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RADYONÜKLİTLER

• Yapay Radyonüklitler

• Doğal Radyonüklitler

• Çevre Örneklerinde Önemli Radyonüklitler



ÖRNEKLERİN TOPLANMASI VE HAZIRLANMASI
• Örneklerin Toplanması
• Temizlik
• Örneklerin Saklanması
• Kurutma, Buharlaştırma ve Külleştirme

ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK
• Hava
• Ot
• Toprak
• Süt
• Diğer besin maddeleri
• Radyoaktif yağışlar ve su
• Sediment



ÖLÇÜM VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

• Gama Spektrometrik Analizler

• Radyokimyasal Analizler

– Stronsiyum Analizi

– Trityum Analizi

– Transuranik Elementler Analizi



ANALİTİK KALİTE KONTROL

• Kalibrasyon ve Standartlar

• Laboratuvarlararası Ölçümlerin
Karşılaştırılması

• Sonuçların Sunulması



LABORATUVARLAR İÇİN CİHAZ VE PERSONEL 
İHTİYACI

Merkez Çevre Laboratuvarı

• Laboratuvar Tasarimi

• Laboratuvar Donanımı

• Personel İhtiyacı

Yerel İzleme Laboratuvarları

• Genel Tanıtım

• Radyasyon Ölçüm Cihazları

• Diğer Cihazlar

• Personel İhtiyacı



KALİTE GÜVENCESİ İÇİN ESASLAR

• Ölçümlerin tekrarlanabilirliğinin kontrolu:

Aynı laboratuvar içinde sağlanması gerekenler

• Ölçümlerin doğruluğunun kontrolu:

Aynı laboratuvar içinde sağlanması gerekenler

Laboratuvarlararası yapılması gerekenler

Denetim için gerekenler

ULUSLARARASI BİRİM SİSTEMLERİ

YARARLANILABİLECEK  KAYNAKLAR



RADYONÜKLİTLER
Nüklit Yarılanma

süresi
Fisyon
verimi,%

Radyasyon
türü

E, keV

H-3 12.32 y β- --

Sr-89 50.55 d 4.822 β-, γ 909.2

Sr-90 28.6 y 5.772 β- --

Y-90 64.1 h 5.722 β- --

Sr-91 9.52 h 5.931 β-, γ 555.6

Y-91 58.51 d 5.931 β-, γ 1204.8

Y-93 10.1 h 6.375 β-, γ 266.9

Nb-93m 16.1 y 6.375 γ 18,6

Nb-95 34.98 d 6.520 β-, γ 765.8

Zr-95 64.03 d 6.520 β-, γ 756.7

Nb-96 23.4 h 6.28 β-, γ 778.2

Zr-97 17 h 5.953 β-, γ 657.9



RADYONÜKLİTLER
Nüklit Yarılanma

süresi*
Fisyon
verimi,%

Radyasyon
türü

E, keV

Mo-99 2.747 d 6.074 β-, γ 140.5

Ru-103 39.35 d 3.029 β-, γ 497.1

Rh-105 35.36 h 0.969 β-, γ 318.9

Ru-106 371.6 d 0.4019 β-, γ 621.9

Pd-109 13.46 h 0.033 β-, γ 88.0

Ag-110m 249.79 d 0.0255 β-, γ 657.7

Ag-111 7.45 d 0.0192 β-, γ 342.1

Pd-112 21.05 h 0.013 β-, γ 617.4

Cd-113m 14.1 y 0.0152 β-, γ 263.7

Cd-115 2.23 d 0.0106 β-, γ 336.2

Cd-115m 44.6 d 0.0106 β-, γ 933.8

Sn-121 27.06 h 0.0129 β- --



RADYONÜKLİTLER
Nüklit Yarılanma

süresi*
Fisyon
verimi,%

Radyasyon
türü

E, keV

Sn-121m 55 y 0.0129 β-, γ 37.1

Sn-123 129.2 d 0.0158 β-, γ 1088.6

Sb-124 60.2 d 0.024 β-, γ 602.7

Sb-125 2.73 y 0.0292 β-, γ 427.9

Sn-125 9.64 d 0.0292 β-, γ 1067.1

Sb-126 12.4 d 0.0536 β-, γ 666.3

Sb-127 3.85 d 0.125 β-, γ 685.7

I-129 1.57x107 y 0.757 β-, γ 29.8

I-131 8.021 d 2.892 β-, γ 364.5

Te-131m 30 h 2.892 β-, γ 773.7

Te-132 76.856 h 4.313 β-, γ 667.7

I-133 20.3 h 6.696 β-, γ 529.9



RADYONÜKLİTLER
Nüklit Yarılanma

süresi*
Fisyon
verimi,%

Radyasyon
türü

E, keV

Cs-134 2.06 y 7.870 β-, γ 604.7

I-135 6.61 h 6.536 β-, γ 1260.4

Cs-136 13.16 d 6.317 β-, γ 818.5

Cs-137 30.14 y 6.183 β-, γ 661.6

Ba-140 12.75 d 6.207 β-, γ 1596.5

La-140 1.6779 d 6.207 β-, γ 1596.5

Ce-141 32.5 d 5.787 β-, γ 145.4

Pr-142 19.13 h 5.839 β-, γ 1575.7

Ce-143 33.0 h 5.963 β-, γ 293.3

Pr-143 13.58 h 5.963 β-, γ 742.0

Ce-144 284.9 d 5.443 β-, γ 133.5

Nd-147 10.98 d 2.270 β-, γ 91.1



RADYONÜKLİTLER
Nüklit Yarılanma

süresi*
Fisyon
verimi,%

Radyasyon
türü

E, keV

Pm-147 2.62 y 2.270 β-, γ 121.3

Pm-149 2.21 d 1.084 β-, γ 285.9

Pm-151 28.40 h 0.4196 β-, γ 340.1

Eu-152m 9.32 h 0.2686 β-, γ 841.6

Sm-153 46.7 h 0.162 β-, γ 103.2

Sm-156 9.4 h 0.0148 β-, γ 87.2

Eu-157 15.1 h 0.00613 β-, γ 413.0

Tb-160 72.3 d 0.00031 β-, γ 879.4



RADYONÜKLİTLER
Nüklit Yarılanma

süresi*
Fisyon
verimi,%

Radyasyon
türü

E, keV

Pu-238 87.74 y -- α --

Np-239 2.355 d -- β-, γ 106.1

Pu-239 2.411x104 y -- α --

Pu-240 6.563x103 y -- α --

Am-241 432.2 y -- α, γ 59.5

Pu-241 14.35 y -- β- --

Cm-242 162.8 d -- α --

Pu-242 3.735x105 y -- α --

Am-243 7.37x103 y -- α, γ 74.7

Cm-244 18.1 y -- α --



ÇEVRE ÖRNEKLERİNDE ÖNEMLİ 
RADYONÜKLİTLER

Hava I-131, Cs-134, Cs-137

Su H-3, Sr-89, Sr-90, I-131, Cs-134, Cs-137

Toprak Sr-90, Cs-134, Cs-137, Pu-238, Pu-239, Pu-240, 

Am-241, Cm-242

Süt Sr-89, Sr-90, I-131, Cs-134, Cs-137

Et Cs-134, Cs-137

Diğer besinler Sr-89, Sr-90, Zr-95, Nb-95, Ru-105, Ru-106, I-131 Cs-

134, Cs-137, Ce-141, Ce-144

Deniz ve tatlı 

su ürünleri

Cs-134, Cs-137

Hava           I-131, Cs-134, Cs-137

Su H-3, Sr-89, Sr-90, I-131, Cs-134, Cs-137

Toprak Sr-90, Cs-134, Cs-137, Pu-238, Pu-239, Pu-240, 

Am-241, Cm-242



ÖRNEKLERİN TOPLANMASI VE HAZIRLANMASI

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

• Yapılacak ilk işlem, kritik örneklerin ve önemli
radyonüklitlerin çabuk ve doğru olarak
tanımlanmasıdır.



• Örneklerin toplanması
uygun yer ve alan seçimi

toplama zamanının seçimi

toplama sıklığı, periyodu

örnek miktarı

• Temizlik

• Örneklerin saklanması

• Kurutma, buharlaştırma ve külleştirme
 Fırında , Oda sıcaklığında , Dondurarak kurutma

 Buharlaştırma

 Külleştirme
 Kuru külleştirme

 Yaş külleştirme

ÖRNEKLERİN TOPLANMASI VE HAZIRLANMASI



ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK

• Hava

• Ot

• Toprak

• Süt

• Diğer besin maddeleri

• Radyoaktif yağışlar ve su

• Sediment



ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK

Hava
Havadaki aerosollerin toplanması, hava emici sistemlerine

yerleştirilen yüksek verimli asbest (CWA-70ÖH-70), sellüloz
membran kağıt (millipore, polypore), Gelman (glass-fiber
A.E.), Whatman-41 vb. gibi değişik tipte cam, PVC veya
mikrosorban filtreler kullanılarak yapılır. 

Radyoaktif gazların ve iyotun radyoaktivite tayinleri için ana
filtreden sonra karbon kartuşlu veya karbon emdirilmiş özel 
kağıt filtreler kullanılır.

Sürekli örnek toplama yapılması önerilir. Hava emme 
pompaları günde en az 100 m3 emiş gücünde olmalı. Bq/m3



ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK

Ot

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

Toprağın 1 cm kadar üstünden başlayan yeşil kısım

Toprağın 1 cm üstü ile 2 cm altında kalan 'mat' kısım

Kök kısmı

En az 5 kg örnek. Sonuçlar Bq/m2 veya Bq/kg



ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK

TOPRAK 

Örnek toplama periyodu yılda 1-5 kez.

0-5 cm derinlik.

1 m2'lik alandan en az üç örnek alınıp
karıştırılır.

En az 5 kg örnek. Sonuçlar Bq/m2 veya Bq/kg



ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK

Süt
 Süt, reaktör kazalarından birkaç gün sonra (hatta aynı 

günün akşam sütünde dahi), en çok görülen
radyonüklitlerden olan sezyum ve iyot ile bulaşmış olur.

 Örnek toplama periyodu I-131 için her gün, Cs-137 ve Sr-
90 için ayda veya her üç ayda bir örnek alınması yeterli.

 En az 2, en çok 8 litre örnek alınır. Süt tozu için bu miktar
1-2 kg civarındadır.

 Bekletilmesi gereken durumlarda litre başına 3.5 mL
%5'lik formalin veya sodyum azid eklenir.

 Sonuçlar Bq/L, süttozu için Bq/kg olarak verilir.



ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK

Diğer Besin Maddeleri

İnsanlar tarafından tüketimi, genel tüketim içerisindeki
oranı %5'ten fazla olan toplumun radyasyona maruz
kalmasında önemli katkısı olabilecek, yöreye özel, 
yaygın ve ekonomik değeri olan örneklerden
seçilmelidir. 

Bununla beraber insanlar tarafından doğrudan
tüketilmese de, mesela otta bulunan I-131 ölçümü, 
süt içinde bulunması beklenen aktivite miktarının
belirleyicisi olması bakımından çok önemlidir.



ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK

Diğer Besin Maddeleri

Gıda örneklerinin sayıma hazırlanması tüketim
şekline uygun olmalıdır. 

 Analiz edilecek gıda maddeleri, yemek hazırlama
alışkanlığına bağlı olarak ve mutfakta uygulanan
temizleme, yıkama ve pişirme aşamalarından
geçirilerek hazırlanmalıdır. 

 Yumurta, patates, soğan, muz, portakal vb. gibi
yiyecekler kabuksuz olarak; 2-2.5 cm çapında küçük
parçalara ayrılar.



ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK
Sığır, koyun, keçi, tavuk, domuz, geyik eti ve salam, sosis, sucuk, pastırma gibi

işlenmiş ürünleri ile tavuk yumurtası da et grubuna girer. Et ürünleri üç ay 
aralıklarla örneklenir. Et örneği hazırlanırken çok sayıda hayvanı temsil eden
karmaşık bir örnek hazırlanabilir. Ancak, 'radyoaktif yağış' seviyesi yüksek ise
hayvanlardan tek tek örnek alınması gereklidir.

Deniz ve göl organizmalarında radyoaktif sezyum kirlenmesi önemlidir.

Yeşil yapraklı bitkiler

Marul ve lahana

Köklü bitkiler (patates, havuç..) 

Sebze ve meyva

Mantar ve çilek

Tahıl, makarna ve pirinç

Pişmiş ekmek

Konserve besinler

Meyva suları



ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK

Gıda maddelerinin külleştirilmesi; her gıda maddesi
için belirlenmiş sıcaklık derecesine kadar sıcaklığın
yavaş yavaş arttırılması ile yapılır.

Doğrudan yapılan ölçümlerde 1-1.5 kg'lık örnek
yeterlidir. Radyokimyasal analizler için 10-25 g 
külleştirilmiş gıda örneği yeterlidir.

Kirlenmenin tespiti açısından örneklerin yıkanmadan 
sayılması, veya yıkama suyu ve yıkanmış örneklerin 
ayrı ayrı analiz edilmeleri gereklidir.



ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK

RADYOAKTİF YAĞIŞLAR VE SU

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

Yağmur suyu, yüzeyleri 0,1-1 m2'lik eşit toplam alanlı
toplayıcılar içerisinde biriktirilir. Yağmur suyu toplayıcısının
büyüklüğü, yağış sıklığı ve bolluğuna bağlıdır. Ayda 5-25 cm 
yağmur alan bölgeler için 0,1-0,2 m2'lik bir toplama alanına
sahip olması toplama kabı yeterlidir. 

Suda çözünmeyen ve çözünürlüğü az olan radyonüklitlerde
bir miktar kayıp söz konusu olsa da, toplayıcı çeperleri
0,1M HCl ile yıkanarak büyük oranda geri kazanılır.



ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK

RADYOAKTİF YAĞIŞLAR VE SU

 Alınan örnekler IR lambaları veya başka bir ısı kaynağı ile 
kaynatılmadan buharlaştırılarak hacım küçültmesi yapılır. 

 Yağmur suyu örneklerinde trityum (H-3) analizi yapılacaksa
yağmur suyunun buharlaştırılmaksızın saklanması gereklidir. 

 Bir diğer yöntem; toplayıcıda biriken suyun laboratuvarda iyon
değiştirici reçinelerinden geçirilmeleridir. 

 Kuru ve yaş 'radyoaktif yağış' örnekleri, 1 m2' lik bir yüzey
alanına sahip yeterli derinlikteki toplayıcılarda birlikte
toplanabilir. Paslanmaz çelik, plastik ve trityum analizleri için
fiberglas toplayıcılar kullanılır.



ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK

RADYOAKTİF YAĞIŞLAR VE SU

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

 Şehirlere verilen içme sularına ait örnekler su işleme
tesislerinden, filtrasyon ve temizleme işlemlerinin
yapılmasından hemen sonra ve dağıtım sistemlerine
verilmezden önce toplanır.

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



ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK

Deniz suyu örneklemesi hem yüzey (deniz yüzeyinin 1m 
altı) hem de dip sularından (zeminin 1m üstü)
örnekler alınarak yapılır. Örnek miktarı 5-2000 L dir.

Deniz suyunda gama ölçümleri doğrudan deniz suyundan
veya buharlaştırılmış örneğinden yapılır. Büyük
miktardaki su örneklerinde genellikle çöktürme
yöntemi kullanılarak ön-hazırlık yapılır. Trityum
analizinde örneklerin öncelikle damıtılmaları gereklidir.

Suda bulunan partiküllerdeki radyoaktivite için gözenek
büyüklüğü 0.45  olan filtreler kullanılır. Örneklerin
uzun süre saklanması gerekiyorsa, daha önceden
örnek bidonuna toplanan su örneğinin her litresi için
10 mL 0,1 M HCl eklenir.



ÖRNEKLEME VE ÖN HAZIRLIK

SEDİMENT

Akarsu, göl ve deniz ortamlarından alınacak sediment
örneklerinin 2 cm kalınlığında olması öngörülmektedir. 
Diğer taraftan, sedimentteki radyonüklitin dikey
dağılımını görmek için, kesitten sediment örneği
alınmalıdır. Yılda 2 kez sediment örneği alınması 
yeterlidir.



ANALİTİK YÖNTEMLER

Gama Spektrometrik Analizler

Radyokimyasal Analizler

 Stronsiyum Analizi

 Trityum Analizi

 Transuranik Elementler Analizi



ANALİTİK YÖNTEMLER
Gama Spektrometrik Analizler

Bu yöntemde, 60 keV-2000 keV enerji aralığında gama ışını
yayınlayan radyonüklitler herhangi bir ön işlem
uygulanmaksızın hava, su, toprak, sediment, bitki, bitkisel
ve hayvansal gıdalar vb.. gibi birçok çevre ve biyolojik örnek
matrisinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın tayin edilir. 

Daha deriştirmek veya uygun geometriye getirmek için sıvı
örnekler buharlaştırılabilir, katı örnekler külleştirilebilir.

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



ANALİTİK YÖNTEMLER
Gama Spektrometrik Analizler

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

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

Cs-137 ve Co-60 gibi radyonüklit standartları, kalibrasyon 
kontrolu amacıyla mümkünse hergün kısa bir süre de olsa
sayılır.



ANALİTİK YÖNTEMLER
Radyokimyasal Analizler

Stronsiyum analizi
Sr-89, Sr-90 analizlerinde nitrat çöktürmesi yöntemi

bir kaç değişiklikle bütün besin ve çevre örneklerine
uygulanabilir. Örneğin, süt, peynir, diğer gıda
maddeleri ve su için uygulanacak yöntemlerle
toprak örnekleri için geliştirilmiş yöntem farklıdır. 

Yöntem emek, zaman ve kimyasal madde-malzeme 
tüketimine dayalı olmasına rağmen hassas ve
güvenilirdir. 

Kısa yarı ömürlü radyonüklitlerin bozunmasından
sonra uygulanması önerilen farklı Sr-90 analiz
yöntemleri de vardır.



ANALİTİK YÖNTEMLER

Radyokimyasal Analizler

Trityum analizi

Trityum, su örneğinin bir kısmının damıtılarak sıvı
sintilasyon sayıcısında ölçülmesiyle tayin edilir.

Sodyum sülfit (Na2SO3) ve gümüş iyodür (AgI) gibi
bazı reaktifler damıtma işleminin sonunda örneğe
ilave edilerek radyoaktif iyot girişimi önlenir. 

Düşük seviyedeki trityumun analizinin istendiği
durumlarda su örneği elektrolitik zenginleştirmeye
tabi tutulur. 



ANALİTİK YÖNTEMLER
Radyokimyasal Analizler

Transuranik elementlerin analizi
Plutonyum, amerisyum ve küryumun radyokimyasal ayırma

ve alfa spektrometresi ile tayini için izotopik seyreltme
tekniği kullanılarak çeşitli çevre örneklerine uygulanan
yöntemler vardır. 

Kimyasal verimlerin; Pu-236 veya Pu-242'nin plutonyum
izleyicisi, Am-243'ün amerisyum ve küryum izleyicisi
olarak kullanılmasıyla izotopik seyreltme tekniğine göre 
tayin edilir. Küryum ve amerisyum kimyasal olarak
birbirlerine çok benzediklerinden ayrıca bir küryum
izleyicisi kullanılmasına gerek yoktur. 

Nicel analizler radyokimyasal işlemler sonucu elde edilen 
örneklerin alfa spektrumu ile yapılır.



ANALİTİK KALİTE KONTROL

Kalibrasyon ve Standartlar

Farklı Laboratuvar Ölçümlerinin Karşılaştırması

Sonuçların Sunulması



ANALİTİK KALİTE KONTROL
KALİBRASYON VE STANDARTLAR
Ölçüm sistemlerinin kalibrasyonunun, tayin edilecek radyonüklitlerin standartları ile yapılması

gereklidir. 

Standartların sertifikalarında aktiviteleri, saflıkları ve doğrulukları belirtilmiş olmalıdır.

Kalibrasyon için kullanılacak standartların, ölçülecek radyonüklitlerle benzer kimyasal bileşim
ve yaklaşık aynı derişimde olması tercih edilir.

Standardın, gerçek örnekle aynı biçim ve sayım geometrisini sağlaması gereklidir. Kalibrasyon
kaynakları, isteğe bağlı olarak, resin içinde 100-2000 keV enerji aralığında gama enerjileri
bulunan radyonüklitler içermelidir. 

Güvenilir uluslararası kuruluştan sağlanan birincil standartların Ba-133, Cs-134, Cs-137, Co-60, 
Am-241, Cd-109 vb. gibi radyonüklitleri içermesi önerilir. 

Uygun standart bulunamadığı durumlarda kalibrasyon eğrileri; radyoaktivitesi tayin edilecek
örneğin yoğunluğuna eşdeğer maddelere bilinen miktarlarda radyoizotop eklenmesiyle de 
hazırlanabilir. 

Standart teminin mümkün olmadığı durumlarda, mantıklı bir yaklaşımla sayım verimi
belirlenebilir. Bunun için ilgilenilen enerjiden daha yüksek ve daha düşük beta ve gama
enerjilerinde dedektör verimi tayin edilir ve istenilen enerjiye interpolasyon yapılır.



ANALİTİK KALİTE KONTROL

Farklı Laboratuvar Ölçümlerinin Karşılaştırması

Laboratuvar ölçüm sonuçlarını karşılaştırmak
amacıyla belli kurallar çerçevesinde kalite
güvencesi için hazırlanan programlara katılınır.



ANALİTİK KALİTE KONTROL
SONUÇLARIN SUNULMASI
Analiz değerleri; bilgi ve sonuçların değerlendirilebileceği şekilde, uygun formatta sunulur. 

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

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

C- Hesaplanan sonuç değerleri,

 Sonuçların verilmesinde SI birim ve sembolleri kullanılır.
-Hava, Bq/m3

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

-Toprak, Bq/kg kuru kütle, Bq/m2

-Ot, Bq/kg kuru kütle, Bq/m2

-Besinler, Bq/kg yaş kütle (taze)

 Sonuç değeri, anlamlı rakamların sayısına göre verilir.

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

 Düşük düzeyde aktivite değerleri söz konusu olduğunda, en düşük tayin sınırı belirtilir ve
hesaplamalarda kullanılan yöntem açıklanır.



LABORATUVARLAR İÇİN CİHAZ VE PERSONEL 
İHTİYACI

 Merkez Çevre Laboratuvarı

 Yerel İzleme Laboratuvarları



LABORATUVARLAR İÇİN CİHAZ VE PERSONEL İHTİYACI

MERKEZ ÇEVRE LABORATUVARI
Her türlü nükleer olay sonucu çevreye yayılabilecek radyonüklitlerin detaylı analizini

gerçekleştirebilecek yetişmiş eleman ve cihazlar.. 

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

Merkezi laboratuvar için gerekli bölümler:
 Örnek kayıt ve depolama odası
 Örnek hazırlama laboratuvarı
 Genel radyokimya laboratuvarı
 Alfa-radyokimya laboratuvarı
 Trityum laboratuvarı
 Sayım odası
 Yüksek aktiviteli örnekler için sayım odası
 Bilgisayar odası
 Teknik destek üniteleri



LABORATUVARLAR İÇİN CİHAZ VE PERSONEL İHTİYACI
LABORATUVAR TASARIMI
Merkezi laboratuvar, normal bir analiz laboratuvarına ilaveten özel havalandırma, örneklerin

hazırlanıp depolandığı özel bölmeler ve özellikle nükleer ölçüm aletleri için tasarlanmış
özel sayım odaları gibi bazı özelliklere sahip olmalıdır.

Havalandırma sistemi , bütün alanlara giren havanın filtre edilmesini ve yüksek aktiviteli
örneklerin sayıma hazırlanması için kullanılan alanların düşük basınçta tutulmasını
sağlayacak şekilde tasarlanır. 

Örneklerin sayıldığı, bulunduğu odalar, diğer laboratuvarlardan gelen örneklerden olası bir
bulaşmayı önlemek için yüksek basınçta olmalıdır. 

Dökülme, bulaşma durumunda uyulacak husulara ait bir listenin de asılı olması gerekir. 

Sayım odalarına verilen hava, gereğinde gaz radyonüklitleri uzaklaştırmak için karbon
filtrelerden geçirilir. Bu tip bir havalandırma, nükleer bir kaza sonrasında radyoaktif iyot ve
radyoaktif asal gazlardan dolayı meydana gelebilecek bulaşmanın önlenmesinde çok
önemlidir. 

Sayım odası sürekli sabit basınç altında olmalıdır. Sayım ve bilgisayar odaları yapımcı
firmaların önerilerine göre ayarlanmış sabit sıcaklık ve nem oranında tutulur. Sayım odaları
için önerilen sıcaklık 20-26oC'dir.



LABORATUVARLAR İÇİN CİHAZ VE PERSONEL İHTİYACI

LABORATUVAR TASARIMI
Sayım odalarının inşa ve tasarımına özel önem verilir. Yapı malzemeleri doğal

radyoaktivite nedeniyle en düşük zemindeğeri sayımına sahip olmalıdır. 
Zeminin, ağır detektör zırhlamasına dayanabilecek nitelikte, en az 2000 
kg/m2'lik bir yükü taşıyacak kapasitede olması gereklidir.

Örnek alma odasında gelen örneklerin kontrolu için radyasyon kontrol
cihazları bulundurulur. 

Her bir örneği kesin olarak tanımlamaya uygun etiketleme ve kayıt sistemi
uygulanır.

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



LABORATUVARLAR İÇİN CİHAZ VE PERSONEL İHTİYACI

LABORATUVAR DONANIMI

Radyasyon ölçüm aletleri

 Alfa radyasyonu ölçümü için gerekli cihazlar

Beta radyasyonu ölçümü için gerekli cihazlar

Gama radyasyonu ölçümü için gerekli cihazlar

Diğer laboratuvar cihazları



LABORATUVARLAR İÇİN CİHAZ VE PERSONEL İHTİYACI

LABORATUVAR DONANIMI - Radyasyon ölçüm aletleri

Alfa radyasyonu ölçümü için gerekli cihazlar

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

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

Çok kanallı analizör,

Yüksek hızda yazıcı ve isteğe bağlı grafik çizici.



LABORATUVARLAR İÇİN CİHAZ VE PERSONEL İHTİYACI
LABORATUVAR DONANIMI - Radyasyon ölçüm aletleri

Beta radyasyonu ölçümü için gerekli cihazlar

 Gelen örneklerin ilk ölçümü için taşınabilir, ince pencereli, Geiger-
Müller tipi alfa-beta radyasyonu izleme cihazı,

 Düşük doğal düzey sayımına sahip gaz akışlı beta sayıcı ve
spektrometreler,  

 Düşük doğal düzey sayımına sahip sıvı sintilasyon sayıcılar,



LABORATUVARLAR İÇİN CİHAZ VE PERSONEL İHTİYACI
LABORATUVAR DONANIMI - Radyasyon ölçüm aletleri

Gama radyasyonu ölçümü için gerekli cihazlar

Kurşunla zırhlanmış yüksek ayırma gücündeki germanyum dedektörü ile
buna bağlı çok kanallı analizör ve ilgili elektronik birimlerden oluşmuş
basit bir gama spektrometrik sistemi.

-Dedektör sistemi,

-Çok kanallı analizör sistemi (MCA),

-Güç kaynağı ve gerekli elektronik birimler,

-MCA'yı çalıştırabilecek yazılım ve toplanan spektral bilgilerin
değerlendirilmesi için paket programları,

-Yazıcı ve grafik çizici.



LABORATUVARLAR İÇİN CİHAZ VE PERSONEL İHTİYACI
Laboratuvar için gerekli ilave malzemeler

Saklanacak örnekler için buzdolabı,

Depolanacak örnekler için dondurucu,

Ezici ve/veya öğütücü,

Buharlaştırma (IR) lambası veya buharlaştırıcı,

Etüv,

Büyük, minimum 600, tercihen 800oC'lik muffle (bir maddeyi alev ve gazlara
temas ettirmemek için kullanılan fırın gözü) ocak,

Dondurarak kurutucu.

Elektrolitik zenginleştirme ünitesi,

Çok hücreli elektroçöktürme sistemi

Her biri 250 mL kapasiteli, en az dört tüplük büyük santrifüj.

Örnek toplamada kullanılacak özel malzemeler ve kamyonet, jip vb gibi kara; 
deniz ve göl örnekleri temininde kullanılacak bot vb. gibi deniz taşıtları.



PERSONEL İHTİYACI
Merkezi çevre laboratuvarında gerekli olan, konularında

uzman asgari personel:

 1 yönetici teknik personel,

 6 teknik personel (laboratuvar ölçüm ve analizleri),

 3 teknik personel (örnek toplama konusunda uzman),

 6 teknik yardımcı personel (örnek toplama, hazırlama, 
 depolama),

 1 sekreter,

 1 şoför.



YEREL İZLEME LABORATUVARLARI
Radyasyon Ölçüm Cihazları

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

Radyoaktivite seviyelerinin saptanması için taşınabilir Geiger-Müller tüp ile
donatılmış beta/gama bulaşma izleyicisi, plastik sintilatör ve diğer
radyasyon alıcıları.

Diğer Cihazlar

Ölçümlerde çok sayıda örneğin analizi sözkonusu olabileceğinden
laboratuvarlarda, bazı standart malzeme, çanta, plastik şişe ve örnek
kapları vs.nin normal ihtiyacın üzerinde bulundurulması gereklidir.

Personel İhtiyacı

Yerel izleme laboratuvarlarında görevli teknik personel, yukarıda
belirlenen ölçümleri de yapabilecek eğitime sahip olmalı, yeni
elemanlar eğitilmelidir.



KALİTE GÜVENCESİ İÇİN ESASLAR

• Ölçümlerin tekrarlanabilirliğinin kontrolu:

Aynı laboratuvar içinde

• Ölçümlerin doğruluğunun kontrolu:

Aynı laboratuvar içinde

Laboratuvarlararası

Denetim

ULUSLARARASI BİRİM SİSTEMLERİ

YARARLANILABİLECEK  KAYNAKLAR



KALİTE GÜVENCESİ İÇİN ESASLAR

Ölçümlerin Tekrarlanabilirliğinin Kontrolu

Aynı laboratuvar içinde
 Tekrarlamalı ölçümlerin yapılması

 Paralel çalışma

 Referans örneklerle karşılaştırma

 Kontrol diyagramları ile karşılaştırma



KALİTE GÜVENCESİ İÇİN ESASLAR

Ölçümlerin Doğruluğunun Kontrolu:

Aynı laboratuvar içinde
 Doğruluğu kabul edilmiş yöntemlerin kullanılması

 Aynı ölçümlerin farklı kişilerce

 Aynı ölçümlerin farklı cihazlarla

 Aynı ölçümlerin farklı tekniklerle yapılması

 Kontrol diyagramlarının karşılaştırılması

Laboratuvarlararası
 Örneklerin değiştirilmesi

 Ortak deneylerin yapılması

 Onaylanmış referans malzemelerinin kullanılması



KALİTE GÜVENCESİ İÇİN ESASLAR

Denetim

Sistem ve verim denetimlerinin yapılması ve 
kayıtlara geçirilmesi

Düzeltici önlemlerin alınması



YARARLANILABİLECEK  KAYNAKLAR
 American National Standards Institute, ANSI, New York.

 American Public Health Association, APHA, Washington, DC.

 American Society for Testing and Materials, Annual Book of ASTM Standards.

 Association of Official Analytical Chemists, Washington.

 Commission of the European Communities, Radiological Protection Criteria for Controlling Doses 
to the Public in the Event of Accidental Releases of Radioactive Material

 Food and Agriculture Organization, Organization of Surveys for Radionuclides in Food and 
Agriculture

 International Atomic Energy Agency, IAEA-TECDOCs and Safety Series

 International Commission on Radiological Protection.

 International Commission on Radiation Units and Measurements

 International Nuclear Safety Advisory Group.

 International Organization for Standardization.

 National Council on Radiation Protection and Measurements.

 Netherlands Standards Institute, Radioactivity Measurements 

 National Urban Security Technology Laboratory - NUSTL (EML Environmental Measurements 
Laboratory 1977–2009, HASL Health and Safety Laboratory1953–1977). United Nations Scientific 
Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR, 

 United States Atomic Energy Commission.

 United States Environmental Protection Agency - EPA United States Nuclear Regulatory 
Commission.

 World Health Organization, Methods of Radiochemical Analysis, WHO-FAO-IAEA



TEŞEKKÜRLER…


