
PL0501517

TEST BIEGŁOŚCI LABORATORIÓW OZNACZAJĄCYCH IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE
W MATERIAŁACH ŚRODOWISKOWYCH I W ŻYWNOŚCI

PROFICIENCY TESTING OF THE LABORATORIES DETERMINING RADIONUCLIDES IN
ENVIRONMENTAL AND FOOD SAMPLES

L. Fuks \ H. Polkowska-Motrenko 2

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
c-mail: ' lfuks@ichtj.waw.pl,2 hpolkows@ichtj.waw.pl

Celem pracy było przygotowanie oraz dystrybucja wzorcowych próbek wód syntetycznych, gleby
i mąki zwierających izotopy promieniotwórcze 90Sr (ti/2 = 28,6 lat; Ep = 0,196 MeV) i 137Cs (t1/2 = 30,1 roku;
Ep = 0,157 MeV). Roztwory te posłużyły do oznaczenia stężeń tych izotopów w ramach prowadzonego
przez Państwową Agencję Atomistyki międzylaboratoryjnego pomiaru porównawczego (Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r.). W pomiarze wzięło udział 13 krajowych laboratoriów, któryclj
lista została ustalona z PAA. Oczekuje się, że porównanie wyników oznaczeń nieznanych uczestnikom
pomiaru stężeń izotopów promieniotwórczych w jednakowych próbkach umożliwi ocenę prawidłowości
wyników uzyskiwanych przez poszczególne zespoły i przyczyni się do podniesienia standardów
wykonywania pomiarów przez placówki specjalistyczne, prowadzące monitoring radiacyjny kraju.

Homogeniczne materiały przygotowywano zgodnie z procedurami opisanymi w literaturze [1-3].
Przybliżone wartości aktywności promieniotwórczej wspomnianych izotopów zostały wybrane w oparciu o
wspomniane Rozporządzenie Rady Ministrów. Przedstawienie metodyki przygotowania próbek stanowi
zasadniczą częścią prezentacji.

Ocenę poszczególnych laboratoriów przeprowadzono przy pomocy zazwyczaj stosowanych testów
statystycznych: testu Z (różnica standaryzowana) oraz testu En, a także zgodnie ze sposobem przyjętym
przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) [4]. Sposób ten jest zgodny z wymogami norm
międzynarodowych [5] i spełnia wszelkie kryteria poufności.
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