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Акредитована лабораторија мора да
поседује процедуре за управљање
квалитетом ради праћења ваљаности
обављених испитивања, еталонирања и
калибрација. Тo праћење може да обухвати:
правилну употребу сертификованих
референтних материјала и/или интерну
контролу квалитета коришћењем
секундарних референтних материјала и
учешће у програмима међулабораторијских
поређења или програмима испитивања
оспособљености.



Референтни материјал који се користи
за калибрацију уређаја за мерење
радиоактивности треба да задовољи
карактеристике лабораторијских узорака
који се мере, као што су густина,
количина и геометрија. Правилна
припрема лабораториског узорка, добар
избор референтног материјала и правилна
калибрација уређаја обезбеђују поуздан
резултат.



У раду су коришћени референтни
материјали који су различито
припремани у истим геометријама, за
одређивање ефикасности бета зрачења.
Сертификовани референтни материјала
90Sr је на планшету нанет
електродепозицијом, a референтни
материјал KCl је припремљен у
лабораторији.



KCl је жарен на 105 0С, иситњен у авану
и ручно нанет на планшету. На овај начин
је добијен ситан прах, сличан праху који
добијамо код припремања лабораторијских
узорака за мерење. Да би добро уситњен
KCl био равномерно расподељен по
површини планшете коришћен је органски
растварач у коме је растворен полимер.



Мерења укупне бета активности
вршена су на нискофонском алфа-бета
пропорционалном гасном бројачу PIC-
WPC-9550 ефикасности 42% за бета
зрачење, произвођача Protean Instrument
Corporation. У процесу мерења се користи
софтвер „VISTA 2000“.



• Uzorci su pripremani standardnim
metodama. Merenja ukupne alfa i beta
aktivnosti voda su vršena na
niskofonskom proporcionalnom gasnom
alfa beta brojaču Tennelec model LB
5100 serija III, USA. Efikasnost za a
aktivnost je 41 %, a za b aktivnost 33 %.

Ultra-Low-Background Alpha/Beta Counting System
PIC-WPC-9550 OTREC - AMETEK



Циљ рада је испитивање могућности
коришћења сертификованог референтног
материјала који није припремњен на исти
начин као лабораторијски узорак за мерење.
Наиме, сертификовани референтни
материјала је нанет на планшету
електродепозицијом, а прашкасти
лабораторијски узорци се наносе ручно уз
фиксирање на подлогу планшете.



За припрему референтног материјала
KCl коришћена је маса од 165 mg до
228 mg соли KCl, која се уобичајено
наноси на планшете приликом мерења
лабораторијских узорака.
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За израчунавање ефикасности бета
зрачења коришћена је једначина:
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Табела 1. Ефикасност бета зрачења за узорке KCl

Маса KCl на планшети 
(mg)

Средња вредност 
ефикасности бета 

зрачења
I серија:         165
II серија:       190
III серија:      195

0,4407

I серија:          200
II серија:        208
III серија:       228

0,4413



Добијена средња вредност ефикасности за
бета зрачење коришћењем мерења узорака KCl
различитих маса у свим серијама је 44,1%. У
последњем Уверењу о интерној калибрацији
алфа-бета бројача PIC-WPC-9550 од 02.08.2016.
год. за ефикасност бета зрачења добијена је
ефикасност 42,0 %, коришћена су мерења
сертификованог реферернтног материјала 90Sr
у периоду од 01.09.2015. год. до 02.08.2016.
године.



Још један начин интерне провере
коришћења референтних материјала
је учешће у програмима
међулабораторијских поређења.
Одељење за радиоекологију је у 2015.
и 2016. години учествовалo у
активностима Међународне агенције
за атомску енергију по програму
ALMERA.



Табела 2. Резултати укупне бета активности у 
води и оцена резултата (ИМРС) у поређењу 

са МААЕ

Узорак воде укупна бета активности 
(Bq/kg)

ALMERA MAAE ИМРС Прихватљив

PT  IAEA-TEL-
2015-04

51 ± 11 44 ± 1 A

PT  IAEA-TEL-
2016-04

58± 17 60 ± 2 A



У овом раду je испитана могућност
коришћења сертификованог референтног
материјала који није припремњен на исти
начин као лабораторијски узорак за мерење.
Узорак припремљен електродепозицијом
планшету покрива равномерно по целој
површини, што није случај са ручним
наношењем лабораторијских узорака.
Коришћењем референтних материјала 90Sr и
KCl за израчунавање ефикасности бета
зрачења добијено је релативно одступање од
4,9 %.



Прихватање резултата укупне бета
активности воде у међународној
интеркомпарацији у организацији МААЕ, такође
потврђује добру калибрацију алфа-бета бројача.
Лабораторија је потврдила коришћење
сертификованог референтног материјала 90Sr за
калибрацију алфа-бета бројача за бета зрачење.
Разлог коришћења овог сертификованог
референтног материјала је у његовој постојаности
тј., нема евентуалног оштећења приликом
коришћења.




