑 specifična aktivnost standardnega dodatka,
𝐴𝑣𝑜𝑙 gostota aktivnosti vzorca,
𝐶 zaznani sunki na časovno enoto v merjencu,
𝐶𝑣𝑧 število zaznanih sunkov na časovno enoto v vzorcu,
𝐶𝑏𝑔 število zaznanih sunkov na časovno enoto v ozadju,





𝐶𝑧𝑛𝑎𝑛𝑖 število zaznanih sunkov znanega vzorca na enoto časa,
𝐶𝑠𝑡𝑑 število zaznanih sunkov vzorca s standardnim dodatkom na časovno enoto,
𝐷 znano število razpadov na časovno enoto,






𝜆 razpadna konstanta tritija,
𝑇 časovni interval med sredino meritve vzorca ter časa, ob katerem želimo poznati
aktivnost vzorca,
𝜀 izkoristek meritve,
𝜀𝑏𝑔 izkoristek meritve ozadja,



𝑡𝑔 čas štetja vzorca,



𝑡𝑏 čas štetja ozadja,




𝑚 masa vzorca,
∆𝑚 negotovost mase,
ix



𝜌𝑢𝑟𝑖𝑛 gostota urina.










𝑢𝑐 (𝑦) negotovost rezultata v istih enotah kot rezultat,
𝑢 (𝑥𝑖 ) negotovost količine 𝑥𝑖 v istih enotah kot količina,
𝑓(𝑥𝑖 ) funkcija merjenih količin,
𝑥𝑖 posamezna količina, ki nastopa v funkciji,
𝑥 izmerjena vrednost preverjane količine,
𝑋 prava vrednost preverjane količine,
𝑢(𝑥) negotovost izmerjene količine x,
𝑢(𝑋) negotovost prave vrednosti X,





𝑦 prva ocena za aktivnost vzorca na dan meritve,
𝑢 (𝑦) prva ocena za negotovost meritve na dan meritve,
Φ(𝑡) porazdelitvena funkcija standardne normalne porazdelitve,




𝐹𝑂𝑀 figure of merit – občutljivost,
𝑓𝑜𝑚 relativni 𝐹𝑂𝑀,









𝑀𝐷𝐴 meja detekcije po Currie-jevem članku,
𝐿𝐶 kritična meja detekcije po Currie-jevem članku,
𝐿𝐷 meja detekcije signala po Currie-jevem članku,
𝑦 ∗ meja določitve po standardu ISO 11929,
𝑦 # meja detekcije po standardu ISO 11929,
𝜎0 standardna deviacija izmerjenega signala ozadja,
𝑁 število sunkov.

x

1 UVOD
1.1 IZVOR TRITIJA
Tritij je radioaktivni izotop vodika, sevalec žarkov β z najvišjo energijo 18,6 keV [1]. Razpade
na helij 3, elektron ter elektronski antinevtrino.
3
1𝐻

→ 32𝐻𝑒 + 𝑒 − + 𝜈̅𝑒

Razpolovni čas tritija je 12,312 let ± 8 dni. V vodi ali tkivu je največji doseg elektronov iz
njegovega razpada 6 µm [2].
Tritij nastane na več načinov, v naravi in umetno [3]. Naravno nastane v ozračju, kjer
kozmični žarki interagirajo s plini. Najpogostejša reakcija, pri kateri nastane tritij, je reakcija med
hitrim nevtronom z energijo nad 4 MeV in dušikom v atmosferi:
14
7𝑁

+𝑛 →

12
6𝐶

+ 31𝐻

V 40-ih, 50-ih in 60-ih letih prejšnjega stoletja so izvajali nadzemeljska testiranja jedrskega
orožja, pri katerih je v ozračje prišlo 1000 krat več tritija, kot ga je tam naravno. Tritij nastaja
tudi v jedrskih reaktorjih kot stranski produkt razpada 235U, 239 Pu in 233U ter v hladilni tekočini v
jedrskih reakcijah bora ali litija. Tritij se po nastanku večinoma veže v vodo, ki se primeša vodam
v okolju.
Za potrebe industrije tritij tudi umetno proizvajajo. Litij v kovinski obliki, litijeve zlitine ali soli
obsevajo z nevtroni. Primer reakcije je obsevanje atoma 6Li z nevtroni, pri čemer nastane 7Li. Leta je po zajetju nevtrona visoko vzbujen in razpade na tritij in 4He. Tritij ločijo od helija. Nastali
tritij se veže s kisikom in tako nastane voda s tritijem (HTO). Uporabljamo ga za osvetljevanje
številčnic ur, označevalnih obeskov ipd. Elektroni, ki nastajajo po razpadu tritija, interagirajo s
fosforjem, primešanem tritiju. Svetloba nastane s pojavom, poimenovanim radioluminiscenca.

1.2 TRITIJ V ČLOVEŠKEM TELESU
Človeško telo je neprestano v stiku z okoljem. Tritij dobimo v telo s hrano, dihanjem in
pitjem, lahko pa tudi skozi drugačno izmenjavo. Koncentracija tritija v telesu se spreminja
skladno s koncentracijo tritija v okolju. Ob izrednih dogodkih, kot so jedrske nesreče, uživanje
hrane in pijače z višjo vsebnostjo tritija, nošenje ur s številčnico, pobarvano s tritijem [4], se
koncentracija tritija v telesu lahko poveča. 97 % vnesenega tritija se v šestih urah razporedi v
telesne tekočine, 3 % pa ga v obliki vode ostane vezanega v tkivih (organsko vezani tritij).
Biološki razpolovni čas prvega je 10 dni, drugega pa 40 dni. Biološki razpolovni čas je čas, ki
1

upošteva razpolovni čas tritija ter izločanje tekočin iz telesa. Skupno količino tritija v telesu 𝑅𝐻𝑇𝑂
v odvisnosti od časa po vnosu tritija 𝑡𝑧 lahko izračunamo [2]:
𝑅(𝑡𝑧 )𝐻𝑇𝑂 = 𝑅0 (𝑟1 𝑒

𝑙𝑛2
−
𝑡
𝑡1⁄2,𝐵,1 𝑧

+ 𝑟2 𝑒

−

𝑙𝑛2
𝑡
𝑡1⁄2,𝐵,2 𝑧

),

(1)

kjer je:
 𝑅(𝑡𝑧 )𝐻𝑇𝑂 količina tritija v odvisnosti od časa po vnosu,
 𝑅0 vnesena količina tritija,
 𝑡𝑧 čas od zaužitja tritija,
 𝑟1 delež tritija, ki se razporedi v telesne tekočine ,
 𝑟2 delež tritija, ki se veže v tkivo,
 𝑡1⁄2,𝐵,1 biološki razpolovni čas tritija v telesnih tekočinah,


𝑡1⁄2,𝐵,2 biološki razpolovni čas organsko vezanega tritija.

Z urinom se iz telesa izloči 47 % tritija, z blatom 3 % ter 50 % na ostale načine, npr. s
potenjem [2]. Biološki razpolovni čas ima zelo veliko negotovost, saj je izločanje telesnih tekočin
zelo odvisno od vsakega posameznika, vremenskih razmer, športnega udejstvovanja …
Koncentracija tritija v urinu je enaka koncentraciji tritija v drugih telesnih tekočinah.
Inhalacija

Peroralen vnos

Vbrizg

Prehodni razdelek
6 ur
97 %

3%
Organsko vezani tritij

Voda s tritijem
10 dni

Urin (47 %)

40 dni

Blato (3 %)

Ostalo (50 %)

Slika 1: Tritij v telesu. Po vnosu v telo se tritij razporedi po telesnih tekočinah kot voda s tritijem ali
kot organsko vezan tritij. Izloči se z urinom, blatom in na ostale načine.

2

Tritij prispeva k efektivni dozi, ki jo lahko izračunamo z enačbo (2) [5]. Efektivna doza je vsota
absorbiranih doz v tkivu ali organu, uteženih glede na vrsto in kvaliteto sevanja, po vseh tkivih in
organih. Izrazimo jo kot:
𝐸 = ∑ 𝑤𝑂 ∙ ∑ 𝑤𝑅 ∙ 𝐷𝑂,𝑅 ,
𝑇

(2)

𝑅

kjer je :
 𝐸 efektivna doza,
 𝐷𝑂,𝑅 absorbirana doza zaradi sevanja R, povprečena na tkivo ali organ O,



𝑤𝑅 utežni faktor sevanja,
𝑤𝑂 utežni faktor za tkivo ali organ O.

Za izračun doze, ki jo telo prejme s tritijem v vodi, moramo poznati utežne faktorje. Po ICRP [5]
je efektivna doza, ki jo telo prejme po vnosu tritija z aktivnostjo 1𝐵𝑞, enaka 1,8 ∙ 10−11 𝑆𝑣. V tej
količini je upoštevan skupni utežni faktor sevanja za tritijevo vodo, ki upošteva tudi razporeditev
tritija po tkivih in organih.
Merjenje specifične aktivnosti urina je priporočljiva metoda za oceno doze, ki jo dobimo s
tritijem. Pridobivanje urina ni invazivno in je enostavno. Za določitev doze pri izrednih dogodkih
nizke meje detekcije niso zelo pomembne. Če bi želeli določiti doze, ki jih prejmemo iz okolja,
moramo imeti čim nižje meje detekcije, da lahko zajamemo tudi zelo nizke vsebnosti tritija.

1.3 TEKOČINSKOSCINTILACIJSKA SPEKTROMETRIJA
Tekočinskoscintilacijska spektrometrija (LSC) je ena najpogostejših metod za detekcijo in
meritve radioaktivnosti. Delci, ki so posledica radioaktivnega razpada, vzbujajo molekule
organskih spojin, ki nato izsevajo fotone. Fotone zazna fotopomnoževalka (slika 2). V njej iz
fotona dobimo preko fotoefekta elektron, ki ga s serijo dinod pomnožimo. Na koncu zaznamo
električni tok.
Merjence pripravimo tako, da v števno posodico oz. vialo nalijemo scintilacijski koktajl in
prilijemo vzorec. Scintilacijski koktajl je mešanica treh komponent: organskega topila,
organskega scintilatorja in emulgatorja. Vzorec je tekočina, po možnosti prozorna. Viale so lahko
steklene ali plastične. Pri plastičnih vialah izmerimo nižje ozadje, so cenejše ter jih ne moremo
razbiti. Steklene viale prinašajo manjšo difuzijo vzorca skozi stene. So prozorne, kar nam
omogoča, da merjenec pred meritvijo vidimo ter ugotovimo, ali ima neželene usedline,
nehomogenosti ali barvo. Mešanica vzorca in scintilacijskega koktajla tvori homogeno raztopino.
Matrika vzorca nam pove, po katerem načinu smo merjenec pripravili ter koliko scintilacijskega
koktajla in koliko vzorca smo uporabili za pripravo merjenca.
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Slika 2: Fotopomnoževalka. Fotoni iz scintilatorja padajo na fotokatodo, kjer nastanejo elektroni. Na
dinodah se pomnožijo, zaznamo jih z anodo.

Proces tekočinske scintilacije je prikazan na sliki 3. Prva faza je interakcija elektrona (iz
razpada β) s topilom. V scintilacijskem koktajlu prevladujejo molekule topila, zato te absorbirajo
večino elektronov. Te molekule prenesejo prevzeto energijo na scintilacijske molekule. Te
preidejo iz vzbujenega stanja v osnovno preko fluorescence. Izsevajo fotone z valovno dolžino
med 375 in 460 nm. Število nastalih fotonov je odvisno od energije in vrste radioaktivnega
razpada.

Slika 3: Princip LSC. Delec, ki nastane pri radioaktivnem razpadu zadane topilo, to prenese energijo na
scintilacijsko molekulo, ki odda svetlobo.

Meritve izvajamo s tekočinskoscintilacijskim števcem. Nekateri števci, med njimi tudi števec
Quantulus (slika 4), ki sem ga uporabljala za meritve, sunke zaznavajo z dvema
fotopomnoževalkama. Signal pošljeta preko predojačevalcev, linearnih ojačevalcev ter
ločevalnih vezij v koincidenčno vezje, le-to pa naprej v ojačevalec in števec. Rezultat meritve je
energijski spekter vzorca. Energijska skala je razdeljena na 1024 kanalov in je logaritemska , kar
nam omogoča boljšo ločljivost pri sevalcih z nizkimi energijami, kot je tritij.
Merjenec in sistem fotopomnoževalk sta obdana s svinčenim in bakrenim ščitom, da zaznamo
čim manj neželenih dogodkov. Nad parom fotopomnoževalk, s katerima merimo vzorec, sta
postavljeni še dve fotopomnoževalki s scintilatorjem, katerih naloga je zaznava kozmičnih
žarkov.
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Slika 4: Tekočinskoscintilacijski števec Quantulus v laboratoriju LSC, Institut "Jožef Stefan"

1.4 IZRAČUN SPECIFIČNE AKTIVNOSTI
Specifično aktivnost vzorca izračunamo po enačbi:
𝐴=

(𝐶𝑣𝑧 − 𝐶𝑏𝑔 ) −𝜆∙𝑇
∙𝑒
,
𝜀 ∙𝑚

(3)

kjer je:
 𝐴 specifična aktivnost vzorca [Bq/kg],
 𝐶𝑣𝑧 število zaznanih sunkov vzorca na časovno enoto,
 𝐶𝑏𝑔 število zaznanih sunkov ozadja na časovno enoto,





𝜆 razpadna konstanta tritija,
𝑇 časovni interval med sredino meritve vzorca ter časa, ob katerem želimo poznati
specifično aktivnost vzorca,
𝜀 izkoristek meritve,
𝑚 masa vzorca.

Enota specifične aktivnosti je Bq/kg, kar pomeni 1 razpad na sekundo v kilogramu vzorca.
Razpadna konstanta tritija je obratna vrednost razpadnega časa in znaša 0,056/𝑙𝑒𝑡𝑜. Sunke
ozadja dobimo tako, da izmerimo vzorec ozadja. Ta je lahko vzorec, ki ne vsebuje tritija, če
želimo računati absolutno specifično aktivnost vzorca, ali pa vzorec, ki vsebuje količino tritija, ki
je normalno prisotna v telesu, če želimo oceniti, ali je količina tritija povečana.
Če želimo poznati negotovost količine 𝑦1 , ki je z merjeno količino 𝑥𝑖 povezana z:
𝑦1 = 𝑓 (𝑥𝑖 ),

(4)
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jo izračunamo z enačbo [6]:
𝑁1

2

𝛿𝑓(𝑥𝑖 )
𝑢𝑐 (𝑦1 ) = ∑ (
) ∙ 𝑢(𝑥𝑖 )2 ,
𝛿𝑥𝑖
2

(5)

𝑖=1

kjer je






𝑁1 število merjenih količin,
𝑢𝑐 (𝑦1 ) negotovost rezultata v istih enotah kot rezultat,
𝑢 (𝑥𝑖 ) negotovost količine 𝑥𝑖 v istih enotah kot količina,
𝑓(𝑥𝑖 ) funkcija merjene količine,
𝑥𝑖 posamezna količina, ki nastopa v funkciji,

pri čemer smo privzeli, da so negotovosti količin 𝑥𝑖 med seboj neodvisne. Končno negotovost
specifične aktivnosti vzorca izračunamo tako, da v enačbo (4) vstavimo funkcijo specifične
aktivnosti :
𝑓 (𝑥𝑖 ) = 𝐴.

(6)

Enačbi (3) in (6) vstavimo v enačbo (5):
2

𝑢 2 (𝜀) 𝑢 2 (𝑚) 𝑢 (𝐶𝑣𝑧 )2 + 𝑢(𝐶𝑏𝑔 )
𝑢 (𝐴) = 𝐴√ 2 +
+
+ (𝑇 ∙ 𝑢(𝜆))2 + (𝑢(𝑇) ∙ 𝜆)2 .
2
𝜀
𝑚2
(𝐶𝑣𝑧 − 𝐶𝑏𝑔 )

(7)

V izračunih sem negotovosti razpadne konstante tritija in negotovosti časa med referenčnim
datumom in datumom meritve zanemarila, saj sta več velikostnih razredov manjši od ostalih
negotovosti.
Za mednarodno primerjavo Procorad sem poročala gostoto aktivnosti z enoto 𝐵𝑞/𝑙. Gostoto
aktivnosti 𝐴𝑣𝑜𝑙 izračunamo z enačbo:
𝐴𝑣𝑜𝑙 = 𝐴 ∙ 𝜌𝑢𝑟𝑖𝑛,

(8)

njeno negotovost pa z enačbo:
𝑢 (𝐴𝑣𝑜𝑙 ) = 𝐴𝑣𝑜𝑙 √

𝑢 2 (𝐴) 𝑢 2 (𝜌𝑢𝑟𝑖𝑛)
+
,
𝐴2
𝜌𝑢𝑟𝑖𝑛2

(9)

jer je:
 𝜌𝑢𝑟𝑖𝑛 gostota urina.
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Enačbo za specifično aktivnost lahko zapišemo tudi na drugačen način. Standard ISO 11929
[7] uporablja načela Bayesove statistike. Bayesova statistika drugače definira pojem verjetnost.
Klasična statistika opiše verjetnostno porazdelitev, 𝑓(𝑦|ỹ), ki je porazdelitev pričakovanih
vrednosti 𝑦 ob pravi vrednosti ỹ merjenca 𝑌. Prava vrednost merjenca je neznana, glavna naloga
meritve je opisati to vrednost. Bayesova statistika dovoli računanje verjetnostne porazdelitve
𝑓(ỹ|𝑦), to je prave vrednosti ỹ merjenca 𝑌, ob poznani izmerjeni vrednosti merjenca 𝑦.
Standard ISO 11929 predpisuje, da specifično aktivnost meritve računamo z naslednjim
postopkom:
𝑦 = (𝐶𝑣𝑧 − 𝐶𝑏𝑔 ) ∙ 𝑤,
𝑤=

(10)

1
,
𝑚∙𝜀

(11)

kjer je:
 𝑦 prva ocena za specifično aktivnost vzorca na dan meritve,
 𝑚 masa uporabljenega vzorca,
 𝜀 izkoristek meritve.
Izračunamo vmesne člene negotovosti:
2 ( )
𝑢𝑟𝑒𝑙
𝑤

𝑢 2 (𝑚) 𝑢 2 (𝜀)
=
+ 2 ,
𝑚2
𝜀

2 ( )
𝑢 (𝑦) = √𝑤 2 ∙ (𝑢 (𝐶𝑣𝑧 ) + 𝑢(𝐶𝑏𝑔 )) + 𝑦 2 ∙ 𝑢𝑟𝑒𝑙
𝑤 ,

(12)

(13)

kjer je
2 ( )
 𝑢𝑟𝑒𝑙
𝑤 vsota kvadratov relativnih negotovosti mase in izkoristka,
 𝑢 (𝑦) prva ocena za negotovost meritve na dan meritve.
Izračunamo najboljšo oceno specifične aktivnosti merjenca na dan meritve ŷ:

𝑦̂ = 𝑦 +

𝑢 (𝑦 ) ∙

−𝑦 2
2𝑢
𝑒 2(𝑦)

𝛷(𝑝) ∙ √2𝜋

.

(14)

Funkcija Φ(𝑝) je porazdelitvena funkcija standardne normalne porazdelitve:
𝜙(𝑝) =

1
√2𝜋

𝑝

∫

−𝑥 2
𝑒 2 𝑑𝑥 ,

(15)

−∞
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parameter 𝑝 je v tem primeru kvocient 𝑦⁄𝑢(𝑦). Za primere, ko je 𝑡 > 4, se vrednost funkcije
𝜙(𝑝) razlikuje od 1 za manj kot 3∙105 , kar sem v izračunih upoštevala kot zanemarljivo majhno.
Negotovost specifične aktivnosti merjenca 𝑢 (𝑦̂) na dan meritve je:
𝑢 (𝑦̂) = √𝑢 2 (𝑦) − (𝑦̂ − 𝑦) ∙ 𝑦̂.

(16)

Vse specifične aktivnosti smo do zdaj računali na dan meritve. Zanima nas specifična aktivnost
vzorca ob določenem času:
𝐴 = 𝑦̂ ∙ 𝑒 −𝜆∙𝑇 ,

(17)

kjer je 𝑇 razlika med časom meritve in časom, ob katerem želimo poznati specifično aktivnost
vzorca. Negotovost specifične aktivnosti ob tem času je 𝑢 (𝐴):
𝑢 ( 𝐴) = 𝐴 ∙

𝑢 (𝑦̂)
.
𝑦̂

(18)

Bayesova statistika pri izračunu specifične aktivnosti in negotovosti poleg podatkov meritve
upošteva tudi podatke, ki jih poznamo vnaprej. Razlika med metodama se opazi šele takrat, ko
so ti podatki znani.

1.4.1 IZKORISTEK IN DUŠENJE IZKORISTKA
Izkoristek meritve je odvisen od geometrijskega izkoristka ter od dušenja izkoristka. Fotoni, ki
jih zaznavamo, letijo izotropno v vse smeri, zaznavamo pa jih samo v določenih smereh, zato je
geometrijski izkoristek manjši od 1. V meritvah ga ne upoštevam posebej, saj se izkoristek
določa iz meritev standardnih vzorcev, ki imajo enak geometrijski izkoristek kot neznani vzorci,
postavitev fotopomnoževalk pa je vedno enaka.
Dušenje je pojav, ko dušilec prepreči, da bi fotopomnoževalka zaznala radioaktivni razpad.
Dušenje delimo v tri razrede: kemično dušenje, ionizacijsko dušenje in barvno dušenje. Kemično
dušenje (slika 5) je najpogostejše in ima največji vpliv na samo meritev. Povzroči ga prisotnost
kemičnih spojin, ki absorbirajo energijo iz radioaktivnega razpada in tako elektron (po razpadu
β) ne more svoje energije predati scintilacijski molekuli. Rezultat je manjše število zaznanih
radioaktivnih razpadov. Kemijsko dušenje se dogaja pri veliki večini vzorcev.
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Slika 5: Princip kemičnega dušenja. Delec, ki nastane kot posledica radioaktivnega razpada, energijo
namesto topilu preda dušilcu.

Ionizacijsko dušenje (slika 6) je povezano z gostoto vzbujenih molekul v scintilacijskem
koktajlu. Odziv scintilacijskega koktajla ni linearno odvisen od energije, ki jo dobi z radioaktivnim
razpadom. Nelinearnost opisuje funkcija LET (linear energy transfer) delca. Pri razpadu tritija
nastanejo nizkoenergijski elektroni, ki imajo visoko vrednost funkcije LET. Visoka funkcija LET
pomeni večjo gostoto vzbujenih molekul. Ko je njihova gostota velika, postane verjetnost, da
bosta dve vzbujeni molekuli interagirali med sabo, velika. Molekuli energije ne bosta predali
scintilacijski molekuli in zaznali bomo manj razpadov.

Slika 6: Princip Ionizacijskega dušenja. Molekuli topila reagirata med sabo in energije ne preneseta na
scintilacijsko molekulo.

Barvno dušenje (slika 7) nastane, ko vzorec ni prozoren. Barva absorbira končne fotone iz
scintilacijske molekule. Pri merjenju specifične aktivnosti urina s preprosto metodo pričakujemo,
da ima barvno dušenje močan vpliv in povzroča težave pri meritvah.

Slika 7: Princip barvnega dušenja. Fotoni, ki nastanejo pri scintilaciji, se absorbirajo v barvilih.
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Tekočinskoscintilacijski števec Quantulus za določanje dušenja vzorca uporablja parameter
SQP(E) – Spectral Quench Parameter of the External Standard. SQP(E) merimo z zunanjim
standardnim vzorcem 152Eu [8]. Vir zunanjega standardnega vzorca prislonimo k vzorcu in
izmerimo njegov spekter. Določimo položaj kanala, do katerega je zbranih 99 % sunkov spektra
zunanjega standarda. Ta kanal predstavlja vrednost SQP(E). SQP(E) je število, ki dobi pomen le
takrat, ko ga primerjamo s števili SQP(E) drugih vzorcev. Na sliki 8 je primer spektra 152Eu iz
meritve vzorca, pri kateri je SQP(E) 730. Ravna črta prikazuje to vrednost.

Položaj SQP(E)

Slika 8: Spekter 152Eu za vzorec, pripravljen s preprosto metodo, čas štetja zunanjega standarda je 1
min. SQP(E) merjenega vzorca je 730. Kanali predstavljajo logaritem energije.

1.4.1.1 K RIVULJA DUŠENJA ZA IZKORISTEK DETEKTORJA
Da iz izmerjenega parametra SQP(E) lahko izračunamo izkoristek meritve, moramo pripraviti
krivuljo dušenja za izkoristek detektorja, ki poveže SQP(E) in izkoristek meritve. Na trgu se dobi
set vzorcev, s katerimi izmerimo krivuljo dušenja, ki naj bi ustrezala vsem meritvam. Krivuljo
dušenja za izkoristek detektorja lahko pripravimo tudi drugače, z v laboratoriju pripravljenim
setom vzorcev za vsako matriko merjenca posebej. Pričakovala sem, da izkoristek in SQP(E) nista
nujno vedno enako povezana. Odločila sem se, da bom vzorce za meritev krivulje dušenja za
izkoristek detektorja pripravila sama. Pripravila sem standardno raztopino tritija z znano
specifično aktivnostjo. Specifična aktivnost tritija naj bo čim višja, saj bomo tako lahko dodali
majhno količino standardnega vzorca in s tem bomo matriko zelo malo oz. skoraj nič spremenili.
10

Poleg tega si želimo, da bo čas meritve čim manjši, da so vsi vzorci izmerjeni v enakih pogojih.
Več vial (med 6 in 10) sem napolnila s scintilacijskim koktajlom in s standardnim vzorcem.
Izmerila sem specifično aktivnost v vialah ter preverila, ali je zaznanih sunkov dovolj, da bom
lahko meritev izvedla ter ali so vsi vzorci enako aktivni ter imajo enako matriko in dušenje. Za
dušilec lahko izberemo močan dušilec v majhnih količinah, npr. nitrometan, ali pa nekaj, kar je
sicer del vzorca, npr. vzorec ozadja. V viale dodamo različne količine dušilca. Viale zložimo v
števec in izmerimo število zaznanih sunkov. Ko imamo izmerjeno število sunkov v vzorcih,
izluščimo podatke o številu zaznanih razpadov na enak način, kot bomo to naredili pri izračunu
specifične aktivnosti vzorca. Izračunamo izkoristek meritve:
𝜀=

𝐶
,
𝐷

(19)

kjer je
 𝜀 izkoristek meritve,
 𝐶 zaznano število sunkov na časovno enoto v merjencu,
 𝐷 znano število razpadov na časovno enoto.
Odvisnosti izkoristka 𝜀 od izmerjenega SQP(E) sem prilagodila polinom tretje stopnje (slika 11 in
slika 17). Prilagojen polinom imenujemo krivulja dušenja za izkoristek detektorja. Specifično
aktivnost vzorca se izračuna tako, da se izmeri njegov SQP(E) ter iz krivulje dušenja za izkoristek
detektorja izračuna njegov izkoristek.

1.4.1.2 VZOREC Z ZNANO AKTIVN OSTJO
Izkoristek se določi tako, da se izmeri specifično aktivnost znanega vzorca z isto matriko, kot
jo ima neznani vzorec. Izračuna se njegov izkoristek in predpostavi, da je izkoristek neznanega
vzorca enak:
𝜀=

𝐶𝑧𝑛𝑎𝑛𝑖 − 𝐶𝑏𝑔 −𝜆∙𝑇
∙𝑒
,
𝐴𝑧𝑛𝑎𝑛𝑖 ∙ 𝑚

(20)

kjer je:
 𝐶𝑧𝑛𝑎𝑛𝑖 število zaznanih sunkov znanega vzorca na enoto časa,
 𝐶𝑏𝑔 število zaznanih sunkov vzorca ozadja na enoto časa,






𝜆 razpadna konstanta tritija,
𝑇 časovni interval med sredino meritve vzorca ter časa, ob katerem želimo poznati
specifično aktivnost vzorca,
𝜀 izkoristek meritve,
𝐴𝑧𝑛𝑎𝑛𝑖 specifična aktivnost znanega vzorca,
𝑚 masa vzorca.
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1.4.1.3 M ETODA STANDARDNEGA DODATKA
Pri tej metodi vzorec merimo dvakrat. Najprej ga pripravimo po navodilih za pripravo vzorca
po izbrani metodi. Vzorec izmerimo v tekočinskoscintilacijskem števcu, nato pa vanj dodamo
standardni dodatek in izmerimo še enkrat. Dodani standardni dodatek naj bo zelo aktiven, da ga
lahko dodamo v majhnih količinah in s tem malo spremenimo matriko, število sunkov pa je še
vedno dobro definirano. Izračunamo izkoristek:
𝜀=

𝐶𝑠𝑡𝑑 − 𝐶𝑣𝑧 −𝜆∙𝑇
∙𝑒
,
𝐴𝑠𝑡𝑑 ∙ 𝑚𝑠𝑡𝑑

(21)

kjer je:
 𝐶𝑠𝑡𝑑 število zaznanih sunkov vzorca s standardnim dodatkom na časovno enoto,
 𝐶𝑣𝑧 število zaznanih sunkov vzorca brez standardnega dodatka na časovno enoto,
 𝐴𝑠𝑡𝑑 specifična aktivnost standardnega dodatka,
 𝑚𝑠𝑡𝑑 masa standardnega dodatka.
Negotovost izkoristka izračunamo po naslednji enačbi:
2

𝑢 2 (𝐴) 𝑢 2 (𝑚) 𝑢 (𝐶𝑣𝑧 )2 + 𝑢(𝐶𝑏𝑔 )
(
)
𝑢 𝜀 = 𝜀√ 2 +
+
.
2
𝐴
𝑚2
(𝐶𝑣𝑧 − 𝐶𝑏𝑔 )

(22)

1.4.2 PODROČJE MERITVE
Število sunkov, ki jih bomo upoštevali pri izračunu, lahko določimo na različne načine.
Spekter, ki ga izmerimo, ima 1024 kanalov, kanali pa ustrezajo logaritmu energije elektrona, kar
omogoča boljšo ločljivost pri nizkih energijah. Okno meritve je področje med dvema kanaloma,
med katerima seštejemo vse sunke. Tritijev vrh opazimo približno do kanala 200, kar predstavlja
energijo približno 10 keV. V ostalih števnih oknih zaznamo le sunke ozadja. Spektru vzorca
prilagodimo krivuljo, ki najbolje opiše vrh spektra. Ploščina pod krivuljo je število sunkov v vrhu,
ki jih upoštevamo pri izračunu specifične aktivnosti. Pri tem načinu obdelave podatkov ne
zavržemo nobenega dela spektra, saj nam vsak sunek pove informacijo o specifični aktivnosti
vzorca [9].
Število zaznanih sunkov pa lahko pridobimo še na dva načina. En način je ta, da seštejemo
vse sunke v delu spektra, kjer je tritijev vrh in zavržemo ostale dele spektra, kjer pričakujemo
samo ozadje. V mojih meritvah je to območje med kanaloma 5 in 200. Ta način je hitrejši in
enostavnejši pri obdelavi več vzorcev hkrati.
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Drugi način predlaga L'Annunziata [10]. Za določanje števnega okna meritve predlaga
parameter ''Figure of merit'' (𝐹𝑂𝑀), kar prevedemo kot občutljivost metode. Temelji na
razmerju signal-šum, ki se uporablja predvsem v elektroniki. Imeti želimo čim večje razmerje
med sunki v vrhu tritija in sunki ozadja, saj to pomeni večjo občutljivost metode. Pripravimo
vzorec ozadja ter vzorec, katerega specifično aktivnost želimo izmeriti.
𝜀2
𝐹𝑂𝑀 =
,
𝐶𝑏𝑔

(23)

kjer je:
 𝐹𝑂𝑀 figure of merit – občutljivost,
 𝐶𝑏𝑔 število izmerjenih sunkov spektra ozadja na časovno enoto v določenem oknu.
Vrednost 𝐹𝑂𝑀 je sorazmerna z vrednostjo razmerja signal proti šumu. Izkoristek meritve je
sorazmeren s signalom meritve, kvadratni koren sunkov ozadja pa je standardna deviacija
meritve. Višji signal in manjša negotovost oz. višji izkoristek in manj sunkov v ozadju nam dajo
višji 𝐹𝑂𝑀. 𝐹𝑂𝑀 izračunamo za vse kombinacije oken. Seštevek sunkov v tistem oknu, kjer je
𝐹𝑂𝑀 največji, uporabimo za izračun specifične aktivnosti.
Pri neznanih vzorcih nimamo podatka o izkoristku v posameznih števnih oknih. Izkoristek
izračunamo tako, da zaznane sunke na časovno enoto delimo z razpadi na časovno enoto.
Slednjih ne poznamo. Vemo pa, da število razpadov na časovno enoto ni odvisno od števnega
okna. V enačbi lahko nadomestimo izkoristek z izmerjenimi sunki vzorca. Zamenjava ne vpliva na
to, v katerih števnih oknih je 𝐹𝑂𝑀 večji ter v katerih manjši. Izračun nam pa ne da prave
vrednosti 𝐹𝑂𝑀. Novo dobljeno količino sem označila s 𝑓𝑜𝑚.
2
𝐶𝑣𝑧
𝑓𝑜𝑚 =
,
𝐶𝐵𝑔

(24)

kjer je
 𝑓𝑜𝑚 relativni 𝐹𝑂𝑀,
 𝐶𝑣𝑧 število izmerjenih sunkov spektra vzorca na časovno enoto v določenem oknu.

1.4.3 MEJA DETEKCIJE
Meja detekcije je najmanjša specifična aktivnost, ki jo lahko še izmerimo. Mejo detekcije
lahko izračunamo na več načinov. V preteklosti se je na področju meritev radioaktivnosti najbolj
uporabljal način izračuna po članku Currie-ja [11], zdaj se pa vedno bolj uveljavlja standard ISO
11929 [7].
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1.4.3.1 IZRAČUN PO ČLANKU CURRIE- JA :
Currie določa mejni vrednosti 𝐿𝐶 in 𝐿𝐷 . 𝐿𝐶 je meja, pri kateri je vrednost izmerjenega signala
instrumenta tako visoka, da lahko z izbrano stopnjo zaupanja trdimo, da je signal zaznan. Višina
signala pri tej meji ni dovolj visoka za določitev njegove vrednosti. To mejo imenujemo kritična
meja detekcije s stopnjo zaupanja 𝑎, 𝑎 je odstotek zaupanja. Izračunamo jo z enačbo:
𝐿𝐶 = 𝑘𝑎 ∙ 𝜎0 .

(25)

𝜎0 je standardna deviacija izmerjenega signala ozadja, konstanta 𝑘𝛼 = 𝑝 pa je rešitev enačbe
𝑎 = 𝜙(𝑝). Funkcija 𝜙(𝑝) je porazdelitvena funkcija standardne normalne porazdelitve (enačba
15). Pri stopnji zaupanja 𝑎 = 0,95 je vrednost 𝑘𝛼 = 1,645.

1
𝜎√2𝜋

𝑒

−

𝑥2
2𝜎2

𝜙(𝑝)

a
1-a

Slika 9: Levo: funkcija standardne normalne porazdelitve. Belo območje pod krivuljo predstavlja 95 %
celotne ploščine pod krivuljo, sivo območje pa 5 %. Meja je pri vrednosti 𝑝 = 1,645. Desno:
porazdelitvena funkcija standardne normalne porazdelitve Φ(𝑝). Pri 𝑝 = 1,645 je vrednost funkcije
95 %.

𝐿𝐷 je vrednost, pri kateri lahko s stopnjo zaupanja 𝑏 trdimo, da je signal zaznan in je dovolj velik,
da njegovo vrednost lahko določimo. Določimo lahko, da sta stopnji zaupanja enaki: 𝑏 = 𝑎.
Vrednost 𝐿𝐷 imenujemo meja detekcije signala in jo izračunamo:
𝐿𝐷 = 𝑘𝑎2 + 2𝑘𝑎 ∙ 𝐿𝐶 .

(26)

Pri meritvi sunkov radioaktivnega razpada lahko privzamemo, da je 𝜎0 2 = 𝑁, kjer je 𝑁 število
zaznanih sunkov ozadja:
𝐿𝐷 = 𝑘𝑎2 + 2𝑘𝑎 ∙ √𝑁.

(27)
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Mejo detekcije specifične aktivnosti (𝑀𝐷𝐴) izračunamo z enačbo:
𝑀𝐷𝐴 =

𝑘𝑎2 + 2𝑘𝑎 ∙ √𝐶𝑏𝑔 ∙ 𝑡
𝑡∙𝜀∙𝑚

,

(28)

kjer je:
 𝐶𝑏𝑔 število sunkov ozadja na časovno enoto,




𝑡 čas štetja ozadja,
𝜀 izkoristek meritve,
𝑚 masa uporabljenega vzorca.

1.4.3.2 IZRAČUN PO ENAČBAH STANDARDA ISO 11929
Meja, pri kateri lahko povemo, da ima vzorec specifično aktivnost večjo od ozadja, a je še ne
moremo določiti, je meja določitve 𝑦 ∗ . Izračunamo jo kot:
𝑦 ∗ = 𝑘𝑎 ∙ 𝑢 (0),

(29)

kjer je
 𝑘𝑎 = 1,645 pri 𝑎 = 0,95. Način določitve vrednosti je opisan v poglavju o izračunu meje
detekcije po članku Currie-ja,
 𝑢(0) je rešitev enačbe (13) za 𝑦 = 0.
Meja detekcije 𝑦 # je vrednost, pri kateri lahko določimo specifično aktivnost vzorca in ne samo
povemo, ali je njegova specifična aktivnost nad mejo detekcije ali ne. Meja detekcije je
najmanjša rešitev enačbe:
𝑦 # = 𝑦 ∗ + 𝑘𝑎 𝑢 (𝑦 # ),

(30)

kjer je 𝑢(𝑦 # ) rešitev enačbe (13) za 𝑦 = 𝑦 # . Enačba je implicitna. Da izračunamo približno
rešitev enačbe (30), najprej enačbo (13) preuredimo in zapišemo kot:
𝑢 (𝑦) = 𝑐0 + 𝑐1 𝑦 + 𝑐2 𝑦 2 .

(31)

Koeficienti 𝑐0 , 𝑐1 in 𝑐2 so:

𝑐0 = 𝑤 2 ∙ 𝐶𝑏𝑔 (
𝑐1 =

1
1
+
),
𝑡𝑔 𝑡𝑏𝑔

𝑤
,
𝑡𝑔

2 ( )
𝑐2 = 𝑢𝑟𝑒𝑙
𝑤 ,

(32)

(33)
(34)
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kjer je:
 𝑡𝑔 čas štetja vzorca,


𝑡𝑏𝑔 čas štetja ozadja,



𝐶𝑏𝑔 izmerjeni sunki ozadja v časovni enoti,



2
člena 𝑤 in 𝑢𝑟𝑒𝑙
(𝑤) sta določena v poglavju 1.4.

Približna vrednost meje detekcije (30) je:
#

𝑦 =

2𝑦 ∗ + 𝑘𝑎 2 ∙ 𝑐1
1 − 𝑘𝑎 2 ∙ 𝑐2

.

(35)

1.4.4 PRIMERJAVA MERITEV
V nalogi sem primerjala znane vrednosti vzorca z izmerjenimi vrednostmi. Kot kriterij
primerjave sem uporabila test 𝜁 [12]. Uporablja se pri obdelavi rezultatov medlaboratorijskih
primerjav. Predpostavimo, da so izmerki porazdeljeni po normalni porazdelitvi. 𝜁 predstavlja
oddaljenost med izmerjeno in pravo vrednostjo v enotah standardne deviacije. Izračunamo ga z
enačbo:
𝜁=

𝑥−𝑋

,

√𝑢(𝑥)2+𝑢(𝑋)2

(36)

kjer je:
 𝑥 izmerjena vrednost preverjane količine,
 𝑋 prava vrednost preverjane količine,
 𝑢(𝑥) negotovost izmerjene količine 𝑥,
 𝑢(𝑋) negotovost prave vrednosti 𝑋.
Če je |𝜁 | < 2 , se rezultata med seboj bistveno ne razlikujeta. Vrednosti 2 < |𝜁 | < 3
predstavljajo vrednost, pri katerih moramo postati pozorni na rezultat, vrednosti |𝜁 | > 3 pa
povejo, da izmerjen rezultat ni primerljiv z referenčnim rezultatom. 𝜁 je negativen, ko so
rezultati manjši od referenčnih vrednosti in pozitiven, ko so rezultati večji od referenčnih
vrednosti. Če so vrednosti 𝜁 samo pozitivne oz. samo negativne, lahko ugotovimo, da imamo pri
meritvah sistematično napako.
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2 PREGLED METOD UGOTAVLJANJA TRITIJA V URINU
Vzorce urina v laboratorijih po svetu pripravljajo večinoma s tremi različnimi metodami. Pri
preprosti metodi vzorca ni potrebno obdelati. Pri destilacijski metodi vzorec pred pripravo
merjenca destiliramo. Cilj te metode je, da odstranimo barvo vzorca ter druge sevalce, ki bi
motili meritev. Pri filtracijski metodi vzorec razbarvamo ter filtriramo. Znotraj teh treh metod
ima skoraj vsak laboratorij svoje posebnosti. Vse korake priprave vzorcev, ki vsebujejo urin,
opravljamo v delujočem digestoriju. V literaturi so objavljeni podatki o pripravi vzorca, ne pa
tudi o mejah detekcije in občutljivosti.
Za iskanje literature sem uporabila bazo ScienceDirect [13]. To bazo sem uporabila zato, ker
vsebuje največ člankov o meritvah tritija v urinu s tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo. Do
decembra 2013 je bilo o tritiju v urinu objavljenih 3514 objav. O meritvah tritija z metodo LSC je
objavljenih 1664 člankov. 152 jih govori o destilacijski metodi, 400 o filtraciji, 820 pa o preprosti
metodi. V zadnjih petih letih je bilo na to temo objavljenih 38 člankov. Izbrala sem članke, ki
podrobno opišejo meritve in metode. Ugotovila sem, da obstaja veliko variacij treh osnovnih
metod. Razlike med laboratoriji so opisane v nadaljevanju.
Preprosta metoda je hitra in enostavna. Določeno količino vzorca zmešamo s scintilacijskim
koktajlom. Količina vzorca ter scintilacijski koktajl se med laboratoriji razlikujeta. V poročilu, kjer
so zbrane metode laboratorijev z najboljšimi rezultati na mednarodni primerjavi Procorad 2013
[14], v laboratoriju št. 5 1 ml vzorca zmešajo s 15 ml scintilacijskega koktajla Ultima Gold LLT. V
Korejskem institutu radioloških in medicinskih znanosti [15] uporabijo 1 ml vzorca ter 19 ml
scintilacijskega koktajla. V laboratoriju za LSC na IJS smo zmešali med 0,5 in 5 ml urina ter 15 ml
scintilacijskega koktajla HiSafe 3 [16].
Destilacijska metoda poteka tako, da vzorec destiliramo, določeno količino destilata pa
zmešamo s scintilacijskim koktajlom. Pri laboratoriju iz mednarodne primerjave Procorad 2013
št. 1 [14] 2 ml destiliranega urina zmešajo z 18 ml scintilacijskega koktajla Ultima Gold LLT v 20
ml polietilenskih vialah. V laboratoriju 4 vzorec pretresejo ter ga destilirajo. Uporabijo približno
20 ml vzorca. 1 ml destilata zmešajo z 9 ml vode ter 10 ml scintilacijskega koktajla Insta Gel Plus.
V Korejskem institutu radioloških in medicinskih znanosti [15] 8 ml destiliranega vzorca zmešajo
z 12 ml scintilacijskega koktajla. Na tokijski univerzi [17] so sestavili poseben aparat, ki omogoča
destilacijo pri temperaturi, ki je nižja od vrelišča destiliranca. 1 ml destilata zmešajo z 19 ml
scintilacijskega koktajla ACS-II. V laboratoriju Harwell [18] vzorec destilirajo ter zmešajo 1 ml
destilata ter 20 ml scintilacijskega koktajla.
Pri filtracijski metodi se vzorec zmeša z aktivnim ogljem, filtrira ter zmeša s scintilacijskim
koktajlom. V nekaterih laboratorijih vzorcu primešajo tudi razne kemikalije. V laboratoriju 2 [14]
v 30 ml urina dodajo 2 g aktivnega oglja ter mešanico 30 min mešajo z magnetnim mešalom.
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Mešanico nato filtrirajo skozi Whatmanov filtrirni papir. Pripravijo dva merjenca, v vsakem je 1
ml vzorca ter 10 ml scintilacijskega koktajla Insta-Gel-II Plus v 20 ml vialah. V laboratoriju 3
zmešajo 0,2 g aktivnega oglja s 5 ml urina. Mešanico pretresejo ter nato počakajo, da se
usedlina vsaj nekaj ur useda. 1 ml vzorca prelijejo v števno vialo, dolijejo 3 ml vode ter 10 ml
scintilacijskega koktajla Ultima Gold uLLT. V laboratoriju Harwell [18] 30 ml urina zmešajo z 1 g
aktivnega oglja ter 2 ml vodikovega peroksida. Mešanico filtrirajo ter 1 ml filtrata primešajo 20
ml scintilacijskega koktajla
Nekaj laboratorijev kombinira filtracijsko in destilacijsko metodo. V laboratoriju 6 [14] vzorec
premešajo ter ga 50 ml zmešajo s 4 do 8 g aktivnega oglja. Mešanico občasno premešajo ter
pustijo stati pol ure. V erlenmajerico dajo 50 mg Na 2CO3 ter 80 mg Na2S2O 3 ∙ 5H20. Skozi papirni
filter s steklenim lijem prelijejo vzorec v mešanico kemikalij ter premešajo. Končno mešanico
destilirajo ter 4 ml destilata zmešajo s 16 ml scintilacijskega koktajla. V Bandungu, Indonezija
[19] 25 ml urina zmešajo z 1,25 g aktivnega oglja ter mešajo 15 min. Mešanico filtrirajo z
Whattmanovim filtrirnim papirjem. Filtratu še enkrat dodajo 1,25 g aktivnega oglja, še enkrat
mešajo 15 min ter mešanico destilirajo dve uri na 70° C. Destilatu dodajo 1,5 g KMnO 4 in 5 g
NaOH. Mešanico zmešajo z dvema kapljicama H2SO4 in skozi spustijo dušik za 10 min. 2 ml
vzorca zmešajo s 13 ml scintilacijskega koktajla.
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3 PRIPRAVA VZORCEV IN IZRAČUN
3.1 UPORABLJENA OPREMA IN MATERIALI





















Scintilacijski koktajli
o HiSafe 3
o Ultima Gold LLT
o Ultima Gold uLLT
o Aqua Green
o Gold Star
Tekočinskoscintilacijski spektrometer Quantulus, PerkinElmer
Analitska tehtnica Mettler Toledo XS205
Pipete Biohit mLINE
o Merilno območje 1-10 ml z nastavki 10 ml
o Merilno območje 500-5000 µl z nastavki 5000 µl
o Merilno območje 0,5-10 µl z nastavki 10 µl
o Merilno območje 10-100 µl z nastavki 300 µl
o Merilno območje 100-1000 µl z nastavki 1000 µl
Polavtomatska pipeta Biohit Proline Prospenser, velikostno območje 2,5-25 ml
pH listki Merck, območja merjenja pH: 0-6.0, 0-2.5, 2.5-4.5 in 0-14
Komplet za destilacijo: steklena destilacijska bučka, stekleno koleno, stekleni hladilnik,
steklena pipa
Krelec za destilacijo
Plastične viale s prostornino 20 ml
Vodikov peroksid, pro analysi
Aktivno oglje, pro analysi
Nitrometan, pro analysi
Steklene viale s prostornino 20 ml
Stekleni lij in palčka
Filtrirni papir; črn trak
Vzorci Procorad iz let 2007, 2008, 2011 in 2013
Standardne raztopine tritija
Voda brez vsebnosti tritija (mrtva voda)

Po navodilih za pripravo vzorcev sem pripravila vzorce mednarodne primerjave Procorad
2013. Prejeli smo tri vzorce urina, en vzorec ozadja ter en vzorec vode s tritijem. Vzorce urina
sem pripravila po vseh treh metodah, ki so opisane v nadaljevanju. Čas za pripravo vzorcev,
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meritve, izračune ter poročanje rezultatov je bil zelo omejen, saj so v organizaciji Procorad
določili datum, do katerega je potrebno poročati rezultate.

3.2 PREPROSTA METODA
Pripravila sem vzorce za določitev krivulje dušenja za izkoristek detektorja. V 11 vial sem
nalila scintilacijski koktajl HiSafe 3 in vanje nalila 0,1 ml standardne raztopine tritija (STD) s
specifično aktivnostjo 4,1 GBq/kg na dan 22. 6. 2005. V vialah je bil tritij s specifično aktivnostjo
približno 250 Bq. V viali UP0 sem uporabila standardno raztopino z aktivnostjo 95 kBq/kg na dan
3. 9. 1998. Izmerila sem specifične aktivnosti vzorcev ter njihov SQP(E). Rezultati prve meritve so
pokazali, da je vsebina v vseh vialah enaka in da lahko nadaljujem s pripravo krivulje dušenja za
izkoristek detektorja. Pri preprosti metodi sem kot dušilec uporabila vzorec ozadja urina, saj je
njegova sestava enaka, kot je sestava vzorca; s tem ohranimo matriko meritve. V vsako vialo
sem ga dodala med 0,5 in 5 ml. Izmerila sem zaznane sunke ter izračunala izkoristek meritve.
Narisala sem graf izkoristka meritve v odvisnosti od SQP(E) ter mu prilagodila polinom tretje
stopnje (slika 11).
Tabela 1: Priprava vzorcev za krivuljo dušenja za izkoristek detektorja. STD je standardni dodatek
tritija, s specifično aktivnostjo v vzorcu UP0 95 kBq na dan 3. 9. 1998, v ostalih vzorcih 4,1 GBq na dan
22. 6. 2005. Uporabljeni urin je vzorec ozadja urina. Vse količine sem pipetirala in potem stehtala.

Koda vzorca Masa koktajla [g] Masa mrtve vode [g]
UP0
UP1
UP2
UP3
UP4
UP5
UP6
UP7
UP8
UP9
UP10
UP11

15,065
15,245
15,212
15,254
15,218
15,254
15,278
15,240
15,204
15,245
15,255
15,257

0
0,956
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Masa STD [g]

Masa urina [g]

1,07
0,096
0,096
0,095
0,096
0,095
0,096
0,096
0,097
0,095
0,096
0,096

0
0
0
0,530
0,764
1,047
1,561
2,064
2,573
3,613
4,120
5,179

Vsak vzorec sem pripravila na 5 načinov. V vsako vialo sem nalila 15 ml scintilacijskega
koktajla in nato od 1 do 5 ml vzorca. Vzorec sem pustila stati nekaj ur ter ga vstavila v
tekočinskoscintilacijski števec Quantulus. Izračunala sem specifične aktivnosti vseh merjencev.
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Tabela 2: Priprava merjencev s preprosto metodo. Vse količine sem pipetirala in potem stehtala.

Koda vzorca

Masa koktajla [g]

Masa vzorca [g]

UPB1
UPB2
UPB3
UPB4
UPB5
UPVB1
UPVB2
UPVB3
UPVB4
UPVB5
UPVC1
UPVC2
UPVC3
UPVC4
UPVC5
UPVD1
UPVD2
UPVD3
UPVD4
UPVD5
UPR1
UPR2
UPR3
UPR4
UPR5

15,234
15,267
15,245
15,285
15,275
15,215
15,265
15,234
15,225
15,278
15,203
15,240
15,237
15,296
15,260
15,273
15,280
15,343
15,266
15,364
15,204
15,213
15,318
15,271
15,393

1,040
2,036
3,061
4,110
5,188
1,068
2,051
3,085
4,130
5,185
1,059
2,061
3,077
4,115
5,150
1,046
2,060
3,078
4,106
5,140
1,042
2,043
3,052
4,079
5,084

3.3 DESTILACIJSKA METODA
Krivulja dušenja za izkoristek detektorja je bila narejena po postopku za pripravo krivulje
dušenja za izkoristek detektorja, opisanem v poglavju 1.4.1.1. V vialah je bilo zmešanih 12 ml
scintilacijskega koktajla ter 8 ml standardne raztopine tritija (STD) s specifično aktivnostjo 95
kBq/kg na dan 3. 9. 1998. Kot dušilec je bil uporabljen nitrometan. Uporabila sem ga zato, ker je
zelo močan dušilec in ga v vzorec dodamo zelo majhne količine in s tem ne spremenimo matrike
vzorca. Ostali koraki priprave krivulje dušenja za izkoristek detektorja so enaki kot pri preprosti
metodi.
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Tabela 3: Priprava vzorcev za meritev krivulje dušenja za izkoristek detektorja za destilacijsko metodo.
Vse količine sem pipetirala in potem stehtala.

Koda vzorca

Masa koktajla [g]

Masa STD [g]

Masa nitrometana [g]

TV12-HS0812-21
TV12-HS0812-22
TV12-HS0812-23
TV12-HS0812-24
TV12-HS0812-25
TV12-HS0812-27
TV12-HS0812-28
TV12-HS0812-29
TV12-HS0812-2A

12,024
12,089
12,095
12,038
12,061
12,092
12,045
12,040
12,086

7,778
7,764
7,770
7,763
7,749
7,776
7,821
7,771
7,770

0
0,091
0
0,001
0,004
0,005
0,007
0,020
0,050

Vzorce sem najprej destilirala. Destilacijski sistem je na sliki 10. V grelcu je bučka s
prostornino 100 ml. V bučko je vstavljeno koleno. Na drugem koncu kolena je hladilnik, ki mu
sledi pipica. Preverimo, da je pipica zaprta. Hladilnik je steklena cevka, okoli katere je napeljana
hladilna voda. Uporabimo tok vode, ki ga napeljemo s plastičnimi cevkami. V spodnjo cevko
voda priteka, iz zgornje pa odteka. Na pipici je nameščen izravnalec pritiska. V bučko nalijemo
približno 20 ml vzorca, kar zadostuje za pripravo enega merjenca. Destilacijo sem opravila brez
dodatka drugih kemikalij. Grelec nastavimo na takšno temperaturo, da urin v bučki komaj vre.
Temperaturo večkrat preverimo in jo po potrebi zmanjšamo ali povečamo. Destilacija enega
vzorca poteka približno dve uri. Po končani destilaciji pipico odpremo in destilat nalijemo v
posodico s pokrovčkom. Merjenec pripravimo tako, da v vialo nalijemo 12 ml scintilacijskega
koktajla ter 8 ml destilata. Izračunamo specifične aktivnosti vzorcev.

Slika 10: Priprava za destilacijo
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Tabela 4: Priprava merjencev z destilacijsko metodo. Vse količine sem pipetirala in potem stehtala.

Koda vzorca

Masa koktajla [g]

Masa vzorca [g]

UDB1
UDVB1
UDVC1
UDVD1

20,424
20,401
20,402
20,460

8,109
8,098
8,129
8,030

3.4 FILTRACIJSKA METODA
Krivuljo dušenja za izkoristek detektorja sem pripravila tako, da sem v viale nalila 15 ml
scintilacijskega koktajla. Za vsako krivuljo sem vanje dolila ustrezno količino vzorca urina (1 ml in
5 ml) s specifično aktivnostjo 42 kBq/kg na dan 1.2.2007 ter 0 do 200 µl dušilca nitrometan. V
tabelah 5 in 6 so napisane točne količine scintilacijskega koktajla, urina in nitrometana, ki sem
jih uporabila pri pripravi krivulj dušenja za izkoristek detektorja. Meritve in izračuni krivulje
dušenja za izkoristek detektorja so potekali tako kot pri preprosti metodi. Naredila sem dve
krivulji dušenja za izkoristek detektorja. Prva je za merjence, pri katerih uporabim 1 ml vzorca in
druga za merjence, pri katerih uporabim 5 ml vzorca. Krivulje dušenja za izkoristek detektorja so
prikazane na sliki 11.
Tabela 5: Priprava krivulje dušenja za izkoristek detektorja za filtracijsko metodo za 1 ml vzorca. Vse
količine sem pipetirala in potem stehtala.

Koda vzorca Masa koktajla [g] Masa vzorca [g] Volumen nitrometana [µl]
0
UFVE1
15,213
1,001
0
UF1-1
15,141
1,039
5
UF1-2
15,380
1,001
10
UF1-3
15,319
1,016
15
UF1-4
15,307
1,039
25
UF1-5
15,350
1,033
35
UF1-6
15,354
1,034
45
UF1-7
15,386
1,033
70
UF1-8
15,394
1,032
110
UF1-9
15,308
1,012
200
UF1-10
15,317
1,008
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Tabela 6: Priprava krivulje dušenja za izkoristek detektorja za filtracijsko metodo za 5 ml vzorca. Vse
količine sem pipetirala in potem stehtala.

Koda vzorca Masa koktajla [g] Masa vzorca [g] Volumen nitrometana [µl]
0
UFVE5
15,332
5,004
0
UF5-1
15,345
5,097
10
UF5-2
15,368
5,086
35
UF5-3
15,394
5,079
50
UF5-4
15,342
5,059
90
UF5-5
15,371
5,051
200
UF5-6
15,307
3,738

Vzorce sem pripravila tako, da sem jih zmešala z 1 g aktivnega oglja ter 0,2 ml vodikovega
peroksida. Začetna količina vzorca za pripravo dveh merjencev, enega s 5 ml in enega z 1 ml, naj
bo približno 20 ml. Vzorec se je razbarval približno v enem dnevu. Prelila sem ga skozi filtrirni
papir v posodico s pokrovčkom. V tem koraku izgubimo velik del vzorca. Vsak vzorec sem
pripravila na dva načina, enkrat sem v viale s 15 ml scintilacijskega koktajla nalila 1 ml vzorca,
enkrat pa 5 ml.
Tabela 7: Priprava merjencev za filtracijski metodi z 1 in 5 ml vzorca. V koloni masa vzorca je masa
vzorca s H2O2, ki sem ji maso H2O2 odštela. Vse količine sem pipetirala in potem stehtala.

Koda vzorca

Masa koktajla [g]

Masa vzorca s H2O2 [g]

Masa vzorca [g]

UFVA1
UFVA5
UFVB1
UFVB5
UFVC1
UFVC5
UFVD1
UFVD5

15,288
15,541
15,237
15,287
15,245
15,210
15,293
15,245

1,034
5,035
1,049
5,268
1,043
5,068
1,039
5,023

1,009
4,910
1,027
5,154
1,020
4,959
1,017
4,914

3.5 IZKORISTEK Z METODO STANDARDNEGA DODATKA
Merjencem sem dodala 0,05 ml standardnega dodatka tritija s specifično aktivnostjo 2577
Bq/l. Merjence sem stehtala in specifične aktivnosti določila gravimetrično. Preverila sem SQP(E)
meritve pred dodatkom tritija in po njem. Vrednosti sta bili v okviru negotovosti enaki, zato sem
predpostavila, da se matrika z dodatkom ni spremenila. Izkoristek meritve dodanega
standardnega vzorca je tako enak izkoristku meritve neznanega vzorca.
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3.6 M ERITVE
Pred začetkom meritve je potrebno nastaviti parametre meritve v programu WinQ [20]. V
prvi zavihek programa vnesemo podatke o pripravi vzorca ter čas priprave vzorca in čas
vstavitve vzorca v števec. V drugem zavihku nastavimo število ponovitev, način meritve ter
nabor shranjenih spektrov. Način meritve nastavimo na 3H, shranijo pa naj se vsi spektri. V
tretjem zavihku vnesemo imena vzorcev, vpišemo njihov položaj v števcu, določimo čas meritve
vzorca ter meritev SQP(E)-ja. Zaradi omejenega števnega časa sem približen čas meritve vnaprej
izračunala tako, da sem preverila specifične aktivnosti vzorcev interkomparacij preteklih let ter
tako predvidela velikostni red specifične aktivnosti vzorcev. Izračunala sem čas meritve, da bi ob
predvidenem izkoristku zaznali dovolj razpadov, da bi bila negotovost meritve manjša kot 1 %.
Pri vzorcih ozadja zaznamo zelo malo sunkov, tako da nisem mogla doseči negotovosti manjše
kot 1 %. Te vzorce sem merila 210 min. Vzorci so se šteli v treh do štirih ponovitvah. Zaznane
izmerjene sunke vsake ponovitve posameznega vzorca sem primerjala med sabo in ugotovila, da
med meritvami ni bilo odstopanj.

3.7 REZULTATI
Na sliki 11 so prikazane 4 krivulje dušenja za izkoristek detektorja: za preprosto metodo, za
destilacijsko metodo ter za filtracijsko za 1 ml in za filtracijsko za 5 ml vzorca. Vidimo, da je pri
istem SQP(E) najvišji izkoristek za vzorce, pripravljene z destilacijsko metodo, nekoliko manjši za
vzorce, pripravljene s preprosto metodo ter najmanjši za vzorce, pripravljene s filtracijsko
metodo. Izkoristek za vzorce, pripravljene s filtracijsko metodo z 1 ml vzorca, se začne pri veliko
višjih SQP(E), kljub temu, da sem uporabila iste količine dušilca nitrometan, saj je v 1 ml vzorca
manj razpadov kot v 5 ml vzorca.
Rdeče točke na grafu predstavljajo metodo s standardnim dodatkom. Izbrani vzorci na krivulji
so bili pripravljeni po preprosti metodi. Iz krivulje lahko vidimo, da je vrednost izkoristka za
posamezni SQP(E) nad krivuljo dušenja za izkoristek detektorja za preprosto metodo. Metoda s
standardnim dodatkom se ni izkazala za uspešno, kot bom opisala v diskusiji.
Na sliki 12 je prikazana primerjava spektrov istega vzorca z vsemi tremi načini priprave.
Vidimo, da ima preprosta metoda največje dušenje, saj je spekter najbolj premaknjen v levo.
Vzorca, pripravljena z destilacijsko in filtracijsko metodo, imata podobne spektre.
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Slika 11: Krivulje dušenja za izkoristek detektorja za različne metode priprave vzorca. Kanali
predstavljajo logaritem energije.

Slika 12: Primerjava spektrov istega vzorca, pripravljenega z različnimi načini priprave. Kanali
predstavljajo logaritem energije.
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3.8 IZRAČUNI
Po končani meritvi sem s programom EasyView [21] prebrala zaznane dogodke meritve
vsakega vzorca za vsako ponovitev ter negotovost meritve. Program nam vrne energijski spekter
vzorca. Energijska skala je logaritemska in je razdeljena na 1024 kanalov. Upoštevala sem samo
dogodke, ki so se zgodili med kanaloma 5 in 200, saj je v tem oknu viden tritijev vrh. Izračune
sem opravila za vsako ponovitev meritve posebej. Izkoristek preproste, destilacijske in
filtracijske metode sem izračunala z uporabo ustrezne krivulje dušenja za izkoristek detektorja
(slika 11). Specifično aktivnost posameznega vzorca za vsak način priprave sem izračunala tako,
da sem uteženo povprečila specifične aktivnosti posameznih ponovitev. Negotovost meritve je
negotovost uteženega povprečja specifičnih aktivnosti ponovitev. Poleg vzorcev iz mednarodne
primerjave sem pripravila tudi vzorce z znano specifično aktivnostjo. Pri preprosti metodi je bil
to vzorec iz prejšnje mednarodne primerjave.
Pri destilacijski metodi sem predpostavljala, da bodo imeli merjenci enake lastnosti kot
merjenci navadne vode. Za primerjavo sem uporabila vzorec vode z znano specifično
aktivnostjo. Meritve specifične aktivnosti vzorca vode so ustrezale njegovi specifični aktivnosti.
Izmerjene specifične aktivnosti vzorcev urina so odstopale od izmerjenih specifičnih aktivnosti
vzorcev, pripravljenih s preprosto metodo. Predvidevala sem, da sem naredila napačno
predpostavko in da vzorcev destiliranega urina ne moremo primerjati z vzorci vode. Te rezultate
sem izpustila iz končnih rezultatov.
Ugotovila sem, da izračunana specifična aktivnost vzorcev, pripravljenih po filtracijski metodi,
ni ustrezala pravi vrednosti. Krivulja dušenja za izkoristek detektorja kaže, da imajo filtrirani
vzorci najnižji izkoristek, spektri vzorcev pa, da imajo visok izkoristek. Te vzorce sem prav tako
izpustila iz izračuna končne specifične aktivnosti vzorca.
Rezultate sem morala poročati v enoti 𝐵𝑞/𝑙, zato smo gostoto urina izmerili. Uporabili smo
kalibrirano tehtnico ter kalibrirano pipeto. Stehtali smo prazno posodico s pokrovčkom. V
posodico smo dali 5 ml vzorca in posodico ponovno stehtali. Korak smo ponovili še trikrat, da
smo imeli na koncu 20 ml vzorca. Gostoto smo izračunali tako, da smo upoštevali negotovosti
tehtnice ter pipete. Izračunana gostota urina je 𝜌𝑢𝑟𝑖𝑛 = 1,01 ± 0,04 𝑘𝑔⁄𝑙 pri 25 °C.
Iz organizacije Procorad [22] so sporočili prave vrednosti vzorcev B in C, za vzorec D pa so kot
pravo vrednost upoštevali povprečno vrednost laboratorijskih rezultatov. Sporočili so tudi to
vrednost, podatka o njeni negotovosti pa niso priložili, zato nisem mogla izračunati ζ testa za
vzorec D. Rezultati meritev so bili v skladu z negotovostmi sprejemljivi. Specifične aktivnosti
vzorcev so bile zelo visoke, zato nismo imeli problemov z mejami detekcije. Dodatni vzorec z
znano specifično aktivnostjo sem pripravila z vsemi tremi metodami, tako da sem preverila, ali
lahko zaupam meritvam.
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Tabela 8: Rezultati mednarodne primerjave Procorad 2013 [22]. Negotovosti meritev ustrezajo
dvakratni standardni deviaciji, saj so v organizaciji Procorad zahtevali takšno poročanje negotovosti.

Vzorec Poročana vrednost [Bq/l]
B
C
D

731
7350
8180

±
±
±

32
316
350

Prava vrednost [Bq/l]
722
7220
7890

±
±

26
235

ζ test
0,43
0,68

Z rezultati meritve sem zadovoljna, saj sem naredila pravilne predpostavke in iz rezultatov
izločila napačne meritve.
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4 PRIMERJAVA IZRAČUNOV IN OPTIMIZACIJA METOD
Metode omogočajo veliko možnosti za optimizacijo. Primerjala sem načine analize podatkov
o zaznanih sunkih, načine izračuna izkoristka meritve, različne scintilacijske koktajle ter različne
metode priprave. Želela sem določiti, kako optimalno dobiti rezultate meritve vsebnosti tritija v
urinu. Proces naj traja čim manj časa, naj bo čim bolj enostaven, meje detekcije in negotovosti
pa naj bodo čim nižje. Izboljšati sem želela filtracijsko in destilacijsko metodo, saj sem za izračun
specifične aktivnosti vzorcev v mednarodni primerjavi Procorad morala njune rezultate zavreči.

4.1 IZRAČUNI
Prvi korak pri izračunu specifične aktivnosti je pridobiti podatek o zaznanih sunkih. Za
izračune sem uporabila programe, ki sem jih napisala s sodelavci v laboratoriju ter program
Radware [23]. Merilec Quantulus za vsako meritev vrne več datotek. Datoteka Registry.txt
vsebuje seznam vzorcev trenutne meritve z vsemi njenimi parametri ter povezavami do datotek
s spektri. Datoteke z meritvami so narejene za vsako ponovitev meritve posebej in so dveh vrst:
spekter vzorca ter spekter zunanjega standarda. Program Bralec 1 prebere datoteko
Registry.txt. Posamezne vzorce poveže s ponovitvami meritev sunkov ter spektre sešteje. Izpiše
nove datoteke z imenom posameznega vzorca ter vsoto po ponovitvah. Program Bralec 2 iz
datoteke Registry.txt izlušči podatke meritev, ki jih uporabimo za izračun specifične aktivnosti,
ter jih zapiše v Excelovo datoteko.

4.1.1 PODROČJE MERITVE
Število zaznanih sunkov lahko določimo na več načinov. Seštejemo lahko sunke v vnaprej
določenih števnih oknih, za vsak vzorec posebej lahko določimo najugodnejše števno okno, v
katerem seštejemo sunke, lahko pa vrhu v spektru prilagodimo modificirano Gaussovo funkcijo
ter izračunamo površino pod vrhom. Načine sem primerjala med sabo.

4.1.1.1 P RILAGODITVENA MODIFICIRANA G AUSSOVA KRIVULJA
Zaznane sunke lahko pridobimo s prilagajanjem modificirane Gaussove krivulje spektru.
Napisala sem program Pretvornik, ki iz vsote spektrov naredi podatke, primerne za obdelavo s
programom Radware. Program deluje le v operacijskem sistemu Linux. Podatke odpremo s
programom GF3. Od spektra vzorca odštejemo spekter ozadja, ki ga normiramo na čas meritve
in na isto vrednost SQP(E) ozadja in meritve, določimo parametre in vrhu prilagodimo
modificirano Gaussovo krivuljo. Število sunkov je površina pod krivuljo.
Vrhu prilagodimo krivuljo, ki je sestavljena iz Gaussove krivulje in je glavna komponenta vrha.
Druga komponenta je eksponentni rep. Spekter vrha ni popolnoma simetričen, druga
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komponenta upošteva to asimetrijo. V programu lahko nastavimo tudi tretjo komponento,
stopničasto funkcijo. Uporabimo jo takrat, ko obstaja razlika v višini ozadja na levi in desni strani
vrha. V spektru vzorcev za meritev tritija ta nastavitev ni bila potrebna. Parametri A, B in C
definirajo funkcijo kvadratnega ozadja, parametra R in Beta višino in naklon eksponentnega
repa, step stopnico v ozadju, width in height pa definirata širino in višino vrha. Komponente
krivulje so prikazane na sliki 13.

Slika 13: Levo: komponente modificirane Gaussove krivulje. Desno: vsota vseh treh komponent
modificirane Gaussove krivulje. Napisani so tudi parametri krivulj na sliki, R = 10% višine H, Beta = 5
kanalov, Step = 1% višine H, širina W = 10 kanalov.

Predvidevamo, da imajo spektri vzorcev z isto matriko isto obliko vrha. Spektri vzorcev z nizko
specifično aktivnostjo vsebujejo veliko šuma, zato jim program ne more prilagoditi prave
krivulje. Problem sem rešila tako, da sem krivuljo prilagodila vzorcu z visoko specifično
aktivnostjo in enakim dušenjem, obdržala vse njegove parametre razen višine vrha, ter z istimi
parametri prilagodila novo krivuljo spektru vzorca z nižjo vsebnostjo tritija. V tabeli 9 so
prikazani parametri krivulje, ki sem jih uporabila.
Tabela 9: Vrednosti fiksnih parametrov za modificirano Gaussovo krivuljo.

Parameter

Vrednost parametra

A
B
C
R
Beta
Step
Width

0
0
0
182,3
16,6
0
63,1
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Slika 14: Spekter vzorca z visoko specifično aktivnostjo, ozadje sem odštela. V programu Radware sem
mu prilagodila modificirano Gaussovo krivuljo. Rdeča črta je spekter, črna je prilagoditvena krivulja.
Spodnja črna črta kaže razliko med prilagoditveno krivuljo in spektrom. Kanali predstavljajo logaritem
energije.

Slika 15: Spekter vzorca z nizko specifično aktivnostjo, ozadje sem odštela. V programu Radware sem
mu prilagodila modificirano Gaussovo krivuljo. Rdeča črta je spekter, črna je prilagoditvena krivulja.
Spodnja črna črta kaže razliko med prilagoditveno krivuljo in spektrom. Kanali predstavljajo logaritem
energije.
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4.1.1.2 Š TEVNA OKNA
Program Fom iz datotek z vsoto ponovitev meritev spektrov izračuna idealno števno okno za
vsak vzorec, tako da izračuna 𝑓𝑜𝑚 (enačba 24) v vseh možnih kombinacijah oken med kanaloma
1 in 300 ter za najboljšo kombinacijo vzame tisto, kjer je 𝑓𝑜𝑚 največji. Na sliki 16 je prikazan
izračunan 𝑓𝑜𝑚 za vse možne kombinacije oken med kanaloma 1 in 300. Nad kanalom 300 ne
pričakujemo več prispevkov tritijevega vrha. Izračunamo najvišjo vrednost 𝑓𝑜𝑚. Iz prikazanega
grafa vidimo, da je vrh funkcije 𝑓𝑜𝑚 širok plato. Sklepamo lahko, da za izračune ni zelo
pomembno, da uporabimo vrednosti pri najvišji vrednosti 𝑓𝑜𝑚. Ta ugotovitev nam omogoča, da
vnaprej določimo števno okno meritve, tudi če ni najustreznejše. Pri tem se občutljivost meritve
ne bo bistveno spremenila.

Slika 16: Prikaz vrednosti 𝑓𝑜𝑚 za različne kombinacije oken. Iz grafa vidimo, da ima graf širok
maksimum. Na sliki je prikazan izračun za vzorec U08-P-D. Osi spodnja in zgornja meja predstavljata
kanal spodnje in kanal zgornje meje okna, v katerem je izračunan 𝑓𝑜𝑚. Vrh funkcije je širok plato.
Kanali predstavljajo logaritem energije.

Izračun optimalnega okna meritve za vzorce s specifično aktivnostjo blizu mej detekcije ne da
smiselnih rezultatov. Problem sem rešila tako, da sem izračunala optimalno števno okno za
vzorec z višjo specifično aktivnostjo. Predpostavila sem, da je zaradi enake matrike tudi
optimalno števno okno za vzorec z nižjo specifično aktivnostjo enako vzorcu z višjo specifično
aktivnostjo ter za izračun vzela njegovo števno okno. Vidimo lahko tudi, da so za iste matrike ne
glede na vzorec idealna števna okna zelo podobna, razlikujejo se le za nekaj kanalov.
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Tabela 10: Primerjava oken pri največjem 𝑓𝑜𝑚 za različne vzorce z istim načinom priprave.

Vzorec

Števno okno pri največjem 𝑓𝑜𝑚

UPB1
UPVB1
UPVC1
UPVD1
UPR1

88-171
88-171
89-170
89-170
93-170

Tabela 11: Primerjava oken pri največjem 𝑓𝑜𝑚 za isti vzorec pri različnih začetnih količinah vzorca
UPVB5. Vzorec sem vedno zmešala s 15 ml koktajla.

Začetna količina [ml]

Števno okno za idealni 𝑓𝑜𝑚

1
2
3
4
5

88-171
48-173
64-165
33-150
57-140

4.1.2 IZKORISTEK
Z zgornjimi načini izluščimo podatek o sunkih, ki jih bomo uporabili v izračunu specifične
aktivnosti vzorca, izkoristek pa lahko izračunamo na naslednje načine.

4.1.2.1 K RIVULJA DUŠENJA ZA IZKORISTEK DETEKTORJA
Za izračun vsebnosti tritija z optimalnim števnim oknom sem izračunala tudi krivulje dušenja
za izkoristek detektorja za vsako kombinacijo oken posebej. Na sliki 17 so krivulje dušenja za
izkoristek detektorja za vse načine izračuna zaznanih sunkov. Način s prilagojeno Gaussovo
krivuljo ter okno 5-200 imata pri nižjih vrednostih SQP(E) najvišji izkoristek, pri višjih SQP(E) pa
ima višji izkoristek prilagojena Gaussova krivulja. Širša okna pomenijo večji izkoristek štetja. To
je smiselno, saj z omejitvijo števnega okna vključimo manj sunkov, ki jih upoštevamo v meritvi.
Negotovost izkoristka iz krivulje dušenja za izkoristek detektorja sem ocenila na 10 %. To sem
ocenila tako, da sem za vse znane vzorce izračunala izkoristek z uporabo krivulje dušenja za
izkoristek detektorja ter izkoristek preko znane specifične aktivnosti ter ju primerjala. Razlika je
bila največ 10 %.

33

Slika 17: Različne krivulje dušenja za izkoristek detektorja za isti način priprave vzorca pri izračunu z
različnimi števnimi okni. Kanali predstavljajo logaritem energije.

Slika 18: Na ordinati je prikazana relativna razlika med izkoristkom, izračunanim z uporabo krivulje
dušenja za izkoristek detektorja in pravim izkoristkom, saj sem poznala specifične aktivnosti
izmerjenih vzorcev.
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4.1.2.2 VZOREC Z ZNANO SPECIFIČNO AKTIVNOSTJO
Na enak način, kot sem pripravila neznani vzorec, sem pripravila tudi vzorec z znano
specifično aktivnostjo ter ga izmerila. Izkoristek meritve vzorca z znano specifično aktivnostjo
sem izračunala po enačbi (20). Predpostavila sem, da je izkoristek meritve neznanega vzorca
enak izkoristku meritve znanega vzorca.

4.1.3 OZADJE
V enačbi (6) vidimo, da za izračun specifične aktivnosti vzorca zaznanim sunkom spektra
vzorca odštejemo zaznane sunke spektra ozadja. Iz meritev sem ugotovila, da se SQP(E)
vrednost ozadja razlikuje od SQP(E) vrednosti vzorca, kar pomeni, da imata meritvi spektra
vzorca in ozadja različen izkoristek. Spekter ozadja je manj dušen, zato je spekter bolj
raztegnjen, kar pomeni premalo odštetega ozadja na kanal. Ozadje moramo zato normirati na
SQP(E).
𝐶𝑏𝑔 =

𝜀𝑏𝑔
𝜀𝑣𝑧𝑜𝑟𝑐𝑎

∙ 𝐶𝑏𝑔,𝑖𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒𝑛𝑖,

(37)

kjer je:
 𝐶𝑏𝑔 število sunkov na časovno enoto ozadja, normirano na izkoristek vzorca,


𝐶𝑏𝑔,𝑖𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒𝑛𝑖 izmerjeno število sunkov na časovno enoto ozadja,



𝜀𝑏𝑔 izkoristek meritve ozadja,



𝜀𝑣𝑧𝑜𝑟𝑐𝑎 izkoristek meritve vzorca.

4.1.4 NEGOTOVOST MASE
Negotovost mase izračunamo po enačbi iz spremnega certifikata tehtnice, ki jo je določil
pooblaščeni akreditiran laboratorij. Za tehtnico Mettler Toledo XS205DU/M, s katero sem
opravljala vse meritve, se negotovost izračuna po enačbi:

∆𝑚 = 𝑚 √(

𝑚𝑖 + 𝑗 ∙ 𝑚 2
) + 𝑙,
𝑚

(38)

kjer je:
 ∆𝑚 negotovost mase,
 𝑚 izmerjena masa,
 𝑚𝑖 koeficient mase, določen v referenčnem laboratoriju za določeno tehtnico, za tehtnico
v Laboratoriju LSC je 1,7 ∙ 10−5 𝑔,
 𝑗, 𝑙 koeficienta, določena v referenčnem laboratoriju za določeno tehtnico, za tehtnico v
Laboratoriju za LSC ima koeficient 𝑗 vrednost 1,15 ∙ 10−5 , 𝑙 pa 0,29 ∙ 10−5 .
35

4.1.5 PRIMERJAVA REZULTATOV
V tabeli 12 so prikazani različni načini izračuna specifičnih aktivnosti istega vzorca. Uporabila
sem vzorec D iz mednarodne primerjave Procorad 2008. Vzorca MIN 1 in MIN 2 sta mešanici
vzorca ozadja iz istega leta ter vzorca D. Njuna specifična aktivnost je blizu mej detekcije. Pravi
vrednosti specifičnih aktivnosti in negotovosti vzorca sta podani ob prejemu vzorcev. Izračun po
načinu 1 je narejen v oknu 5-200, meritev po načinu 2 v števnem oknu 33-150, ki se je izkazalo
za optimalno. Izračun po načinu 3 je narejen s prilagoditveno Gaussovo krivuljo.
Tabela 12: Prikaz različnih izračunov specifičnih aktivnosti vzorca. Primerjava je narejena za tri vzorce:
enega z visoko specifično aktivnostjo ter dva z nizkima specifičnima aktivnostma. Načina 1 in 2 sta
izračuna po standardu ISO. Način 1 je izračunan v števnih oknih 5-200, način 2 pa v števnih oknih 33150. Način 3 je izračunan z uporabo prilagoditvene modificirane Gaussove krivulje. Izkoristki so bili pri
vseh načinih izračunani z uporabo krivulje dušenja za izkoristek detektorja ter preko znanega vzorca.
Test ζ je primerjava prave in izračunane vrednosti. Upoštevala sem samo statistične napake.

→ ID vzorec
↓ Meritev
Prava vrednost
Način 1
krivulja dušenja
preko znanega
vzorca
Način 2
krivulja dušenja
preko znanega
vzorca
Način 3
krivulja dušenja
preko znanega
vzorca

U08-P-MIN1
Specifična
ζ test
aktivnost [Bq/kg]

U08-P-MIN2
Specifična
ζ test
aktivnost [Bq/kg]

U08-P-D
Specifična
aktivnost [Bq/kg]

14,0 ±

0,86

27,9 ±

1,3

3603 ±

166

14,8 ±

1,4

0,49

27,9 ±

1,9

0,00

3590 ±

180

-0,05

17,0 ±

1,5

1,73

31,2 ±

2,1

1,34

3560 ±

180

-0,18

10,7 ±

3,6

-0,90

25,3 ±

3,6

-0,69

3568 ±

180

-0,14

15,5 ±

3,9

0,38

31,4 ±

4,2

0,80

3570 ±

180

-0,14

15,8 ±

1,0

1,35

28,6 ±

1,7

0,33

3645 ±

180

0,17

17,8 ±

1,1

2,68

31,9 ±

1,9

1,77

3630 ±

180

0,11

ζ test

Iz rezultatov sem ugotovila, da izkoristka meritve specifičnih aktivnosti neznanih vzorcev ne
morem določati z znanim vzorcem. Vzorci se razlikujejo v vrednosti SQP(E) in imajo različno
dušenje, zato ne morem predpostaviti, da je za vse vzorce izkoristek enak. Izračun z oknom,
določenim za vsak vzorec posebej, daje pričakovano višje negotovosti. Te so posledica manjšega
števila upoštevanih sunkov pri izračunu specifične aktivnosti vzorca.
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4.2 PRIPRAVA VZORCA , PARAMETRI MERITVE
Pri preprosti metodi sem optimizirala količino uporabljenega vzorca za čim nižjo mejo
detekcije. Določila sem čas meritve vzorca, da bo meja detekcije dovolj nizka. Preverila sem, ali
parameter SQP(E) dovolj dobro opiše dušenje zaradi različnih barv vzorca. Primerjala sem
različne scintilacijske koktajle. Pri filtracijski metodi sem izračunala mejo detekcije ter določila
čas štetja vzorca, da bo meja detekcije dovolj nizka. Preverila sem, zakaj krivulja dušenja za
izkoristek detektorja pri prejšnjem izračunu ni delovala. Pri destilacijski metodi sem preverila, ali
različen pH vpliva na meritev. Tako kot pri filtracijski metodi sem izračunala mejo detekcije ter
določila čas štetja vzorca, da bo meja dovolj nizka.

4.2.1 PREPROSTA METODA
S preprosto metodo sem pripravila 5 različnih verzij istega vzorca. Vsakič sem uporabila 15 ml
scintilacijskega koktajla, dodala pa sem različne količine urina: 1, 2, 3, 4 in 5 ml.

Slika 19 : Primerjava spektra istega merjenca, pripravljenega po preprosti metodi, a z različnimi
količinami vzorca. Vidimo, da je pri večjih količinah vzorca spekter premaknjen v levo in bolj dušen.
Kanali predstavljajo logaritem energije.

Na sliki 19 je primerjava spektra istega vzorca, pripravljenega z 1 ml, 3 ml in 5 ml vzorca in 15
ml scintilacijskega koktajla. Vidimo, da je spekter vzorca z več mililitri pomaknjen proti levi. To
pomeni, da je vzorec bolj dušen. Ne pomeni pa nujno nižjega števila izmerkov, saj imamo pri
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vzorcu z več ml tudi več razpadov. Na sliki 20 je prikazan graf izkoristka meritve v odvisnosti od
mase vzorca. Na grafu imamo pet točk, ki predstavljajo izmerjene vrednosti ter funkcijo, ki
predstavlja interpolirano funkcijo.

Slika 20: Izkoristek v odvisnosti od mase vzorca. Pike na grafu so izmerjene vrednosti, črta pa
interpolirane vrednosti.

Določila sem zelo velik čas štetja vzorca in ozadja, t = 10 6 s, ter izračunala mejo detekcije. Za
točke v krivulji sem uporabila interpolirane vrednosti izkoristka od mase vzorca. Funkcija meje
detekcije je prikazana na sliki 21. Vidimo, da ima neizrazit minimum, izračunan pri masi vzorca m
= 3,8 g. Zato sem za nadaljnje meritve uporabljala 4 g vzorca. Pri masi vzorca med 3 in 5 g se
meja detekcije ne spremeni za več kot 10 %.

Slika 21: Izračunana meja detekcije v odvisnosti od mase vzorca, uporabljenega v meritvi.

38

Po optimizaciji mase vzorca sem določila še idealen čas meritve vzorca. Predpostavila sem, da
je čas merjenja ozadja zelo velik, 10 6 s, saj lahko ob istih pogojih meritve ozadja seštevamo med
sabo in ne uporabimo vedno novega ozadja. Dobro definirano ozadje bistveno pripomore k nižji
meji detekcije.

Slika 22: Meja detekcije v odvisnosti od časa štetja vzorca.

Tudi čas meritve vzorca bistveno pripomore k nižji meji detekcije. Meritve, ki jih običajno
izvajamo, naj trajajo 1000 min. Če torej želimo nižati mejo detekcije, moramo meriti dlje časa
Tabela 13: Primerjava mej detekcije, izračunanih po standardu ISO [7] in po članku Currie-ja [11] pri
dolžini meritve vzorca 1000 min in ozadja 16600 min.

Izračun

Meja detekcije [Bq/kg]

Currie
ISO 11929

1,10
3,16

Pripravila sem nove vzorce in ozadja ter jih dala šteti vsakega po 1000 min. Na sliki 23 je
prikazan spekter ozadja meritve. Za ozadje meritve sem vzela vzorec, ki so ga iz Procorada [22]
poslali kot ozadje. To je urin neizpostavljenih oseb. Vidimo, da je v spektru večji vrh v območju
kanalov približno med 400 in 700. To je vrh 40K, ki je prisoten v urinu. Manjši vrh je med
kanaloma približno 200 in 400, ustreza vrhu 14C, ki je prav tako prisoten v urinu. Vidimo tudi vrh
med kanaloma 0 in 200, ki ustreza vrhu tritija. Tritij je navadno prisoten v človeškem telesu, zato
ga vidimo takrat, ko za ozadje uporabimo pravi urin. Koncentracija tritija v človeškem telesu je
približno tolikšna, kot je koncentracija tritija v vodi, ki jo človek pije.
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40K

3H

14C

Slika 23: Spekter ozadja preproste metode. Na sliki vidimo neizrazita vrhova tritija in ogljika 14 ter
visok vrh kalija 40. Kanali predstavljajo logaritem energije.

Slika 24: Spekter vzorca U08-P-D z visoko vsebnostjo tritija. Čas meritve je 1000 min. Najvišji vrh
pripada tritiju. Manjši vrh okoli kanala 600 pripada kaliju, ogljikovega vrha ne vidimo. Kanali
predstavljajo logaritem energije.
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Preverila sem tudi, ali SQP(E) dovolj dobro opiše barvo vzorca. Primerjala sem izračuna
specifičnih aktivnosti dveh znanih vzorcev z zelo različno barvo (slika 25).
Temnejši vzorec ima bistveno manjši SQP(E), torej manjši izkoristek. Izračunana specifična
aktivnost vzorca po krivulji dušenja za izkoristek detektorja se je v okviru negotovosti zelo dobro
ujemala s pravo vrednostjo, tako pri vzorcu z visoko specifično aktivnostjo kot pri vzorcu blizu
meje detekcije. Sklepam lahko, da je SQP(E) dovolj dober parameter, ki opiše dušenje tudi pri
tako močni obarvanosti.

Slika 25: Primerjava različnih vzorcev urina, temnega in svetlega.

Na sliki 26 vidimo spektre temno pobarvanega vzorca, svetlejšega vzorca ter vzorca vode, vse
tri pripravljene s 4 ml vzorca in 15 ml scintilacijskega koktajla. Vidimo, da je vzorec vode najmanj
dušen, vzorec urina svetlejše barve bolj dušen in vzorec urina temne barve najbolj dušen.
Vzorci, ki vsebujejo številko 11, so temnejši od vzorcev, ki vsebujejo številko 08. Primerjava
barv je vidna na sliki 25. V tabeli 14 so rezultati meritev vzorcev. Vidimo lahko, da je SQP(E)
temnejših vzorcev bistveno manjši od svetlejših vzorcev, prav tako tudi izkoristek. Meja
detekcije je zato višja. Vzorca UP11C ter UPV4ST sta se štela le 100 min zaradi njune
pričakovano višje specifične aktivnosti. Njuna meja detekcije je zato bistveno višja od meje
detekcije vzorcev ozadja, UP11A in UPV4BG. Ostali vzorci so se šteli 1000 min. Meji detekcije
svetlejših vzorcev sta primerljivi, prav tako meji detekcije temnejših vzorcev, ki sta se štela
enako časa.
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Tabela 14: Primerjava vrednosti SQP(E), izkoristka ter mej detekcije za vzorca ozadja, dva vzorca urina
ter vzorec vode, pripravljen po načinu priprave za urin. Pri vzorcih UPC 11 in UPV4ST je čas štetja
manjši.

Vzorec

Barva

Čas štetja [min]

SQP(E)

Izkoristek

Meja detekcije [Bq/kg]

UP08A
UP11A
UPV4BG
UP11MIN
UP11C
U08-P-D
UPV4ST

Svetla
Temna
Prozorna
Temna
Temna
Svetla
Prozorna

1000
1000
1000
1000
100
1000
100

680
610
793
609
627
670
798

0,16
0,07
0,36
0,07
0,09
0,15
0,37

5,91
34,5
1,21
35,5
124
4,36
3,9

Slika 26: Primerjava spektrov svetlejšega in temnejšega urina ter vzorca vode. Kanali predstavljajo
logaritem energije.
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4.2.2 SCINTILACIJSKI KOKTAJLI
Ponudba scintilacijskih koktajlov na trgu je zelo pestra. Iz literature vidimo, da različni
laboratoriji uporabljajo različne scintilacijske koktajle. Meritve sem izvajala s scintilacijskim
koktajlom HiSafe 3. Zanimalo me je, kako se pri meritvi obnesejo drugi koktajli.
Na razpolago sem imela, poleg uporabljenega koktajla HiSafe 3, še 4 različne koktajle: Aqua
Green, Gold Star LT 2, Ultima Gold LLT in Ultima Gold uLLT.
Koktajl Gold Star LT2 [24] je narejen za meritve nizkih vsebnosti tritija pri nizkih temperaturah
do 12 °C. Z njim lahko merimo vzorce z največ 12 ml vzorca in 10 ml koktajla. Primeren je tako za
meritve vode in urina. Primeren je tudi za meritve vseh sevalcev žarkov α in β. Koktajl Ultima
Gold LLT [25] je primeren za določanje nizkih vrednosti tritija. Razmerje med maso vzorca in
koktajla je lahko do 54 %. Imel naj bi zelo nizko vrednost ozadja. Primeren je za meritve
vodovodnih vod, deževnice, rek, morske vode in urina. Optimalna temperatura meritve je med
12 in 20 °C. Koktajl Ultima Gold uLLT [26] je namenjen meritvam zelo nizkih vsebnosti tritija v
vzorcih. Uporabljalo naj bi se ga za meritve okoljskih vrednosti tritija npr. v pitnih vodah.
Proizvajalec zagotavlja, da ima zelo nizko ozadje in visoke izkoristke. Koktajl HiSafe 3 [27] je
koktajl, s katerim se lahko meri veliko različnih tipov vzorcev, primeren za vse vrste
tekočinskoscintilacijskih meritev. Odlikuje ga visok izkoristek ter visoko razmerje med vzorcem
in koktajlom, ki ga lahko pripravimo. Koktajl Aqua Green [28] še ni v prodaji. Proizvajalec trdi, da
je koktajl okolju prijaznejši od zgoraj naštetih koktajlov. Razmerje med koktajlom in vzorcem je
lahko do 50 %. Primeren je za meritve vode in urina. Z njim lahko merimo nizke vrednosti tritija
v vzorcu. Merjence sem pripravila tako, da sem 15 ml scintilacijskega koktajla zmešala s 4 ml
vzorca. Spektri merjencev z različnimi koktajli so prikazani na sliki 27. Vidimo, da je spekter
koktajlov Ultima Gold uLLT in Ultima Gold LLT najmanj dušen, najbolj pa spekter, kjer sem
uporabila koktajl Aqua Green.
Izkoristka meritve nisem mogla izračunati z uporabo krivulje dušenja za izkoristek detektorja,
saj je za vsak koktajl drugačna. Izračunala sem ga iz znane vrednosti za specifično aktivnost
vzorca. Vidimo, da je izkoristek najboljši za koktajle Ultima Gold LLT in Ultima Gold uLLT, za
ostale koktajle je slabši.
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Slika 27: Primerjava spektrov istega vzorca, pripravljenega z različnimi scintilacijskimi koktajli. Kanali
predstavljajo logaritem energije.
Tabela 15: Primerjava ozadij, SQP(E) vrednosti, izkoristka, vrednosti 𝐹𝑂𝑀 in meje detekcije za različne
scintilacijske koktajle. Mejo detekcije sem računala po standardu ISO.

Koktajl

Kratica

Aqua Green
Gold Star LT2
HiSafe 3
Ultima Gold LLT
Ultima Gold uLLT

AG
GS
HS
UGL
UGU

Ozadje
[Bq/kg]
1,58
1,73
1,54
1,55
1,53

±
±
±
±
±

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

SQP(E)
640
678
697
687
693

±
±
±
±
±

1,4
1,5
1,5
1,1
1,6

Izkoristek
0,12
0,16
0,15
0,18
0,18

±
±
±
±
±

0,01
0,02
0,01
0,02
0,02

Meja detekcije
[Bq/kg]

𝐹𝑂𝑀
0,007
0,014
0,014
0,019
0,022

±
±
±
±
±

0,003
0,001
0,004
0,003
0,002

7,78
4,48
3,52
4,02
3,1

±
±
±
±
±

0,05
0,02
0,01
0,01
0,01

Na sliki 28 so prikazana števila sunkov ozadja na časovno enoto za različne koktajle. Koktajl
Gold Star ima največ ozadja. Sledi mu koktajl Aqua Green. Primerljiva ozadja pa imajo koktajli
Ultima Gold LLT, HiSafe 3 ter Ultima Gold uLLT.
Na sliki 29 so prikazane vrednosti SQP(E) za različne koktajle; za vzorec ozadja ter za
standardni vzorec. Vidimo, da ima koktajl Aqua Green daleč najnižji SQP(E), kar pomeni
najmanjši izkoristek. Za vzorec ozadja imajo koktajli Gold Star LT 2, Ultima Gold LLT in Ultima
Gold uLLT primerljive vrednosti SQP(E), medtem ko vrednosti standardnega vzorca odstopajo.
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Najboljše je razmerje pri koktajlu Ultima Gold uLLT, ki ima primerljive vrednosti SQP(E) tako za
ozadje kot za standardni vzorec. Koktajl HiSafe 3 ima najvišjo vrednost SQP(E) standardnega
vzorca, a slabši SQP(E) za vzorec ozadja.
1,8
1,75

Ozadje [sunkov/min]

1,7
1,65
1,6
1,55
1,5

1,45
1,4
1,35
AQG

GS

HS3

UGL

UGU

Slika 28: Primerjava ozadij za različne scintilacijske koktajle.

710
700
690

SQP(E) [kanal]

680
670
660
650
640
630
620
610
600
AQG

GS

HS3
Ozadje

UGL

UGU

Standardni vzorec

Slika 29: Primerjava vrednosti SQP(E) za vzorec ozadja in vzorec z visoko specifično aktivnostjo za
različne scintilacijske koktajle.
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Na sliki 30 so prikazani izkoristki za različne scintilacijske koktajle. Koktajl Aqua Green ima
najnižji izkoristek, koktajla Ultima Gold pa najvišjega. V okviru negotovosti so med sabo
primerljivi izkoristki vseh koktajlov, razen Aqua Green.
0,25

Izkoristek

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
AQG

GS

HS3

UGL

UGU

Slika 30: Primerjava izkoristkov merjenja za različne scintilacijske koktajle.

Na sliki 31 so prikazane vrednosti 𝐹𝑂𝑀 za testirane koktajle. Vrednost je daleč najnižja pri
koktajlu Aqua Green, najvišja pa za koktajla Ultima Gold.
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Slika 31: Primerjava vrednosti 𝐹𝑂𝑀 za različne scintilacijske koktajle.
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Na sliki 32 so prikazane meje detekcije za vse koktajle. Najnižji sta za koktajla Ultima Gold
uLLT ter HiSafe 3, najvišja pa za Aqua Green.
9
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Slika 32: Primerjava mej detekcije po standardu ISO za različne scintilacijske koktajle.

Po zgoraj primerjanih kriterijih se je za najboljšega izkazal koktajl Ultima Gold uLLT.

4.2.3 FILTRACIJA
Nove vzorce sem pripravila tako, da sem v 10 ml vzorca stresla 2 g aktivnega oglja. Ker sem
ugotovila, da krivulja dušenja za izkoristek detektorja ni primerna za uporabo pri pripravi vzorca
z vodikovim peroksidom, saj je bila pripravljena brez njega, ga tokrat nisem uporabila. Vzorce
sem pustila stati čez noč. Naslednji dan so bili razbarvani. Izračunala sem specifično aktivnost
vzorcev in ugotovila, da je bila izračunana vrednost enaka pravi vrednosti.
Tabela 16: Primerjava mej detekcije, izračunanih po standardu ISO in po članku Currie-ja za vzorce,
pripravljene po filtracijski metodi, z vsebnostjo 1 ali 5 ml vzorca.

Izračun

Masa [g]

Meja detekcije [Bq/kg]

Currie

1

1,7

ISO 11929
Currie
ISO 11929

1
5
5

3,1
0,51
1,3
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Slika 33: Vzorec z dodanim aktivnim ogljem je naslednji dan brez barve. Vidimo, da rumenih
odtenkov ni več, sivi odtenki pa so majhni delci oglja, ki jih filter med filtriranjem zadrži.

Na sliki 34 vidimo spekter ozadja filtracijske metode. S postopkom smo odstranili nekaj kalija
in ogljika. Tritijev vrh ostaja v spektru.

Slika 34: Spekter ozadja filtracijske metode. Vidna sta tritijev vrh in kalijev vrh. Kanali predstavljajo
logaritem energije.
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Slika 35: Spekter vzorca, pripravljenega po filtracijski metodi. Vidimo, da je rahlo prisoten kalijev vrh.
Kanali predstavljajo logaritem energije.

4.2.4 DESTILACIJA
Vzorce sem destilirala in na enak način kot pri filtracijski metodi izračunala mejo detekcije.
Tabela 17: Primerjava mej detekcije, izračunanih po standardu ISO [7] in po članku Currie-ja [11].

Izračun

Meja detekcije [Bq/kg]

Currie

0,11

ISO 11929

0,70

Na sliki 36 vidimo spekter vzorca ozadja destilacijske metode. V primerjavi s spektrom
preproste metode vidimo, da kalijevega in ogljikovega vrha skoraj ni več. Delno sta še prisotna,
kar je posledica tega, da so v urinu prisotne tudi lahko hlapne snovi, ki jih destilacija ne odstrani.
Tritijev vrh ostaja, saj je tritij normalno prisoten v urinu.
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Slika 36: Spekter ozadja, pripravljenega z destilacijsko metodo. Tritijev vrh je viden, saj je za ozadje
uporabljen vzorec urina, v katerem je vedno prisoten tritij. Kanali predstavljajo logaritem energije.

Na sliki 37 je prikazan spekter vzorca, pripravljenega z destilacijsko metodo. Spekter nima več
vidnih vrhov sevalcev žarkov β razen tritija.

Slika 37: Spekter vzorca, pripravljenega z destilacijsko metodo. Kanali predstavljajo logaritem
energije.
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Po destilaciji je bil pH destilatov 8, kar je višje od pričakovane vrednosti. Primerjala sem
rezultate vzorcev vode, ki so imeli dodatke pufrov, da se jim je spremenil pH. Na sliki 38 vidimo
primerjavo SQP(E) izmerjenih vzorcev v odvisnosti od pH. Vrednosti SQP(E) so približno enake.
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Slika 38: Primerjava vrednosti SQP(E) za vzorce vode z različno pH vrednostjo.

Na sliki 39 vidimo razliko v spektrih med vzorci z različnim pH. Vzorci imajo približno enake
spektre.

Slika 39: Primerjava spektrov vode z različnimi vrednostmi pH. Kanali predstavljajo logaritem energije.
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Ugotovila sem, da vrednosti pH med 5 in 11 ne vplivajo na meritev. Razlika med destilatom
urina ter destilatom vode izhaja iz snovi v urinu, ki imajo nižjo temperaturo vrelišča od vode in
so primešane vodi. Te snovi dušijo izkoristek meritve.
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5 DISKUSIJA
Primerjala sem različne načine analize zaznanih sunkov. Pokazalo se je, da je negotovost pri
vzorcih s specifično aktivnostjo blizu mej detekcije najmanjša takrat, ko vrhu prilagodimo
modificirano Gaussovo funkcijo in na podlagi tega dobimo število sunkov. Malo večja
negotovost je pri uporabi fiksnih oken, ki so bila določena že prej, to je med 5 in 200. Največja
negotovost je pri uporabi oken iz metode 𝑓𝑜𝑚. Pri vzorcih z nizko specifično aktivnostjo
vrednosti 𝑓𝑜𝑚 nisem mogla določiti za vsak vzorec posebej, zato sem uporabila okna, ki so bila
najboljša za podoben, a aktivnejši vzorec. Za vzorce z visoko specifično aktivnostjo ima način
izračuna preko fiksnih oken manjšo negotovost od načina prilagoditvene funkcije.
Analizo podatkov pravilno opravimo z modificirano Gaussovo krivuljo. S tem načinom dobimo
najustreznejše rezultate. Za meritve, pri katerih ni potrebe po najmanjši negotovosti ter
najnatančnejših rezultatih, lahko uporabimo tudi števno okno, ki naj bo dovolj veliko, da zajame
cel tritijev vrh. Ta analiza je časovno bistveno učinkovitejša, saj moramo pri analizi z
modificirano Gaussovo krivuljo vsak vzorec obdelati posebej, pri fiksnem števnem oknu pa lahko
naenkrat obdelamo večje število vzorcev. Analize podatkov s premakljivimi okni, določenimi s
𝑓𝑜𝑚 parametrom, ne uporabljamo. Pri tej metodi odrežemo dragocene informacije o dogodkih
v tritijevem vrhu. Zaradi manjšega števila sunkov, ki jih uporabimo, postanejo negotovosti
bistveno večje.
Izkoristek metode sem določila na tri načine: s krivuljo dušenja za izkoristek detektorja, z
znanim vzorcem ter po metodi s standardnim dodatkom. Določitev s krivuljo dušenja za
izkoristek detektorja je edini način, ki se je izkazal za ustreznega. Znani vzorec ima drugačno
matriko od merjenega, posledično tudi drugačen SQP(E) in drugačno dušenje.
V delu sem izboljšala izračun negotovosti meritev. Namesto standardne deviacije ponovitev
meritev sem za negotovost uporabila negotovost cele meritve.
Način izračuna mej detekcije, ki naj bi se uporabljal, je preko standarda ISO 11929 [7]. Poleg
časa meritve ozadja upošteva tudi čas meritve vzorca. Vrednosti mej detekcije po standardu ISO
so večje od mej, izračunanih po Currie-jevem članku [11]. Ozadje merimo bistveno več časa, kot
se je meril vzorec. Currie upošteva samo čas meritve ozadja, standard ISO pa tudi čas meritve
vzorca, ki je ponavadi bistveno krajši od časa meritve vzorca ozadja. Za vzorce z visoko
specifično aktivnostjo meja detekcije ni zelo pomembna, zato jih lahko merimo manj časa.
Vzorce s pričakovano nizkimi specifičnimi aktivnostmi merimo dlje, priporočljivo vsaj 1000 min.
Primerjava uporabe scintilacijskih koktajlov kaže, da sta najslabši izbiri Aqua Green in Gold
Star LT2. Koktajl Aqua Green se je najslabše odrezal pri vseh kriterijih, razen pri ozadju, kjer je
slabši edino koktajl Gold Star LT2. Koktajl Gold Star LT2 je po izkoristku in občutljivosti primerljiv s
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koktajlom HiSafe 3, slabši pa je v vrednosti SQP(E) in meji detekcije. Koktajl HiSafe 3 ima mejo
detekcije ter ozadje primerljivo s koktajloma Ultima Gold. Nekoliko slabši je pri vrednosti SQP(E),
izkoristku in občutljivosti. Najboljša sta koktajla Ultima Gold. Za meritve je najbolje, da bi
uporabljali koktajl Ultima Gold uLLT. Cena tega koktajla je skoraj trikrat višja od cene koktajla
HiSafe 3, zato je pri meritvah, ki ne potrebujejo zelo nizke meje detekcije ter velikih izkoristkov,
koktajl HiSafe 3 tudi ustrezen. Pri preprosti metodi sem optimizirala maso, ki jo uporabimo pri
pripravi merjenca. Izkazalo se je, da je masa 4 g najboljša izbira.
Pri preprosti metodi so vzorci različno obarvani. Zanimalo me je, ali parameter SQP(E) dobro
opiše dušenje zaradi barve, ali bo potrebno uporabiti druge načine računanja dušenja. Pripravila
sem tri vzorce: vodnega (brezbarven) ter dva urina (različne barve). Dušenje sem izračunala z
istimi parametri in istimi ozadji. Izkazalo se je, da so rezultati v okviru negotovosti pravilni.
Sklepam lahko, da je parameter SQP(E) dovolj dober, da dušenje lahko računamo samo preko
njega.
Pri filtracijski metodi sem želela priti do meritev, ki bodo ustrezale krivulji dušenja za
izkoristek detektorja. Ugotovila sem, da je H 2O2 očitno dušilec, ki ga SQP(E) ne opiše dobro, saj
so imeli merjenci zelo visoke rezultate SQP(E), izmerjeni rezultati pa so kazali bistveno manjše
izkoristke glede na izkoristke, izračunane z uporabo krivulje dušenja za izkoristek detektorja.
Vzorce sem pripravila še enkrat, tokrat samo z aktivnim ogljem. Izkazalo se je, da v tem primeru
krivulja dušenja za izkoristek detektorja dovolj dobro opiše meritev ter da jo lahko uporabim za
izračun specifične aktivnosti. Pri izračunu meje detekcije vidimo, da je bistvena razlika pri meji
detekcije, ko uporabimo 1 ml ali pa 5 ml vzorca ter da je bolje uporabiti 5 ml.
Pri destilacijski metodi sem ugotovila, da po destilaciji vzorec ni čista voda. V urinu so očitno
nekatere snovi z nižjim vreliščem, ki pristanejo v destilatu. Destilat je imel pH vrednost 8, kar
pomeni, da vsekakor to ni samo voda. Naredila sem primerjavo z vzorci vode s spremenjenim
pH. Ugotovila sem, da pH med 5 in 11 ne vpliva na meritev.
V tabeli 18 so metode primerjane med sabo.
Tabela 18: Primerjava različnih metod priprave merjencev.

Parameter

Preprosta

Filtracija

Destilacija

Meja detekcije [Bq/kg]
Čas priprave vzorca
Zahtevnost priprave

3,2
15 min
enostavna

1,3
10 min + 1 dan + 20 min
lahka

0,70
3h
komplicirana
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Iz tabele lahko ugotovimo, da kadar nimamo vzorcev z zelo nizko vsebnostjo tritija, lahko
uporabimo preprosto metodo priprave vzorcev. Destilacijska metoda ima najnižjo mejo
detekcije. Skupno manj časa priprave vzorca kot pri filtracijski metodi je potrebnega pri
destilacijski metodi, a je priprava zelo zahtevna, saj moramo biti ves čas priprave v laboratoriju
ter spremljati dogajanje. Filtracijska metoda je bistveno enostavnejša, saj priprava traja le 10
min, potem pa nastopi čakanje, kjer nam ni potrebno biti zraven, poteče pa bistveno več časa
med začetkom priprave vzorca ter končnim rezultatom.
Ponovno sem izračunala specifične aktivnosti vzorcev iz mednarodne primerjave Procorad
2013. Upoštevala sem meritve vzorcev s 4 ml vzorca, pripravljenega s preprosto metodo.
Zaznane sunke sem pridobila v oknu 5-200, izkoristek je bil izračunan s krivuljo dušenja za
izkoristek detektorja. Rezultati so prikazani v tabeli 19. Ugotovila sem, da so izračuni ustrezni.
Izračunane specifične aktivnosti so bližje pravim vrednostim in negotovosti meritve so pravilno
izračunane in so manjše.
Tabela 19: Ponovno izračunane specifične aktivnosti vzorcev iz mednarodne primerjave Procorad
2013.

Vzorec
B
C
D

Poročana vrednost [Bq/l]
717
7030
7940

±
±
±

23
67
68

Prava vrednost [Bq/l]

ζ test

722
7220
7890

-0,29
-1,56

±
±

26
235
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6 ZAKLJUČEK
Metode določanja vsebnosti tritija v urinu sem optimizirala po najboljših zmožnostih, vedno
pa se odprejo novi načini izboljševanja. Z rezultati sem zadovoljna, saj sem bistveno zmanjšala
negotovosti meritve, napisala programe, ki bistveno zmanjšajo čas izračuna rezultatov ter
pokazala, kateri način izračuna je najboljši.
Največ možnosti izboljšave vidim pri filtracijski metodi, kjer bi lahko, podobno kot pri
preprosti, optimizirali maso vzorca, ki je potrebna za meritev. Pri destilacijski metodi lahko
poskusimo ugotoviti, kako bi prišli do boljših rezultatov z nižjim pH. Možnost izboljšave vidim
tudi v kombinaciji filtracijske ter destilacijske metode.
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