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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

FİZİK ANABİLİM DALI 
 

 Danışman : Yrd.Doç. Dr. Berrin ÖZDEMİR 
   Yıl: 2011, Sayfa: 72 
 Jüri : Prof. Dr.Selahattin SERİN 
  : Doç. Dr. Eyyüp TEL 
  : Yrd.Doç. Dr. M.Zeki KURT 
  : Yrd.Doç. Dr. F.Aysun UĞUR 
  : Yrd.Doç. Dr. Berrin ÖZDEMİR 
   
 Bu çalışmanın amacı, sıvı sintilasyon cihazı kullanılarak içme sularındaki 
trityum aktivitesini tespit etmek ve sonuçları Dünya Sağlık Örgütü, Uluslar arası 
Atom Enerjisi Kurumu ve Sağlık Bakanlığının kabul edilen limit değerleri ile 
kıyaslamaktır. 

Bu çalışmada, Adana’nın farklı yerleşim yerlerinden 21 adet su örneği 
toplanmıştır. Trityum seviyesi bu örneklerde <MDC ve 76,45 TU değerleri 
arasında değişmektedir. Bu sonuçlar litrede 839TU(100Bq/L) olan kabul edilen 
limit değerin altındadır. İçme suyu olarak bunların kullanılması zararlı değildir. 

Tüm ölçümler, Çukurova Üniversitesi, Gülten GÜNEL nükleer fizik 
araştırma laboratuarında gerçekleştirilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Trityum, sıvı sintilasyon sayıcı, su, radyoaktivite. 
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ABSTRACT 
 

Msc THESIS 
 

DETERMINATION OF TRITIUM AKTIVITY AT DRINKING WATERS 
IN ADANA 

 

Elif GÖREN 
 

ÇUKUROVA UNIVERSITY  
INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES 

DEPARTMENT OF PHYSICS 
 

 Supervisor : Asst.Prof. Dr. Berrin ÖZDEMİR 
   Year: 2011, Pages: 72 
 Jury : Prof. Dr. Selahattin SERİN 
  : Assoc.Prof. Dr. Eyyüp TEL 
  : Asst Prof. Dr. M.Zeki KURT 
  : Asst. Prof. Dr. F.Aysun UĞUR 
  : Asst.Prof. Dr. Berrin ÖZDEMİR 
    

The purpose of this study is to determine the tritium radioactivity level in 
drinking water by using Liquid Scintillation Counter (LSC)and to compare the 
results with accepted limit levels of tritium by WHO, IAEA and Turkish Ministry of 
Health. 
 In this work 21 water samples were collected from different locations of 
Adana. Tritium levels of the samples change between <MDC and 76,45 TU in these 
samples. These results are much lower than the upper level, 839TU(100Bq/L) that 
accepted value of tritium levels  for drinking water. Thus there is no hazard to use 
them as drinking water. 
 All measurements were carried out in the Gülten GÜNEL nuclear physics 
research laboratory, Çukurova University. 
 
Key Words: Tritium, liquid scintillation counter, radioactivity, water.  
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1. GİRİŞ 

 

İnsanoğlu ve diğer canlılar, milyonlarca yıldan beri sürekli ve kaçınılmaz 

olarak radyasyon etkisi altında kalmaktadır. Radyasyonun temel kaynakları kozmik 

ve karasal radyasyon, kayalar ve toprakta bulunan doğal radyonüklidlerden 

kaynaklanan radyasyon, havadaki ve yiyeceklerdeki doğal radyoaktif maddeler ve 

kozmik ışımalardır ya da insanoğlunun ürettiği yapay radyasyonlardan 

kaynaklanmaktadır.  

Doğal ve yapay radyonüklitlerden yayınlanan gama radyasyonu dış 

ışınlamaya sebep olurken, solunum ve sindirim yolu ile vücuda alınan 

radyonüklitlerden yayımlanan alfa ve beta radyasyonu iç ışınlamaya önemli ölçüde 

katkıda bulunmaktadır. Bireylerin, yaşam standartlarına, yaşadığı ortamların fiziksel 

özelliklerine ve coğrafi şartlara bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte maruz 

kaldığı yıllık ortalama 2,8 mSv’lik radyasyon dozunun yaklaşık %85’i doğal 

radyasyon ve %15’i ise yapay radyasyon kaynaklarından ileri gelmektedir 

(UNSCEAR, 2000).  

Trityum konsantrasyonundaki maksimum değer, bahar ve yaz aylarına ait 

yağışlarda gözlenmektedir. Bu olay, ‘’bahar enjeksiyonu’’ diye adlandırılır. Kuzey 

yarım küredeki yağışların trityum konsantrasyonu genellikle haziran aylarında, 

Güney yarım kürede ise Eylül aylarında maksimum değere ulaşır. 

Karasal bölgelerdeki yağışların trityum konsantrasyonu okyanus 

bölgelerindekinden daha yüksektir. Bunun nedeni, düşük trityum konsantrasyonuna 

sahip deniz sularının buharlaşmasıyla okyanus bölgesinde yağışların trityum 

konsantrasyonun seyrelmesidir.  

Trityum konsantrasyonu coğrafi enlem dereceleri ile değişir. Stratosferden 

traposfere doğru olan trityum enjeksiyonun kutup bölgelerinde daha yoğun olması 

nedeniyle trityum konsantrasyonu yüksek enlem derecelerine doğru artar. Ayrıca 

Kuzey yarın küredeki yağışların trityum konsantrasyonu Güney yarım küredekine 

nazaran daha fazladır. Bunun nedeni, Kuzey yarım kürede denizlerin alanının 

karaların alanına oranının Güney yarım küredekinden küçük olması ve nükleer 

denemelerin daha çok Kuzey yarım kürede yapılmış olmasıdır. 
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Trityum yağışlara karışarak yer altına geçtikten sonra uzun yıllar yer altında 

bekler ve başka bir yeni suyla karışmazsa konsantrasyonu zamanla azalır. Yağışların 

trityum konsantrasyonu sabit olsaydı belli bir anda yukarıda sözü edilen yer altı 

suyunun trityum değeri ölçülerek giriş değerinden bu değere ulaşması için geçen 

zaman, radyoaktif bozunma bağıntısından kolayca hesaplanarak suyun yaşı 

bulunabilirdi. Ancak, 1953 yılından sonra atmosfere çok miktarda nükleer bomba 

trityumu karışması nedeniyle yağışlardaki trityum konsantrasyonu zamanla değişim 

göstermekte ve bunun sonucu olarak suların gerçek yaşı yerine göreceli (bağıl) yaşı 

saptanabilmektedir. Diğer taraftan, 1953 yılı sonrası yağışlardaki trityum 

konsantrasyonunun mevsimsel değişiminin bilinmesi trityumun yer altı suyu 

sistemine giriş fonksiyonunu bulmaya yarar ve bazı durumlarda yer altı suyunun 

beslenme mekanizması hakkında bilgi verir (Altay ve ark., 1996). 

1896 yılında Henrie Becquerel tarafından radyoaktivitenin keşfinden 

sonra, radyoaktivite ve uygulamaları konusuna artan ilgi, insanların radyasyondan 

ne kadar doz aldıklarının bilinmesinin önemini ortaya koymuştur. Radyasyondan 

alınan dozun hesaplanabilmesi için öncelikle doğal radyoaktivitenin 

incelenmesinin zorunlu olduğu anlaşılmışt ır.  Bir bölgenin veya bir yer in 

doğal radyoaktivitesinin belirlenmesi demek, o yerin radyolojik açıdan 

incelenmesi, başka bir deyişle, o yerin t o prağ ında , suyunda ve havasında 

bu lu na n doğal radyoaktivite düzeyinin belirlenmesi demektir ( Karahan, 1997). 

Bilindiği üzere canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli en önemli 

elemanlardan biri sudur. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, 

bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Dünyamızın 

%70’ini kaplayan su, bedenimizin de en önemli kısmını oluşturmaktadır. 

 Yeryüzündeki sular güneş enerjisi sayesinde sürekli bir döngü halindedir 

(Hidrolojik Çevrim). İnsanlar gereksinimleri olan suyu bu döngüden alır ve 

kullandıktan sonra bu döngüye iade eder. Bu süreç içerisinde suya karışan maddeler 

suların özelliklerini değiştirerek su kirliliğini ortaya çıkarırlar. Bu döngü sonucu 

suların içeriğinde çözünmüş olarak çeşitli katı maddelerin yanı sıra, geçtikleri veya 

bulundukları ortama bağlı olarak radyoaktif maddelerde olabilir. Özellikle yer altı 

suları değişik jeolojik oluşumlarla (formasyonlarla) temas halindedir. Bu yer altı 
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formasyonlarının içerisinde bulunan kimyasal bileşikler suda eriyebilme derecelerine 

göre yer altı sularına az ya da çok oranda karışır. Yeraltındaki çeşitli özellikteki 

jeolojik formasyonların içinde değişik oranlarda radyoaktif maddelerde 

bulunmaktadır. Yer kabuğu içindeki doğal radyoaktif maddelerin bulunduğu 

ortamlarda geçen veya bulunan sular radyoaktivite içerir. Ancak yeryüzündeki 

suların yaklaşık %0,3’ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir (Dilaver ve ark., 2002). 

 Yeraltından radyoaktif olarak kirlenmiş yeryüzüne çıkan sular hastalık 

yaymaktadır. Dünya da birçok insan temiz su eksikliğinden ölmektedir ve dünya 

nüfusunun üçte biri yer altı ve yeryüzü sularının getirdiği hastalıklardan acı 

çekmektedir.  

 Sulardaki doğal radyoaktiflik araştırmalarına dair yapılan çalışmalar, 

başlangıçta sadece kaplıca sularında bulunan bazı mineralleri kapsamıştır. Daha 

sonraki yıllarda yapılan çalışmalar içme sularında bile bazı radyoaktif çekirdeklerin 

bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. 

 Bu çalışmada Çukurova Bölge sularında radyoaktivite konsantrasyon analizi 

yapılmıştır.  Bu amaçla Çukurova bölgesinin farklı yerleşim yerlerinden alınan su 

örnekleri bölümümüzün Gülten Günel Nükleer Fizik Araştırma Laboratuarında 

bulunan sıvı sintilasyon sayacı (LSC) analiz edilmiştir. Sonuçlar, WHO, IAEA ve 

sağlık bakanlığı tarafından önerilen referans değerler ile mukayese edilerek, 

radyasyon güvenliği açısından değerlendirilmiştir. 

 

1.1. Radyasyon Tanımı ve Türleri 

 

 Radyasyon, iç dönüşüm geçiren atomlar tarafından yayımlanan, boşlukta ve 

madde içerisinde hareket edebilen enerji olarak tanımlanır. Yayımlanan kaynağın 

özelliğine bağlı olarak bu enerji parçacıklar ve elektromanyetik dalgalar tarafından 

taşınabilir. Radyasyonu tanımlamada üç parametre kullanılır (Şekil 1.1). 

 

• Enerjisi   (düşük ve yüksek enerjili radyasyon) 

• Türü        (parçacık radyasyonu ve elektromanyetik radyasyon) 

• Kaynağı  (doğal ve yapay radyasyon kaynakları) 
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Şekil 1.1. Radyasyonun Çeşitleri  
     (http://www.freewebs.com/kemal1710/radyasyon1.htm) 

  

 Yüksek enerjili radyasyon iyonize radyasyon olarak da tanımlanır ve atomdan 

elektron koparabilen dolayısı ile atomu iyonize edebilen radyasyon türüdür. Bunlar: 

Alfa, Beta, Gama ve X-Işınları’dır. 

 Düşük enerjili ya da iyonize olmayan radyasyon ise etkileştiği materyal 

içindeki atomları yeteri kadar enerjisi olmadığı için iyonize edemez ve sadece 

uyarmakla yetinir. Mikrodalgalar, görünür ışık, radyo dalgaları kızılötesi ve (çok kısa 

dalga boyları hariç olmak üzere) morötesi ışık iyonize olmayan radyasyona örnektir. 

 Elektromanyetik radyasyonu oluşturan bütün radyasyonlarda enerji yüksüz ve 

kütlesiz fotonlar tarafından taşınmaktadır. Eğer iyonize elektromanyetik radyasyon 

çekirdekten yayımlanıyorsa gama, yörüngeden yayımlanıyorsa x-ışını adını alır 

(Seyrek, 2007). 

 

 

http://www.freewebs.com/kemal1710/radyasyon1.htm
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Şekil 1.2. Elektromanyetik spektrum  
     (http://guide.metu.edu.tr/thinkquest/tapndx5.htm) 

 

1.2. Radyasyon Kaynakları 

 

 Yeryüzündeki tüm canlılar ve cansızlar havada, suda, toprakta ve hatta kendi 

vücutları içerisindeki doğal radyasyon kaynakları ve bunlara ek olarak insanlar 

tarafından üretilen yapay radyasyon kaynaklarının her gün ışınıma maruz 

kalmaktadırlar (Şekil 1.3). 

 

 
Şekil 1.3. Radyasyon kaynakları 

 

 Havadaki doğal radyasyon, yeryüzündeki çeşitli çatlaklardan çıkan radyoaktif 

gazlardan özellikle de radon gazından ya da kozmik ışınlardan kaynaklanmaktadır. 

Topraktaki radyoaktivite ise uranyum, toryum ve radyoizotopların bozunum 

serilerinde yer alan diğer radyoaktif maddelerden kaynaklanır. Sudaki radyasyon, 

http://guide.metu.edu.tr/thinkquest/tapndx5.htm)
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gerek havadaki gerekse topraktaki bu radyoaktif kaynakların su ile etkileşiminin bir 

sonucudur. Vücudumuzda da bazı radyoaktif maddeler bulunmaktadır. Bunlar içinde 

en önemlileri K–40, Ra–226 ve C-14’tür. 

 Yapay radyasyon insanlar tarafından çeşitli amaçlarla üretilmiş radyoaktif 

izotopların kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu radyasyon kaynakları tedavi 

amaçlı olarak radyoterapide, teşhis amaçlı olarak ise röntgen, tomografi ve sintigrafi 

çekimlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca endüstride kalite kontrol, gıda 

sektöründe ürünlerin raf ömrünü uzatmak için sterilizasyonda ve nükleer reaktörlerde 

enerji üretiminde radyoaktif maddelerden faydalanılmaktadır (Tüysüz, Yorulmaz, 

Bozkurt, 2004). 

 

1.3. Radyasyon Birimleri 

 

Radyasyon etkilerini ve aktiviteyi belirlemek amacıyla çeşitli birimler 

kullanılmaktadır. Uluslar arası Radyasyon Birimleri Komisyonu  (ICRU)  

yaptığı çalışmalar sonucunda,  aktivite için Curie, ışınlama için Röntgen, 

absorblanan doz için Rad ve eşdeğer doz için Rem’i radyasyon birimleri olarak 

tanımlamıştır. MKS sistemini esas alan Uluslararası Birimler Sistemi (International 

System of Unit, SI)’nın kabul edilmesiyle birlikte, ICRU 1971 yılında SI 

birimlerini tanımlamıştır. Bu kabule göre eski birimlerin yer ine yeniler inin 

kullanılmas ı önerilmişt ir.  Çizelge 1,1’de dönüşüm birimleri ve dönüşüm 

faktörleri verilmiştir (Çabuk, 2010).  
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Çizelge 1.1. Radyasyon birimleri ve dönüşüm faktörleri (ICRU, 1971). 

Büyüklük 
SI Birimi ve 

Sembolü 

Eski Birimler ve 

sembolü 
Dönüşüm Faktörü 

 

Aktivite Becquerel(Bq) Curie (Ci) 1Ci = 3.7×1010Bq 

 

Işınlama Röntgen (C/kg) Röntgen (R) 1 C/kg = 3876 R 

Absorblanan Doz Gray (Gy) (j/kg) Rad (rad) 1 Gy=100 rad 

Eşdeğer Doz Sievert (Sv) Rem (rem) 1 Sv=100 rem 

 

1.3.1. Aktivite Birimi 

 

 Birim zamanda bozunan atomların sayısı aktivite olarak tanımlanmaktadır. 

Yapay radyoizotopların henüz elde edilmediği senelerde, çok uzun yarı ömürlü bir 

radyoaktif madde olan radyum standart alınıp radyoaktif madde miktarı birimi olarak 

Curie tanımlanmıştır. Bu tanım önce 1 gram radyumun parçalanma hızı, daha sonra 1 

gram radyumla dengede olan radon miktarı ve 1930’larda da 1 gram radyumla 

dengede olan radon gazı miktarında bir saniyedeki bozunma sayısı olarak 

değiştirilmiştir. Ancak o zamana kadar radyumun atom ağırlığının ve bozunma 

sabitinin çok hassas tayinleri yapılamamış, olduğundan bu tanımın radyumdan 

bağımsız yapılması fikri oluşmuştur. Bu nedenle Uluslararası standartlar ve 

Radyoaktivite Birimleri Komisyonu tanımı genişleterek bütün radyonüklitler için, 

Curie’yi; bir saniyede 3,7x1010 parçalanma gösteren radyoaktif madde miktarının 

aktivitesi olarak tanımlamıştır.  

 Yapılan bu tanımda Curie’nin, sadece radyoaktif maddenin bozunma sayısına 

dayandığı anlaşılmaktadır. Ancak radyoaktif bozunma sırasında bazen bozunma 

başına birden fazla γ ışını da yayınlanır ( Bir foton yayınlanması çoğunlukla bir 

yüklü parçacığın yayınlanmasını izler, dolayısıyla bu olay bir tek parçalanma olarak 

yorumlanır ). Buradan Curie’nin tanımının radyoaktif madde tarafından yayınlanan 

radyasyonların sayısını gösteremediği sonucu çıkmaktadır. 

Uygulamada genellikle Curie’nin ( Ci ) küçük katları olan milicurie ( mCi=10-3Ci ) 

ve microcurie ( µCi=10-6Ci ) kullanılmaktadır.  
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 SI biriminde aktivite birimi Becquerel (Bq) olup, 1 Bq, saniyede bir 

parçalanma gösteren bir maddenin aktivitesi olarak tanımlanmıştır. Dolayısı ile Ci ve 

Bq arasında dönüşüm şöyledir: 

 

1 Ci = 3,7× 1010 bozunma/s                           (1.1.) 

 

1 Bq = 2,7 × 10-11 Ci = 27 pCi               (1.2.) 

 

  Yüzeydeki aktivite konsantrasyonu ise, birim alan başına saniyedeki 

parçalanma olup Ci/cm2 veya Bq/m2 olarak ifade edilir. 

 

1 Bq/ m2 =2,7x10-15 Ci/ cm2                (1.3.) 

 

Aktivite tek başına radyoaktif bir örneğin zararının ölçüsü değildir. Zarar, 

bozunma sırasında yayınlanan radyasyonun türüne bağlı olarak değişecektir. Örnek 

vermek gerekirse;  100Ci’lik 60Co’ın 1 metre uzağında 8 saat süreyle çalışan bir 

insanın alacağı tüm vücut dozu 1050 rem’dir ve bu ölümcül bir dozdur.  Aynı 

koşullar altında 100Ci’lik 3H kaynağıyla çalışan bir insan hemen hemen hiç zarar 

görmeyecektir (Krane, 1998). 

 

1.3.2. Işınlama Birimi 

 

Işınlama birimine SI sisteminde yeni bir isim verilmemiştir. Işınlama birimi  χ  

ve γ ışınlarının havayı iyonlaştırma kabiliyetinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır.  

Işınlama birimi Röntgen (R) olup normal şartlarda ( 0ºC ve 760 mmHg basıncı) 

havanın 1kg’ında 2.58×10-4 Coulomb’luk pozitif veya negatif elektrik yüklü iyonlar 

meydana getiren radyasyon miktarı olarak tanımlanmaktadır. Bu birim 

soğurucunun değil radyasyon demetinin niteliği hakkında bilgi verir.  
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1.3.3. Soğurulan Doz Birimi 

 

 Röntgen  χ ve  γ  ışınları iç in  t anımland ığ ından başka radyasyonlar  

iç in kullanılamaz. Radyasyonun cinsinden, enerjisinden soğurucu ortamın 

özelliğinden bağımsız yeni bir birime gerek duyulmuştur. 

Işınlanan doz birimleri standart bir madde olarak seçilen normal şartlardaki 

hava için tanımlanmışt ır.  Bundan dolayı ışınlama dozu soğurucunun değil 

esas itibariyle radyasyon demetinin özelliği hakkında fikir vermektedir. Bunun 

yanı sıra malzemelerde s o ğu r u la n  e n e r j i n i n  de ö lç ü lme s i  

g e r e k me k t e d ir .  Soğurulan d o z  büyüklüğü, malzemelerde soğurulan enerjinin 

bir ölçüsüdür. 

Soğurulan doz için kullanılan eski birim rad (Roentgen Absorbed Dose)’dır. 1 

rad herhang i bir malzemenin 1 gramın ın 100 erg’ l ik  ener ji soğurmas ı  

o larak tanımlanmıştır. SI birim sisteminde absorblanan doz birimi gray (Gy) 

olup, 1kg’lık bir maddeye 1 joule’lük enerji veren herhangi bir iyonlaştırıcı 

radyasyon dozudur (Krane, 1998). 

 

1Gy = 1 J/kg                  (1.4.) 

 

1 Rad = 10-2 J/kg                 (1.5.) 

 

1Gy = 100 rad                  (1.6.) 

 

1.3.4. Eşdeğer Doz Birimi 

 

 Soğrulan dozun meydana getirdiği biyolojik etkiler, iyonlaştırıcı 

radyasyonların tiplerine ve meydana getirdikleri iyonizasyonun yoğunluğuna 

bağlıdır. Biyolojik etkiler, iyonlaştırıcı radyasyonların geçtikleri ortamın birim 

uzunluktaki yolu boyunca kaybettikleri enerji miktarına (Lineer Enerji Transferi, 

LET) bağlıdır. LET değeri arttıkça biyolojik etki de artmaktadır. Böylece eşdeğer 

doz birimi, iyonlaştırıcı radyasyonların oluşturduğu zararlı biyolojik etkilerin bir 
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ölçüsü olmaktadır (Krane, 1998; Merdanoğlu, 2004).  

Eşdeğer doz birimi, absorblanmış doz ile kalite faktörünün çarpımına eşittir. 

Çizelge 1,2 ’  da çeşitli radyasyon tipleri için kalite faktörleri verilmiştir. Eşdeğer 

dozun eski birimi rem  (  Roentgen Equivalent  Man )  ’ dir. Yeni birimi ise Joule/kg 

olup Sievert(Sv) adı verilmiştir  (www.taek.gov.tr; Özger, 2005). Sievert ile rem 

arasındaki ilişki şöyledir: 

 

1 Sv = 1 J/kg                           (1.7.) 

 

1 Sv = 100 rem                 (1.8.)

  

Çizelge 1.2. Farklı radyasyon türleri için kalite faktörleri 
Radyasyon Türü Kalite Faktörü 
X ve Gama Işınları 1 

Elektronlar ve Beta Parçacıkları 1 

Nötronlar; enerjileri < 10 keV 3 

Nötronlar; enerjileri > 10 keV 10 

Alfa Parçacıkları 20 

 

1.4. Radyoaktivite Tanımı ve Keşfi 

 

Radyoaktivite kararsız olan bir elementin, çeşitli parçacıklar salarak veya 

ışıma yaparak kararlı ve başlangıçtakinden fiziksel ve kimyasal olarak farklı bir 

elemente dönüştüğü bir süreç olarak tanımlanabilir. İlk kez 1896 yılında H. 

Becquerel tarafından keşfedilmiş ve 1911 yılında E. Rutherford’ın çekirdekli atom 

teorisi ile bu alandaki çalışmalar hız kazanmıştır. Becquerel uranyum tuzu içeren bir 

maddeyi, siyah bir kağıda sarılmış fotografik bir levha yanına bıraktı. Bir süre sonra 

fotografik levhanın uranyum tuzundan etkilendiğini fark etti (Enge 1966; Krane, 

1998). 

Rutherford 1898’de radyoaktivite üzerindeki çalışmalarına devam ederek, 

uranyum tarafından yayınlanan ışınımların iki türlü olduğunu buldu. Bu yayımlanan 

http://www.taek.gov.tr;
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ışınımlar alfa ve beta ışınımlarıydı. Bu keşiften iki yıl sonra Villard üçüncü bir ışınım 

keşfetti. Bu ışınıma da gama ışını denildi (Hodgson ve ark, 1997). 

Daha sonraki çalışmalar sonucunda toryumunda uranyum gibiışınım yaptığı 

bulundu. Uranyum ve toryum içeren bazı mineraller üzerinde yapılan çalışmalar 

sonucunda, bu minerallerin uranyum ve toryumun kendisinden daha fazla radyasyon 

yaydıkları bulundu. Bu keşifle Marie ve Pierre Curie iki yeni radyoaktif element 

buldular. Bunlara polonyum ve radyum denildi (Hodgson ve ark, 1997). 

 Radyoaktivitenin keşfinden sonra radyasyonların özellikleri araştırılmaya 

başlandı. Bu araştırmalar bazı özellikler göz önünde bulundurularak yapıldı. Bunlar; 

 

• Çeşitli maddelerdeki giriciliği 

• Gazları iyonlaştırma özelliği 

• Elektrik ve manyetik alan altındaki davranışları (Arya, 1999). 

 

Radyoaktivite kontrol edilemeyen bir olaydır. Yavaşlatılamaz ve 

durdurulamaz ve radyoaktif madde tükeninceye kadar sürer. 

Radyoaktivite doğal ve yapay olmak üzere iki şekildedir.  

 

1.4.1. Doğal Radyoaktivite 

 

Doğal radyoaktif izotopların birçoğu ağır elementlerden oluşmaktadır. Bu 

ağır elementler üç seride toplanır. Bunlar; 

 

• Toryum serisi 

• Uranyum serisi 

• Aktinyum serisi 

 

Toryum serisi, uranyum 232 ile başlar ve kurşun 208 ile son bulur. Aktinyum 

serisi, uranyum 235 ile başlar ve kurşun 207’ye dönüşerek son bulur. Uranyum serisi 

ise uranyum 238 ile başlar ve art arda parçalanmalarla kararlı kurşun 206’ya dönüşür. 

Ayrıca, bu serilerin dışında neptünyum 237 ile başlayıp bizmut 209 ile biten 
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dördüncü bir seri olan neptünyum serisinin de bir zamanlar mevcut olduğu 

bilinmekteydi. Bu seride bulunan 241Pu dışındaki diğer elementlerin yarı ömürlerinin 

çok kısa olduğu bilinmektedir. 

İnsanlar radyasyon ışınlamalarından en çok doğal radyoaktif kaynaklardan gelen 

ışınlamalara maruz kalırlar. Doğal radyoaktivite toprak, su ve atmosferde 

bulunmaktadır.  

 

 
Şekil 1.4.238U’in bozunma ürünleri şeması (NCRP 97, 1988) 
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Şekil 1.5.  232Th’in bozunma ürünleri şeması ( NCRP 97,1988) 

 

1.4.1.1. Sularda Bulunan Doğal Radyoaktivite 

 

Sulardaki doğal radyoaktivite seviyesinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar 

başlangıçta sadece kaplıca sularında yapılmaktaydı. Çünkü yer altı sularının 

radyoaktivite konsantrasyonu yüzey sularına göre daha fazladır. Son yıllarda yapılan 

çalışmalarda içme sularında da doğal radyonüklit bulunduğu ortaya çıkmıştır. Ancak 

içme sularındaki radyonüklit seviyesinin önemsenmeyecek seviyede olduğu 

belirlenmiştir. 

Yer altı sularında çoğunlukla uranyum serisi elemanlarından radyum ve radon 

bulunmaktadır. 226Ra’nın bozunma ürünü olan radyoaktif radon, bazı yer altı 

sularında oldukça yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Yer altı sularında bulunan 

aktinyum serisi elemanlarını tespit etmek oldukça zordur. Bazı sularda toryum 

serisinden 232Th ve 226Ra’nın dedekte edilebilecek miktarda bulunmasına rağmen, 

yine bu seriden olan 220Rn’in, çok kısa yarı ömre sahip olması su ve kayalarda 
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birikmesine olanak sağlamamaktadır (Özger, 2005) 

 

1.4.2. Yapay radyoaktivite 

 

Eğer kararlı bir çekirdek bazı taneciklerle bombardıman edilirse yapay 

radyoaktiflik meydana gelir. Bombardımanı yapan taneciklerin enerjisi yeteri kadar 

büyükse çekirdek bunlarla birleşerek yeni bir çekirdek oluşturur. Eğer bu yeni oluşan 

çekirdek kararsızsa radyoaktif bozunmaya uğrar. Örneğin 12C çekirdeği enerjisi 

arttırılmış protonlarla bombardıman edilirse radyoaktif hale gelir. Yeni oluşan 

çekirdek radyoaktiftir ve atomu radyoaktif bozunmaya uğrayacaktır.  

1934 yılında Madam Curie’nin kızı I.Curie ve damadı F.Joliot’un çalışmaları 

ile hızlanan yapay radyoaktiflik yolu ile birçok yeni element bulunurken teknoloji ve 

tıbbın gereksinimi olan radyoaktif atomlar yapılmaya başlanmıştır. 400’den fazla 

radyoaktif izotop yapay olarak elde edilmiştir. 

Kararlı bir çekirdeğin başka parçacıklarla bombardıman edilmesi sırasında 

oluşan radyoaktif atom sayısının zamanla nasıl değiştiğini gösteren yasayı bulmak 

için, 

 

  )1( tekN λ

λ
−−=                  (1.9.) 

 

denklemini kullanılır. λ, bozunma sabiti olmak üzere, N ise zamana bağlı olarak 

değişen radyoaktif atom sayısıdır. Bu denklem bize çekirdek artma hızını verir 

(Krane, 1998). 

 

1.5. Radyoaktif Parçalanma Yasası 

 

Nötron sayısının proton sayısına oranı arttıkça çekirdekler kararsız hale gelir. 

En ağır kararlı çekirdek 82Bi207’den sonra gelen çekirdekler, kararsız çekirdeklerdir. 

Bunlar bozunmaya uğrayarak daha kararlı çekirdek haline dönüşürler. Kararlı 

çekirdekler de çeşitli yollardan uyarılarak bozunmaya uğrayabilirler. Doğal 
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radyoaktif çekirdek karasız halden kendiliğinden alfa, beta ve gama bozunumları 

yaparak kararlı hale geçmeye çalışırlar. Kararsız çekirdekler yaptıkları bozunumlarla 

bir enerji seviyesinden başka bir enerji seviyesine geçerler. Bu tür kendiliğinden 

geçişler radyoaktif parçalanma (bozunma) olarak adlandırılır. Bu parçalanma 

sırasında radyoaktif cisimler aktivitelerini kaybederler. Genel olarak, bir radyoaktif 

bozunmanın yine kendisi gibi radyoaktif olan diğer bir çekirdek tarafından meydana 

getirilmesidir. Böylece A, B, C,…., şeklinde radyoaktif bozunmalar elde edilir ve bu 

olay radyoaktif seri olarak adlandırılır. Örneğin, Uranyum–238 ve Toryum–232 

böyle serilerdir. Bu tür bir seri, 

 

PbPoBi

PbPoBiPbPoRnRaThUPaThU
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84

22
86

226
88

230
90

234
92

234
91

234
90

238
92

→→

→→→→→→→→→→→→
 

 

şeklinde gösterilir. Asıl çekirdeğe (92U238) ana çekirdek, onun oluşturduğu bir sonraki 

çekirdeğe (90Th234) kız çekirdek ve kızın bozunması ile oluşan çekirdeğe torun 

çekirdek denir. Çekirdeğin en sonundaki çekirdek olan 82Pb206 ise kararlıdır ve 

bozunmaz. 

 Yapay radyoaktif çekirdekler α, β, proton, nötron ve fotonlarla bombardıman 

edilerek radyoaktif bozunmaya uğratılabilirler. Aşağıda bazı yapay radyoaktif 

çekirdek tepkimeleri verilmiş 

 

  nPHeAl 1
0

30
15

4
2

27
13 +→+                (1.10.) 

 

HeLiBHBe 4
2

6
3

5
10

1
1

9
4 )( +→→+               (1.11.) 

 

HMgnAl 1
1

27
12

1
0

27
13 +→+                (1.12.) 

 

eAlMg 0
1

27
13

27
12 −+→                (1.13.) 
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 Bir radyoaktif bozunması tümüyle maddeye ait değildir. Maddenin içindeki 

her bir atomun bozunması maddenin toplam bozunmasını etkiler. Bu durumda 

radyoaktif bozunma kanunu, belirli bir t anında N radyoaktif çekirdek varsa, dt 

süresince dN tane çekirdek bozunur. Bozunan çekirdek sayısı N ile orantılıdır. 

Rutherford ve Soddy buradan yola çıkarak λ bozunma (parçalanma) sabitini bir 

atomun birim zaman başına parçalanma olasılığı olarak tanımlamıştır. 

 

N
dt
dN

λ−=                 (1.14.) 

 

Negatif işaret N’nin zamanla azalacağını gösterir. λ bozunma sabiti atomun 

bir karakteristiğidir ve sıcaklık, basınç gibi fiziksel ve kimyasal bir olaydan 

etkilenmez (Hodgson ve ark. 1997). Bir radyoaktif izotopun birim zamanda bozunan 

atom sayısına, bu atomun aktivitesi denir (dN/dt). Yukarıdaki bağıntı, 

 

    t
N

dN
λ−=                 (1.15.) 

 

denklemi ile ifade edilir. t=0 anında var olan atomların sayısı 0N , bir t anında daha 

bozunmamış ana çekirdek sayısı N olup, yukarıdaki bağıntının integrali alınırsa, 

 

 ∫∫ −=
t

t

N

N

dt
N

dN

00

λ                (1.16.) 

 

 )(lnln 00 ttNN −−=− λ               (1.17.) 

 
teNN λ−= 0                 (1.18.) 

 

olur. Bu bağıntıya radyoaktif bozunma kanunu denir. 

Daha önce de belirtildiği gibi radyoaktif bozunma, kararsız bir çekirdeğin 

kararlı hale geçebilmek için yaptıkları enerji geçişi olarak tanımlanmıştır. Fiziksel 
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yarı ömür ise radyonüklidin başlangıçtaki atom sayısının ya da aktivite düzeyinin % 

50’sine inmesi için geçen süredir (t1/2). Yarı ömürle bozunma sabiti arasındaki ilişki 

aşağıdaki şekilde gösterilir. 

Denklem (1.18.)’de N yerine N0/2 konulursa; 

 

teNN λ−= 0
0

2
                (1.19.) 

 

te λ−=
2
1                 (1.20.) 

 

tλ−=− 2ln1ln                (1.21.) 

 

λ
2ln

2/1 =t                 (1.22.) 

 

t1/2 = 0.693 / λ veya λ = 0.693 / t1/2             (1.23.) 

 

 Bir radyoaktif maddenin içindeki atomların hepsi aynı anda bozunmaya 

uğramaz. Bir radyoaktif atomun yaklaşık olarak ne kadar zaman aktif kalacağı, 

ortalama ömür kavramı ile açıklanır. Ortalama ömür (τ)  bozunma sabitinin tersine 

eşittir (Seyrek, 2007). Ayrıca ortalama ömür, bütün çekirdeklerin ömürleri toplanıp 

toplam çekirdek sayısına bölünerek hesaplanır. 

 

 
....

...

21

2211

++
++

=
dNdN

dNtdNt
τ                          (1.23.) 

 

Denklem (1.24.) integral şeklinde yazılırsa, 
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0

0

0

0

0

0

0

N

tdN

dN

tdN
N

N

N

∫

∫

∫
==τ                (1.24.) 

   
λ

τ
1

=                  (1.25.) 

 

        
Şekil 1.6. Bir radyoaktif maddenin bozunma eğrisi (Tefek, 1992)  

 

1.6. Radyoaktif Bozunum Türleri 

 

Bütün atom çekirdekleri kararlı değildir. Bazı atomların hiçbir dış etkiye bağlı 

kalmadan α, β, γ ışınlarından bir veya bir kaçını yayarak kendiliğinden bozunması 

olayına radyoaktiflik, bu özelliği gösteren maddelere radyoaktif madde, elementlere 

radyoelement ve izotoplara radyoizotop denir. Radyoaktif bir elementin bileşikleri de 

radyoaktiftir.  

Radyoaktif maddeler üç tür ışıma yapar: 1) α (Alfa) parçacıkları 2) β (Beta) 

parçacıkları 3) γ (Gama) ışınları (Krane, 1998). 

 

1.6.1. Alfa (α) Işınımı 

 

Alfa yayınlanması, çekirdekteki Coulomb itmesinden kaynaklanan bir 

olaydır. Bu durum daha çok ağır çekirdeklerde gözlenen bir durumdur; çünkü ağır 
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çekirdeklerde itici Coulomb kuvveti Z2 ile artarken, nükleer bağlanma kuvveti 

yaklaşık olarak A ile artmaktadır. Bu nedenle, kütle numarası (A) büyük olan 

çekirdekler kararlı hale gelmek için genellikle α ( )2
4
2 He  parçacığı yayarlar. 4He 

çekirdeğinin bu işlem için seçilmesi, oldukça sıkı bağlı bir sistem olması ve böylece 

bozunma sırasında açığa çıkan kinetik enerjinin maksimum olmasıdır. Bozunma 

denklemi aşağıdaki gibi gösterilir. 

 

   2
4
2

'
2

4
2 HeXX N

A
ZN

A
Z +→ −

−
−               (1.26.) 

 

Alfa parçacıkları şiddetli iyonlaştırıcı parçacıklardır ve havadaki yolları en 

fazla 6–7 cm kadardır. Alfa parçacıkları içinden geçtiği gazları iyonlaştırır ve bu 

iyonlaşma sırasında enerji ve hızlarını kaybederler. Termal hızlara ulaştıklarında, 

yani daha fazla iyonlaşmaya sebep olmadıkları anda elektron yakalayarak nötr hale 

gelirler. Radyoaktif elementlerden salınan alfa parçacıklarının hızları 1,4x104 cm/s 

ile 2,2x109 cm/s arasındadır (Krane, 1998). 

 

1.6.2. Beta (β) Işınımı 

 

Çekirdeklerin negatif elektron yayınlamaları ilk gözlenen radyoaktif 

olaylardan biridir. Bu olayın tersi yani bir çekirdeğin atom elektronlarından birini 

yakalaması ise 1938’de Alvarez’in çekirdek tarafından yakalanan atom elektronunun 

boşalttığı yerin doldurulması sırasında yayınlanan karakteristik X-ışınlarını 

bulmasına kadar gözlenememiştir. 1934’te Joliet-Curies ilk kez radyoaktif 

bozunmada pozitif elektron (pozitron) yayınlanması olayını gözlediler. Bundan 

yalnızca iki yıl sonra pozitron kozmik ışınlarda keşfedildi. Bu üç nükleer olay birbiri 

ile yakından ilgili olup beta (β) bozunumu olarak adlandırılır. 

Bu parçacıkların yayımlanması, çekirdekteki protonların veya nötronların kararlığına 

göre fazlalığından meydana gelir. Çekirdekten nötron fazlalığı nedeniyle fazla 

nötronlar protona dönüşür ve bu dönüşümde elektron açığa çıkar ( )epn 0
1

1
1

1
0 −+→  . 

 Açığa çıkan bu elektron çekirdekte duramayacağından çekirdek dışına β- 
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olarak yayımlanır. Bunlar β ve β- şeklinde gösterilirler. Eğer çekirdekteki proton 

fazlalığından ileri gelen bir beta yayımlanması var ise parçacık pozitif yüklüdür ve 

‘pozitron ‘ adını alır. β+ şeklinde gösterilir. 

 
−+→ epn    Negatif β bozunması (β-)            (1.27.) 

 
++→ enp     Pozitif β bozunması  (β+)            (1.28.) 

 

nep →+ −     Elektron yakalanması (ε)            (1.29.) 

 

Beta ışınlarının enerjisi 0,01 MeV’ den – 5 MeV’e kadar olabilir. En büyük 

enerjili betaların havadaki yol uzunluğu 70–80 cm bulur. Bu ışınların en enerjili 

olanları bile birkaç milimetre kalınlığındaki metal levhalar tarafından durdurulabilir 

(Krane 1998). 

 

1.6.3 Gama (γ) Işıması 

 

Birçok alfa ve beta bozunumları veya nükleer reaksiyonlar oluştuktan sonra, 

oluşan yeni çekirdekler uyarılmış halde olabilirler. Uyarılmış durumdaki bu 

çekirdekler çok çabuk bir şekilde bir ışın yayınlayarak kararlı olan temel seviyeye 

dönerler. Yayınlanan bu ışınlara γ-ışını adı verilir. Gama ışınları elektromanyetik 

özelliğe sahiptir ve elektrik ve manyetik alanda sapma göstermezler. Bu nedenle bu 

ışınlara elektromanyetik ışınım fotonu da denir. Gama ışınları X- ışınlarına benzer 

fakat onlardan daha giricidirler. 

Gama yayınlamasının yarı ömrü çok kısadır, genellikle 10-9 s’den daha 

küçüktür anacak saat, hatta gün mertebesinde yarı ömürlü γ yayınlanması da vardır. 

Gama ışınlarını enerjileri 0,1–10 MeV arasında olup çekirdek durumları arasındaki 

enerji farkı mertebesindedir ve 104 ile 100 fm dalga boyu aralığına karşılık gelir. 

Gama ışıması elementin atom numarasını ve kütle numarasını değiştirmez. 

Gama radyasyonu ışık gibi fotonlardan oluşur ve ışık hızıyla yayılır (Krane, 1998). 
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1.7. Radyasyonun Madde İle Etkileşmesi 

 

X ve gama ışınları madde içerisinden geçerken çoğunlukla aşağıdaki 

etkileşmeleri yaparlar. 

 

• Fotoelektrik olay 

• Compton saçılması (Thomson ve Rayleigh Saçılmasını içeriyor) 

• Çift oluşumu 

 

Bu etkileşmeler fotonların iki önemli özelliklerini açıklar. Bunlardan birincisi 

fotonların madde içerisinde yüklü parçacıklarla karşılaştırıldığında daha uzun 

mesafelere penetrasyonu, ikincisi ise belli bir kalınlıktaki malzemeyi geçince 

fotonların enerjilerinde bir azalma meydana gelmemesi, sadece şiddetinde azalmanın 

olmasıdır (Şekil 1.8.) (Knoll, 2000)  

 

 
Şekil 1.7. Fotonların şiddetinde soğurucu madde kalınlığına bağlı olarak değişme     

(Knoll, 2000) 
 

1.7.1. Fotoelektrik Olay 

 

Fotoelektrik etki, bir kaynaktan yayılan ışık veya daha yüksek enerjili 

elektromanyetik dalganın (mor ötesi ışın veya X-ışını) bir madde (metaller, metal 

olmayan katılar, sıvılar veya gazlar) yüzeyine düşmesi sonucu maddeden elektron 
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yayınlanması olayıdır. Maddeden yayınlanan bu elektronlar fotoelektron olarak 

adlandırılır. Fotoelektrik etkiyi ilk olarak 1887 yılında Heinrich Hertz, 

elektromanyetik dalgalar üzerine yaptığı deneylerde gözlemlemiştir. Olay deneysel 

olarak gözlenmiş fakat 1905 yılında Albert Einstein tarafından açıklanana kadar olay 

klasik fizik yasaları ile açıklanamamıştır.  

Maxwell’in klasik dalga teorisine göre; yayılan elektronların enerjisi, çarpan 

ışığın şiddeti ile orantılı olmalıydı. Ancak gözlemler sonucu yayılan elektronların 

enerjilerinin ışık şiddetinden bağımsız olduğu ortaya çıkmıştı. Einstein, Planck’ın 

foton hipotezinden yola çıkarak buna bir açıklama getirmiştir. Buna göre gelen ışık, 

foton adında ve her biri E=hν (h: Planck sabiti, ν: ışığın frekansı) enerjisine sahip 

parçacıklardan oluşuyordu. Bu modele göre ışığın şiddetini artırmak birim zamanda 

yayılan foton sayısını artırıyor, ancak frekans ışığın şiddetinin sabit tutulması 

sonucunda her fotonun enerjisi de sabit kalıyordu. Foton madde yüzeyindeki bir 

elektrona çarptığında hν  enerjisinin bir kısmı elektronu madde yüzeyinden sökmek 

için harcanmakta (bu enerjiye bağlanma enerjisi denir ve φ ile gösterilir) geri kalanı 

ise elektronun kinetik enerjisi olarak aktarılmaktadır  

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Fotoelektrik_etki).  

 

ϕν −= hEk                 (1.30.) 

 

 
Şekil 1.8. Fotoelektrik olay (Knoll, 2000) 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fotoelektrik_etki)
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1.7.2. Compton Saçılması 

 

Atoma gevşek olarak bağlanmış bir dış yörünge elektronu, daha yüksek 

enerjili bir fotonla çarpışması sonucunda meydana gelen olaya Compton Saçılması 

denir (Şekil 1.11). Tabi ki elektronlar madde içinde bağlı durumdadır. Fakat fotonun 

enerjisi elektronun bağlanma enerjisinden yüksek ise, bağlanma enerjisi göz ardı 

edilip elektronun serbest olduğu düşünülür. Gelen foton atomik bağlanma enerjisine 

(100 keV altı) sahipse bu olay gerçekleşemez. Elektron kütleli bir parçacık olduğu 

için fotonun bütün enerjisini absorblaması momentumun korunumu gereği mümkün 

değildir. Dolayısıyla foton, enerjisinin bir kısmını elektrona aktarıp saçılıma 

uğrayarak yoluna devam eder. Foton ile elektron arasında oluşan açı fotonun 

enerjisine bağlıdır. Gelen fotonun dalga boyu ile saçılan fotonun dalga boyu 

arasındaki fark aşağıdaki denklem ile ifade edilir ( Lilley, 1991; Seyrek, 2007). 

 

)cos1(
0

θλλλ −=−=∆
cm

h
if              (1.31.) 

 
Şekil 1.9. Compton saçılması ( Lilley, 1991; Seyrek, 2007) 

 

1.7.3 Çift Oluşumu 

 

Yüksek atom numaralı bir elementin çekirdeğine yakın yerden geçen fotonun 

enerjisini kaybederek bir elektron-pozitron çiftine dönüşmesine çift oluşum olayı 
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denir. Elektronun ve pozitronun kütlelerinin eşit, yüklerinin ise zıt olduğu göz önüne 

alınırsa, çekirdeğe yakın yerde oluşan bu olayda hiçbir korunum yasası bozulmaz. 

Yani yük, çizgisel momentum ve toplam enerji korunur.  

Kısaca, çift oluşum fotonun elektron-pozitron çiftine dönüşmesidir. Bu olay, 

momentum korunumunu sağlamak için üçüncü bir cismin varlığında meydana gelir. 

Pozitronun kütlesi enerjinin kütlesine eşit olduğundan elektron-pozitron çift oluşumu 

için eşik enerjisi MeVcmh e 02.12 2 =≈ν  olacaktır (Şekil 1.12) (Knoll, 2000). 

 

 
Şekil 1.10. Çift oluşumu (Knoll, 2000) 

 

Çift oluşumu olayının tersi, bir elektron ile bir pozitronun yan yana gelerek, 

bir foton çifti oluşturduktan sonra yok olmasıdır. Bu olayın çekirdek etrafında 

gerçekleşme şartı yoktur (Knoll, 2000).  
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2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

Bu bölümde suda bulunan trityum konsantrasyonu ile ilgili daha önce 

yapılmış çalışmalar özetlenmiştir. 

2004’te İspanya’ nın Sevilla bölgesinde sudaki trityumun düşük seviyelerde 

ölçülmesi ile ilgili çalışma yapılmıştır. Sıvı sintilasyon sayıcı kullanarak, çevresel 

sudaki trityumun düşük seviyeli aktivite konsantrasyonunu ölçmek için aynı 

zamanda elektrolitik trityum zenginleştirme işlemi geliştirilmiştir. Ayrıca bu 

metodun güvenirliliğini sağlamak amacıyla bazı kalite testleri uygulanmıştır. Bu test 

için nükleer santral boşalmasından etkilenen Tagus Irmağı ( İspanya’ nın batısı) ve 

Donube Irmağı ( Bulgaristan ) ‘dan su örnekleri toplanmıştır ve bu örneklere 

zenginleştirme işlemi uygulanarak ve uygulanmadan analizler yapılmıştır ve sonuçlar 

önceki verilerle karşılaştırılmıştır. Analitik işlem Sevilla’ nın içme suyu ve İspanya’ 

da ki farklı kaynaklardan mineral sulara uygulanmıştır. Analiz edilen örneklerin 

trityum seviyeleri çok düşük olduğundan dolayı, bazı sonuçlar minimum algılanabilir 

aktivite (MDA) konsantrasyonundan daha düşük olarak rapor edilmiştir. Ancak bu 

ölçümlerin sayım oranı LSC sayıcısının background sayım oranının üstünde olduğu 

görülmüştür.   

2007’ de İspanya’nın Catalonia bölgesinde yapılan çalışmada farklı 

alanlardan alınan çevresel sulardaki trityum aktivitesi belirlenmiştir. Bu bölgedeki 

sularda bulunan trityum elementinin konsantrasyonunun ortalama aktivitesi sıvı 

sintilasyon sayıcı (LSC) kullanılarak ölçülmüştür. Örneklere sıvı sintilasyon sayıcı 

ile sayım yapılmadan önce bir damıtma (destilasyon) işlemi uygulanmıştır. Analiz 

edilen su örneklerinin aktivite değerleri 0.6 Bq/l lik değere sahip minimum 

algılanabilir aktivite değerinden (MDA) düşük olduğu bulunmuştur. Ancak Ebro 

ırmağı örnekleri aktivitesi 3.6 ± 0.6 Bq/l civarında bulunmuştur.  

2009’ da Romanya’ da yapılan çalışmada çevresel trityum seviyesini ölçmek 

için iki farklı işlem uygulanmıştır ama bunlarda alınan su örneklerindeki trityum 

konsantrasyonunu ölçme sıvı sintilasyon sayım tekniği temeline dayandırılmıştır. Su 

örneklerindeki trityumu ölçmek için yayınlanmış iki standart metot vardır. Birinci 

metotta (ISO 9698, 1989 ) örneği alkalin yapmak için iyodür ve sodyum karbonatı 
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iyoda dönüştürerek su örneğine sodyum tiyosülfat eklenmiştir. İkinci metotta 

(APHA-AWWA-WEF, 19. Baskı 1995) su örneğine sodyum hidroksit ve potasyum 

permanganat karıştırılmıştır. Destilasyon ve sıvı sintilasyon metodu her iki standart 

metot için yapılmıştır. Bu çalışma sıvı sintilasyon metodu kullanarak sayım verimini 

ölçmek için farklı trityum standart çözeltilerine uygulanan bir karşılaştırma 

çalışmasıdır. Her iki standart metot önerilerine göre kullanıldığında aynı sonuçları 

vermiştir.  

2009’ da Çin’de sıvı sintilasyon sayıcısındaki trityum ölçümlerine örnek vial 

tipi ve kokteyl kalitesinin etkisi çalışılmıştır. Yüksek ve düşük seviyeli trityum 

örneklerinin her ikisinde de cam viallerin plastik viallerden daha yüksek sayım 

oranlarına izin verdiği görülmüştür. Örnek vialleri içindeki kokteylin farklı 

miktarlarının uygulanmasıyla optimum sayım şartlarının elde etmek için yöntemin 

detaylı analizi mevcut olduğundan bahsedilmiştir. Sonuçlar örnekteki trityum 

konsantrasyonuyla çok az ilişkiye sahip olan optimum sayım şartlarını göstermiştir. 

Sayımı etkileyen ana faktörün örneğe eklenen kokteylin miktarı olduğu görülmüştür. 

Artan kokteyl miktarı gibi artan sonuçlara erişmek için figüre of merit kullanılmıştır. 

Ayrıca örnek ve kokteyl oranı 2’ ye ulaştığında, oranın artmasının sayıma daha az 

katkı sağladığı ve dakikadaki parçalanmaların neredeyse bir sabit olduğu 

görülmüştür (Chen Zhilin ve ark.).  

2009’ da Portekiz’ de yapılan çalışmada Portekiz’deki çevresel araştırma 

bünyesinde bulunan su örneklerindeki ( içme, yağmur ve yüzey suları ) rutin trityum 

analizleri için sıvı sintilasyon tekniği uygulanmıştır. Bu çalışmada trityum analizi 

yöntemi izotopik zenginleştirme kullanan Portekizce Standart Rehber NP4362/1997 

temeline dayandırılmıştır. İzotopik zenginleştirmenin yanı sıra, damıtılan örneğin bir 

kısmı (8 ml) 20 ml’ lik toplama kabında sintilasyon kokteylinin (Ultimagold LLT, 

Packart) 12 mililitresi ile karıştırılmış ve örnek aktivitesi Bacman LS 6500 sıvı 

sintilasyon spektrometresi kullanılarak belirlenmiştir. Sayım verimi trityumlu su 

standardı ile değerlendirilmiştir (analitikler). Minimum algılanabilir aktivite (MDA) 

300 dakikalık sayım zamanı için 0,8 Bq/L olarak belirlenmiştir. Portekiz sınırına 

yakın İspanya’ da bulunan Almaraz nükleer enerji santralinin etkisinden dolayı Tejo 

Nehri’ ndeki V.V.Rodao da daha belirgin olan yüzey suyu örneklerindeki ölçülen 
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trityum aktivite konsantrasyonu oranının yılda bir değişim gösterdiği belirlenmiştir. 

Bu ırmağın trityum aktivite konsantrasyonu oranı 1 ile 20 Bq/L arasında 

bulunmuştur. Yağmur ve içme suyundaki bu değerlerin daha düşük ve çoğunlukla 

MDA’ nın altında olduğu belirtilmiştir.  

1993’ te Tayvan adası üzerinde yapılan çalışmada çevresel karakterlerin 

trityum içeriği hesaplanmıştır. Çevresel karakterler bu ada yakınından toplanan kuyu 

suyu, kıyı deniz suyu ve rezerve suyundaki trityum içeriği ile belirlenmiştir. 

Örneklerin trityum konsantrasyonları düşük seviyeli standart sönüm eğrili TR-

CARB-LSC 2550 TR modeli sıvı sintilasyon analizörü ile belirlenmiştir. Örnekler 

elektrolizle konsantre edildikten sonra, trityum konsantrasyonu LLLSA’ nın 

optimum şartlarında belirlenmiştir. Elektrolit zenginleştirme tekniği konsantre edilen 

örneklerde 100 mA/cm2 akım yoğunluğu ve  %0,4-0,6 (Na2O2) elektrolitle 

geliştirilmiştir. Elde edilen veri kıyı deniz suyu trityum konsantrasyonun aynı 

alandaki kuyu suyundan daha düşük olduğunu göstermiştir. Tayvan’ın batısındaki 

kuyu ve kıyı deniz suyunun trityum konsatrasyon oranı 4.000 ve doğusundaki 

trityum oranı 5.801 olarak belirlenmiştir. Rezerve suyunun trityum içeriği etkin 

hacim kapasitesinin logaritmasıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir.  

2008 yılında Türkiye’de yapılan çalışmada Eskişehir ve civarından alınan 

içme suyunun sıvı sintilasyon cihazı ile trityum seviyeleri belirlenmiştir. Bu 

çalışmada sayımdan önce örneklere destilasyon ve elektrolitle zenginleştirme ön 

işlem adımları uygulanmıştır. Numunelerden elde edilen trityum sonuçları 0,73±0.70 

ile 8,10±1.80 arasında olup en yüksek değer olan 8,10±1.80 Sarıcakaya ilçesinin 

şebeke suyu, en düşük değer olan 0,73±0.70 ise Sazova şebeke suyudur (Gülcan Top, 

2008). 

Letonya’da 1997’den 2005’e kadar yapılan bir çalışmada bir atık deposunu ve 

nükleer reaktörü çevreleyen alanı kapsayan potansiyel kirlilik alanları etrafından yedi 

yıl içinde yer altı suyundaki trityum konsantrasyonu sayılmıştır. Trityum sayımını 

yapmak için Packart-Tri-Carb ve Wallac sıvı sintilasyon spektrometresi ve 

sintilasyon sıvısı olarak da Optiphase Hisafe3 sıvısı kullanılmıştır. Örnekler 2,5 ve 9 

arasındaki mesafe derinliklerinde 19 kuyudan bir yılda 4 kez toplanmıştır. Belli 

kuyulardaki trityum içeriği yaygın olarak değişiyor ve bu değişiklikler mevsimsel 
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olarak farklılıklar gösteriyor. Bu nedenle, aynı kuyudaki maksimum trityum 

konsantrasyonu yıldan yıla değişiklik göstermiştir. Aktif olmayan Salaspil reaktörü 

bölgesindeki 3 kuyuda ve bu reaktörün radyoaktif atık deposu yakınındaki 1 kuyudan 

son 7 yıl içinde artan trityum konsantrasyonu saptanmıştır ve reaktör bölgesine yakın 

bazı kuyulardaki trityum konsantrasyon seviyelerin de periyodik değişiklikler 

gözlemlenmiştir. Ayrıca sonuçlar reaktörden 3 km ile 150 m yer alan 12 kuyudaki 

trityum konsantrasyonlarının 2001’den 2005’e kadar litrede 8-10 Bq sınırını 

aşmadığını göstermiştir.  

2007’ te İspanya’da yapılan çalışmada ise şişelenmiş içme sularındaki 

radyoaktivite miktarı ölçülmüştür. İnsan tüketimine yönelik su üzerinde İspanya 

bölgesindeki radyoaktif parametreler (140/2003 yasal kararname) İspanya’da üretilen 

ve tüketilen en yaygın olarak kullanılan mineral şişe sularının 30 farklı markasından 

belirlenmiştir. Bu sular bu bölge içine dahil değildir, ama onların tüketimi artarsa 

popülasyonun radyasyon dozunun artacağı düşünülmüştür. Çalışmada toplam alfa, 

toplam beta, katkısız toplam beta ve trityum aktivitesi belirlenmiştir. Trityum 

aktivitesi belirlenirken sıvı sintilasyon sayıcı kullanılmıştır. Sayımdan önce örneklere 

ön işlem adımı olarak destilasyon işlemi uygulanmıştır. Destilasyon işlemi sırasında 

su numunelerine 0,1 g KMnO4 ve 1 g NaOH eklenmiştir. Ayrıca sintilasyon viali 

olarak 20 ml’lik polietilen sintilasyon vialleri kullanılmıştır ve her örnek 500 

dakikalık sayıma tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen trityum aktivite 

konsantrasyonu sonuçlarının minimum algılanabilir aktivite (MDA=0,6 Bq/L) 

değerinden daha düşük olduğu görülmüştür (M.Palomo ve ark). 

2001 yılında Breziya’nın ARAMAR nükleer merkezindeki çevresel su 

örneklerindeki trityum konsantrasyonunun belirlenmesi üzerine çalışılmıştır. Trityum 

ölçümü için elde edilen deneysel sonuçlar sıvı sintilasyon sayım cihazı kullanılarak 

belirlenmiştir. 1990 ile 1999 yılları arasında ANAMAR Deney Merkezi etrafından 

toplanan yüzey suyu örneklerindeki trityum radyasyon doğal fonu ölçümleri 

yapılmıştır. Bu merkez S. Paulo şehrinde bulunan Merkezi Teknoloji Donanması 

(CTMSP-S.Paulo-Brezilya)’na bağlıdır ve burada askeri araştırma kurumunun  

Brezilya deniz kuvvetlerine ait gemi gücü için nükleer ve enerji sistemleri 

geliştirmeyi amaçlar. Bu bölgede background ortalama trityum konsantrasyonu 
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25,9± 2,1 Bq/l olarak bulunmuştur. Bu değer Çevre Koruma Ajansı (EPA)-ABD 

tarafından tanımlanan içme suyundaki trityum konsantrasyonu limitiyle karşılaştırıldı 

ve ANAMAR Deney Merkezi ve çevresindeki bölgede düşük doğal fon trityum 

aktivite konsantrasyonu gösterdiği belirtilmiştir (Marco Antonio P.V. Moraes ve 

ark.). 

2010 yılında Sırbistan’daki Tuna nehri suyundaki trityum aktivite 

konsantrasyonu sıvı sintilasyon sayıcı kullanılarak belirlenmiştir. 2010 Aralığı 

süresince su örnekleri Macar-Sırp sınırından Romanya-Sırbistan sınırına kadar, 

Sırbistan boyunca uzanan Tuna’nın tüm kıyı boyunca toplanmıştır. Bu inceleme 

Macaristan’daki Paks nükleer reaktörün yakınında olduğundan dolayı çok önemli. 

Örnek hazırlama Optiphase Hisafe 3 sintilasyon kokteylinin kullanıldığı standart test 

metodu ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada çevresel örneklerin hazırlanması için 

elektrolit zenginleştirme olmaksızın hızlı bir teknik kullanılmıştır. Bu teknik su 

örneklerinin damıtılması ön işlemidir. Standart test metodu 20 ml’lik polietilen vial 

içine 11 ml sintilasyon kokteyli ile 9 ml distile edilmiş su karıştırılarak sintilasyon 

sayıcı ile örneklerin sayılmasıdır. Aralık ayı boyunca Sırbistan yakınındaki Tuna 

Nehri’ndeki ortalama trityum aktivite konsantrasyonu 18,7 TU (2,21 Bq/l), Romanya 

yakınındaki Tuna’dan ölçülen ortalama değer 16.2±2,2 TU ( 1.91 Bq/l) olarak 

bulunmuştur (S. Forkapic ve ark). 
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 3. MATERYAL VE METOD 

 

3.1. Çevresel Trityum ve Özellikleri 

 

 Trityum, 1934’de keşfedilen düşük enerjili beta parçacıklarının yayan 

radyoaktif bir izotoptur. Trityum yağışlara iki kaynaktan girerek hidrolojik 

çevrimde yerini alır ve ‘çevresel trityum’ olarak adlandırılır. Trityum atmosferin 

üst tabakalarındaki azot atomlarıyla kozmik nötronların etkileşmesinden doğal 

olarak oluşur.  

 

 CHnN 123114 +→+                                    (3.1) 

 

 Trityum hidrolojik çevrime şekilde gösterildiği gibi 1H3HO şekline 

yükseltgendikten sonra girer.  

 
Şekil 3.1. Trityumun oluşumu (Top, 2008)  

 

 Trityumun atmosferdeki bu doğal oluşum hızının 0,25 atom/cm2s olduğu 

tahmin edilmektedir. Bu kaynağın yağışlara verdiği trityum konsantrasyonu, 

coğrafi konuma bağlı olarak değişmektedir. 1952-1962 yılları arasında yapılan 

termonükleer denemelerle atmosfere yüksek miktarda trityum enjekte edilmiştir. 
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Kuzey yarım kürenin stratosfer tabakasına enjekte edilen yüksek miktardaki 

trityumun aşamalı olarak troposfer tabakasına geçmesiyle 1953 yılından sonraki 

yağışların trityum konsantrasyonunda artış gözlenmiştir. Uluslar arası Atom 

Enerji Ajansı (IAEA) ve Dünya Meteoroloji Organizasyonu işbirliği ile 

yağışlardaki izotop kompozisyonunu belirlemek amacıyla kurulan meteoroloji 

istasyonlarından en fazla kaydı bulunan Kanada’nın Ottawa Meteoroloji 

istasyonundan toplanan yağış numunelerinde yapılan trityum analiz sonuçlarından 

bu artışı görmek mümkündür (Altay ve ark., 1996) 

 Günümüzde trityum nükleer reaktörlerde uranyum fisyonunun yan ürünü 

olarak üretilir. Trityum, döteryumla tepkimeye girerek füzyon reaksiyonu 

oluşturur. Döteryum ve trityum gibi hafif hidrojen radyoizotoplarının yüksek 

sıcaklıklarda kaynaşarak, çok daha ağır atomlara sahip helyuma dönüşmesiyle 

büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerjiyi açığa çıkaran silah, hidrojen 

bombasıdır. Gerekli yüksek sıcaklık fisyon (atom bombası) vasıtasıyla elde edilir. 

 

3.1.1. Trityumun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

 

 Trityum, hidrojenin radyoaktif izotopu olduğundan dolayı kimyasal 

özellikleri ve doğadaki dağılımı aslında hidrojeninki ile aynı. 1934 yılında, çok 

hızlı döteryum çekirdeği ile döteryum bileşiklerinin bombardıman edilmesi 

sırasında nükleer transmutasyon ürünü olarak keşfedildi. Trityumun sembolü 3H 

veya T’dir. Çevredeki trityumun büyük bir kısmı suyun içindedir.   

 Atom ağırlığı, 3,0170’dir. Trityum -252,50C ‘de erir, -248,12 0C’de 

kaynar, buharlaşma ısısı 333 cal/mol ve sublimasyon ısısı 393 cal /mol’dür. 

Trityum hidrojenle kıyaslandığı fiziksel ve kimyasal karakteristikleri küçük 

farklılık gösterir; bu nedenle sudaki hidrojen atomlarının yerini tutabilir.  

Trityum atmosferde, hidrojenin 1018 de biri kadar bulunur. Atmosferdeki trityum, 

kozmik ışınların meydana getirdiği hızlı nötronlarını protonların veya mezonların 

azot ile reaksiyonundan meydana gelir. Yeryüzünün mevcut trityum miktarı 

yaklaşık 1 kg tahmin edilmektedir.   

 Trityum nükleer reaktörlerde Lityum–6 izotopunun nötronla 

bombardımanından elde edilir.  
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 HeHnLi 4
2

3
1

16
3 +→+              (3.2) 

 

 Yine berilyumun siklotronlarla hızlandırılmış döteryum ile 

bombardımanından da trityum elde edilir.  

 

 HHeDBe 3
1

2
2

2
1

9
4 +→+              (3.3) 

 

 Trityum radyoaktif olup, yarılanma süresi 12,46 yıldır. Trityum beta (β) 

ışıması yaparak He3
2 ’e (helyum izotopuna) dönüşür. Yaydığı beta ışınının enerjisi 

0,018 MeV’dir.  Trityum bozunma sırasında beta parçacığının yanı sıra birde 

nötrino yayar. Trityum atom seviyesinde 1 proton, 1 elektron ve 2 nötron içerir ve 

atom ağırlığı 3’tür.  

 

 
Şekil 3.2. Trityumun beta bozunumu (Altay, 1996) 

 

 Trityumdan faydalanarak hidrojenlendirme reaksiyonları ve reaksiyon 

değişimleri gözlenebilir. Trityum ve bileşikleri etiketleme ve izleme deneylerinde 

kullanılır. Mesela biyokimya çalışmalarında, trityumla etiketlenmiş 

(damgalanmış, yani bünyesinde trityum bulunan bileşik) hormonlar, gıdalar, 
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ilaçlar kullanılır ve bu maddelerin vücuttaki davranışı takip edilir. Yine suyun 

hidrokarbonlardaki çözünmesinin tayininde, suyun difüzyonunda, polimerlerin 

analizinde, kimya reaksiyonlarının takip ettiği yolu bulmakta trityumla 

damgalama metodu kullanılır. Stilbene trityum girdirilirse kendi kendine ışıma 

yapan madde elde edilir. Bir suyun buharlaşma ve yağmur olup yağma zamanını 

ölçmek için,  içinde trityum bulunan su kullanılır (http://www.nkfu.com/trityum-

nedir/). 

 

3.1.2. Trityumun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 

 

 Trityumun çevrede davranışı, değişik sistemler arasında transferi ve insana 

geçişi ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Trityum su ve süt gibi gıdalarla 

alınarak bütün vücutta dolaşım sağlayabilir, havadan gaz formu solunumla 

alınabilir ve ayrıca deriden soğrulabilir. Trityumun biyolojik yarı ömrü 12 gündür. 

İnsan sağlığı açısından, gaz halinde suda çözünürlüğünün az olmasının nedeniyle 

daha az zararlı olduğu ispatlanmıştır. Yapılan deneyler trityumun hayvan 

karaciğer hücrelerinde aberasyona, kemik iliği hücrelerinde sitolojik zararlı etkiye 

neden olduğunu, DNA sentezini yavaşlattığını ve çeşitli doku hücrelerinde 

ölümlere neden olduğunu ortaya koymuştur. Kansere yol açar ancak diğer 

radyonüklidlere göre daha az tehlikeli radyonüklittir; çünkü zayıf beta yayınlar ve 

vücudu erken terk eder. Herkes doğada var olan az miktarda trityuma maruz 

kalmaktadır (Portakal ve ark., 1988). 

 

3.2. Radyasyonun Ölçüm Yöntemleri 

 

Nükleer radrasyonları tespit etmek için kullanılan tüm dedektörlerin temel 

çalışma ilkeleri benzer özelliklere sahiptir. Radyasyon (ışıma) dedektöre girer, 

dedektör materyalinin atomlarıyla etkileşip enerjisinin bir kısmını veya tamamını 

kaybeder ve atom yörüngelerinden nispeten düşük enerjili elektronların 

salınmasına neden olur. Bu elektronlar toplanır ve analiz edilmek üzere, 

elektronik devre tarafından ya akım ya da gerilim şekline dönüştürülür. Dedektör 

materyalinin seçimi ölçülecek radyasyon tipine ve hakkında mevcut bilgiye 

http://www.nkfu.com/trityum
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bağlıdır. Radyoaktif bozunmalar sonucunda salınan alfa parçacıkları veya düşük 

enerjili nükleer reaksiyonlardan yayınlanan yüklü parçacıkların katılardaki 

maksimum menzili 100 μm’den küçük olduğu için çok ince pencereli dedektörler 

gereklidir. β bozunumlarında yayınlanan elektronlar için bu kalınlığın 0,1 mm-1 

mm aralığında olması gerekirken, γ ışınımı için bu aralık daha fazladır ve hatta 5 

cm kalınlıklı dedektörler yüksek enerjili fotonları ölçmek için yeterli olmayabilir 

(Knoll, 2000). 

Dedektörün seçimi ölçülmek istenen radyasyonun türü ve özelliklerine 

bağlı olarak değişmektedir. Her biri farklı fiziksel özellikte olduğu için tüm bu 

radyasyonları aynı anda ölçebilen bir dedektör mevcut değildir; ancak biri veya 

birkaçını aynı anda gözleyebilen dedektörler bulunmaktadır. Bu bölümde  iki tip 

dedektörden ve çalışma ilkelerinden bahsedilmektedir: Gazlı sayaçlar, sintilasyon 

dedektörleri (pırıldama) (tez çalışmasında kullanılan dedektör tipi) ve yarıiletken 

dedektörler. 

 

3.2.1. Gaz Sayma Tekniği 

 

Trityumun yayınladığı beta enerjisinin (18,6 keV) ve doğal trityumlu 

suların aktivitelerinin çok düşük olması nedeniyle ölçüm için kullanılacak 

sayaçlar yüksek ve kararlı bir verime, düşük ortam sayımına sahip olmalıdır. Bu 

nedenle sayaç ve elektroniğinin çok özel tasarımlı olması gerekir.  

Doğal olarak oluşan suların trityum konsantrasyonlarının ölçümlerinde 

kullanılan tekniklerden biri bu tekniktir. Gaz sayma tekniğinde ölçülecek su 

numunesi elektroliz yolu ile zenginleştirildikten sonra sıcak magnezyum üzerinde 

geçirilerek hidrojen gazı ayrıştırılır. Elde edilen bu gaz bir katalizör üzerinden 

etilen gazıyla reaksiyona sokularak etan gazına dönüştürülür ve orantılı gaz 

sayacıyla sayılır.  1992 yılına kadar trityum ölçümleri bu teknikle yapılmaktaydı. 

Ancak, bu teknikte kullanılan numune hazırlama işleminin uzun zaman alması ve 

sayaç sisteminin ölçüme hazırlanması sırasında yapılan ön ayarların otomatik 

olmaması, analiz kapasitesinin düşük olmasına neden oluyordu. (Altay ve ark., 

1996). 
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3.2.2. Sintilasyon Dedektörleri  

 

Radyoaktif ışınlar bir maddenin atom ve molekülleriyle etkileşime girdiği 

enerjiye göre, madde içinde iyonizasyon ya da eksitasyon meydana getirir. Şayet 

radyasyon enerjisi her iki olayı da meydana getiremeyecek kadar düşük ise, 

etkileştiği ortamdaki moleküller arasında sadece bir titreşim meydana getirir ve 

yok olur. Sintilatörden yayılan görülebilir ışıklara sintilasyon denir. Radyasyon 

enerjisini önce ışık fotonlarına ve daha sonra foto çoğaltıcı tüp yardımıyla elektrik 

pulslarına dönüştüren dedektörlere de sintilasyon dedektörleri (sayaçları) adı 

verilir. Sintilasyon dedektörleri, sintilatör olarak kullanılan bir madde ve bunun 

hemen arkasına bağlanmış bir foto çoğaltıcı tüpten oluşur.  Sintilasyon 

sayaçlarında meydana gelen işlemler Şekil3.2 incelenerek anlaşılabilir (Krane, 

2002).  

 

 
Şekil 3.3. Sintilasyon dedektörlerinde temel işlemler (Xiaolin, 2008) 

 

Bir sintilatör içine giren radyasyon, ortamdaki atomları uyarmak suretiyle 

enerjisini kaybeder. Uyarılan atomlar hızla, görünür bölgede (veya görünür 

bölgeye yakın) ışık yayınlarlar. Işık foto duyarlı yüzeye çarparak foton başına en 

çok bir elektron salınmasına neden olur. Bu elektronlarda foto çoğaltıcı tüp içinde 

bulunan ve dinod adı verilen elektron çoğaltıcı elemanlar yardımıyla çoğaltılarak 

anotta toplanır ve genliği radyasyon enerjisiyle orantılı çıkış pulsları şekline 

dönüşür. Meydana gelen darbenin genişliği radyasyonun enerjisi ile orantılıdır. Bu 
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dedektörler sayım ve aynı zamanda enerji ayırımı için kullanılır (Nicholson, 1973; 

Knoll, 1989). 

Beta parçacıkları gibi yüklü parçacıklar, geçtikleri ortamın atomlarıyla 

etkileşerek enerjilerini ısı, iyonlaşma ve uyarılmayla kaybederler. Başka bir 

deyişle, beta enerjisi geçtikleri ortamın atomlarına aktarılır (soğurma). Cisimlerin 

enerji soğurduktan sonra görünür ışık bölgesinde veya ona yakın bölgede foton 

adı verilen ışık partikülleri çıkarmasına ‘’lüminesans’’ denir. Bu olayın esası 

kısaca şöyle açıklanabilir: Katı veya sıvı ortamdan geçen yüklü parçacıklar 

ortamın atomlarını uyarır. Uyarılan atomlar tekrar taban seviyelerine dönerken 

ışık fotonları verirler. Uyarılmış atom sayısı ortam içinde yüklü parçacığın 

kaybettiği enerjiyle orantılı olup foton sayısı da bu enerjiyle orantılıdır. Taban 

durumuna geçerken meydana gelen bu lüminesans olayı floresans, fosforesans ve 

geç floresans şeklinde olmaktadır. Uyarılma esnasında 10-8 saniye içerisinde ışık 

salınması oluyorsa bu olaya ‘’floresans’’, ışık salınması uyarılma kesildikten 

sonra oluyorsa bu olaya da ‘’fosforesans’’ denir. Fosforesans süresi mikro saniye 

ile saat arasında lüminesan maddenin cinsine göre değişir. Basit uyarılmış 

durumdan taban durumuna geçişte salınan ışık floresans şeklindedir. Daha 

karmaşık uyarılma şekli olan triplet uyarılmada ise fosforesans meydana gelir. 

Ancak, Kuantum Mekaniğine göre bu durumdan taban durumuna doğrudan geçiş 

zor olduğundan fosforesans olayına seyrek rastlanır. Triplet durumunda uyarılmış 

atomun bu seviyede kalma süresi uzun olup uyarılmış atom önce basit uyarılmış 

duruma geçmekte ve sonra taban seviyesine inmektedir. Bu çeşit taban duruma 

geçişlerde geç floresans görülür. 

Sintilasyon dedektörlerinin esası yukarıda anlatılan olaya dayanmaktadır 

(Altay ve ark., 1996). 

Sintilasyon dedektörleri üç ana elemandan oluşur, 

 

1) Işık kristali ( Sintilatör ) 

2) Işık-Elektrik dönüştürücüsü ( foto çoğaltıcı ) 

3) Elektronik yükselteç  

(radyasyon dedeksiyonunda kullanılan yarı iletken dedekör tipleri ). 
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3.2.2.1. Sintilatörler  

 

Atom uyarılması sonucu gözle görülen bölgede veya ona yakın bölgede 

ışık yayınlayan kristal veya amorf maddelere sintilatörler denir (Altay ve ark., 

1996 ) 

Sintilatörlerden ışık şeklinde yayınlanan enerji, soğurulan enerjinden 

genellikle daha düşüktür. Bu nedenle sintilatörler, bir soğurma bandıyla ve birde 

daha düşük enerjilere doğru kayan ışık bandıyla nitelendirilir.  

Sintilatörlerde aranılan genel özellikler; nükleer radyasyonun soğurulması 

sırasında ortaya çıkan ışığın oluşum zamanının kısa olması, maddenin kendi 

oluşturduğu ışığa karşı saydam olması ve bu ışığın da kullanılan foto çoğaltıcı 

tüpün fotokatod spektrumuna uygun olması gibi sıralanabilir. Ayrıca uygulama 

alanına göre çeşitli ölçülerde ve katı, sıvı ya da gaz halinde kullanılabilir olması 

aranılan özellikler içindedir (Nicholson, 1973; Knoll, 1989). Bir sintilatörün ışık 

çıkış yolu üzerine yerleştirilen foto çoğaltıcı tüplerden birkaç voltluk elektrik 

pulsları alınabileceği için parçacık sayımına yönelik uygulamalarda çok karmaşık 

ve hassas elektronik devreler gerekmez. Spektrum analizine yönelik 

uygulamalarda nispeten biraz daha hassas devre tasarımına ihtiyaç vardır 

(Nicholsun, 1973; Knoll, 1989).  

Sintilatörler; 

 

• İnorganik sintilatörler, 

• Organik sintilatörler, 

 

Bir sintilatörün çalışmasını anlamak için, enerjinin soğurularak, 

elektronların uyarılmış durumlara çıkmasıyla ilgili mekanizmayı göz önüne 

almamız gerekir.  

Işık çıktısının büyüklüğü ve yayılan ışığın dalga boyu, her sintilatörün en 

önemli iki özelliğidir. Işık çıktısı, foto çoğaltıcı tüpün girdisinde üretilen foto 

elektronların sayısını etkilemektedir. Numune hacminin azaltılması bu sinyallerin 

azalması anlamına gelir. Sintilatörü uygun foto çoğaltıcı tüple eşleştirmek için 
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dalga boyu hakkındaki bilgi gereklidir. Sintilatörün ışık çıktısı sıcaklığa bağlı 

olarak değişiklik gösterir (Tsoulfanidis, 1995) . 

 

3.2.2.1.(1). İnorganik Sintilatörler 

 

  İnorganik sintilatörlerden, en yaygın kullanılanı bir alkali metallerin tek 

kristalidir. NaI(Tl), CsI(Tl), CaI(Na), LiI(Eu) ve CaF2(Eu) örnek olarak 

verilebilir. NaI en çok kullanılandır. Parantez içindekiler safsızlık ya da 

aktivatördür.  Buna rağmen aktivatör nispeten küçük bir konsantrasyondadır. 

Bunlar arasında en çok kullanılan NaI(Tl), senelerden beri ve hala en iyi X-ışınları 

ve gama algılayıcısı olarak kullanılmaktadır. Talyum ile aktivite edilmiş sodyum 

iyodür NaI(Tl) en küçük ışıltı kristalidir ve tıbbi cihazlarda kullanılır. Ayrıca 

kozmik ışın araştırmalarında kullanılan binlerce metreküp hacminde sıvı 

ışıltıcıları da mevcuttur. Bu cihazın nemden korunmasına ve tamamen kapalı 

olarak saklanmasına dikkat etmek gerekir (Krane, 1988; Tsoulfanidis, 1995; 

Olçay, 2007). 

CsI(Tl), oda sıcaklığında NaI(Tl)’ den % 10 dan daha düşük mertebelerde 

ışık çıkışı verecek şekilde kullanılabilir. Ancak diğerlerine göre şok dayanımı 

daha yüksektir. Emme katsayısı da NaI(Tl)’e göre daha yüksektir. Bu iki 

avantajdan dolayı da uzay taşıtlarında ve uydularda kullanılır ( Krane, 1988; 

Olçay, 2007). 

 

3.2.2.1.(2). Organik Sintilatörler 

 

Organik sintilatörlerde moleküller arası etkileşmeler nispeten zayıftır. 

Elektronlar daha yüksek enerjili duruma geçebilirler ve moleküldeki atomlar 

titreşebilirler. Titreşim enerji aralığı 0.1 eV iken elektronik uyarılma enerjileri için 

bu aralık birkaç eV civarındadır. Uyarılmış elektronlar genellikle materyale 

kuvvetli bir bağ ile bağlı değildir. Etkin organik sintilatör materyalleri aromatik 

bileşiklerdir. Benzoid halkalarını oluşturan düzlemsel moleküllerinden oluşur. 

Organik sintilatörler uygun bileşiklerin birleşimiyle şekillenir (Oliver ve Knoll, 

1968; Tsoulfanidis, 1995; Zorer, 2006). 
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Organik kristal sintilatörlerden, yalnızca iki materyal yaygın olarak 

mevcuttur. Antresan, sintilasyon amacıyla kullanılan en eski materyallerden 

biridir ve organik sintilatörler içinde en yüksek sintilasyon yeterliliğine sahiptir. 

1.25 x 103 kg/m3 yoğunluğuna sahip antresanın bozunma süresi ( yaklaşık 30 ns ), 

inorganik kristallerinkinden daha kısa sürer. Antresan farklı şekillerde ve boylarda 

elde edilebilir. Stilben ise en düşük sintilasyon yeterliliğine sahiptir fakat yüklü 

tanecik ve elektronlar tarafından üretilen sintilasyonlar arasındaki puls 

şekillendirme diskriminasyonunu ayırt etme durumlarında tercih edilir. Işık 

dönüşüm verimi antresanın yarısı kadardır. Stilben kristaller termal ve mekanik 

şoklara hassastırlar (Oliver ve Knoll, 1968; Tsoulfanidis, 1995; Zorer, 2006 ).  

Organik sıvı sintilatörler, bir ya da daha fazla çözüneni ihtiva eden bir 

çözücü karışımından oluşur. İyi çözücülüğe sahip bileşenler ksilen, toluen ve 

hekzametilbenzen içerir. Sıvı sintilatörler, sintilatör çözeltisinin parçası olarak 

çözünebilen radyoaktif materyali ölçerken verimi arttırmak için büyük hacimli 

dedektöre ihtiyaç duyulan ölçümlerde oldukça kullanışlıdırlar. Bu teknik 14C ve 
3H’nin yayınladığı düşük seviyeli beta aktivitelerini sayım, kozmik ışınların tespiti 

ve NE213 sintilatörü kullanarak MeV mertebesindeki nötronların enerji 

spektrumlarının ölçümünde yaygın olarak kullanılır. Katı sintilatörler ile dedekte 

edilemeyecek kadar düşük enerjilere sahip olan bu ışınların enerjileri 14C için 156 

keV ve 3H için 18 keV’ dir (Oliver ve Knoll, 1968; Tsoulfanidis, 1995).  

Plastik sintilatörler, sıvı organik sintilatörlerin katı çözeltisi olarak 

düşünülebilir. Sıvı organik sintilatörlerinkine benzer özellikler taşırlar fakat 

sıvılarla karşılaştırıldığında sağladıkları avantaj kaba ihtiyaç duymamalarıdır. 

Üretim ve şekillendirilme kolaylığından dolayı, plastikler organik sintilatörler 

içinde en kullanışlı olanlarıdır. İnce fiberlerden ince levhalara kadar hemen hemen 

istenen her tür şekil ve boyda üretilebilirler. Su, hava ve birçok kimyasal ile 

tepkimeye girmezler; bu nedenle radyoaktif numune ile doğrudan temas halinde 

kullanılabilirler (Oliver ve Knoll, 1968; Tsoulfanidis, 1995; Zorer, 2006 ).  

Plastik sintilatörler, nötron dedeksiyonlarında, yüklü parçacık 

dedeksiyonlarında ve Fast Timing uygulamalarında kullanılırlar. Bu 

uygulamalarda kullanılabilmeleri için çok büyük boyutlarda olmaları veya doğal 

sert plastik özelliklerini sağlamaları gerekmektedir (Oliver ve Knoll, 1968). 
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3.2.3 Yarıiletken Dedektörler  

 

Yarıiletken dedektörler, negatif yük (elektron) veya pozitif yük (deşik) 

taşıyıcıları fazla olan n ve p tipi materyaller temas ettirilerek elde edilir. Ters 

besleme altında dedektörde, elektron ve deşikten arınmış bir hassas bölge oluşur. 

Dedektör veriminin yüksek olması için derin bir hassas bölge, derin hassas bölge 

elde etmek için de oldukça saf madde gerekir. Bir foton, eklem içinden geçtikçe, 

bir elektron, valans bandından iletim bandına yükseltilir ve elektron-deşik çifti 

üretilmiş olur. İçerdeki elektrik alan, elektronları eklemin pozitif, deşikleri de 

negatif tarafa doğru sürükler. Bu da bir sayıcı ile sayılabilen bir puls meydana 

getirir. Şekil 1.14’de yarıiletken dedektörlerin basit şematik gösterimi 

görülmektedir. Yarıiletken dedektörlerin en yaygın kullanılanları, Ge(Li), Si(Li) 

dedektörleridir. Genellikle radyasyonun enerjisini ölçmek için kullanılırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4. Yarıiletken dedektör şeması (Gilmore, 1995) 

 

3.3. Sıvı Sintilasyon Dedektörü 

 

 Sıvı Sintilasyon Sayma (LSC) tekniği yaygın olarak düşük enerjili beta 

yayıcılarının ölçülmesi ve radyasyonun varlığının araştırılması için kullanılan bir 

tekniktir. Bu ölçüm tekniği çevre radyoaktivitesinin izlenmesi, herhangi bir 

nükleer kaza anında radyoaktif kirlenmenin boyutunun tespit edilmesi ve halk 

sağlığı için gerekli önlemlerin alınması amacıyla 3H, 14C, 90Sr gibi alfa ve beta 

yayan spesifik radyoizotopların nitel ve nicel analizinde kullanılan en yeni, en 
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hızlı ve en geçerli yöntemdir. ROB’da gelişmiş özelliklere sahip düşük zemin 

sayımlı sıvı sintilasyon spektrometresi ile rutin olarak içme sularında trityum 

analizi ve su, süt, gıda ve çevresel örneklerde de 90Sr analizi yapılmaktadır.  

 Örnekler aromatik çözücü (önceleri benzen ya da toluen, ama son günlerde 

daha az tehlikeli çözeltiler elde edildi) ve flourlar (örneğin sintilatör) olarak 

bilinen diğer katkı maddelerinin az miktarını içeren bir kokteylde çözünür. Beta 

parçacıkları çözücü molekülden örneğe enerji transferi sırasında yayılır; böylece 

her beta yayılımı (ışını) bir ışık pulsu meydana getirir.  

 Örnekler saydam yada yarı saydam (cam, plastik) küçük vialler içine 

konulur ve sıvı sintilasyon sayıcı içine yerleştirilir. Sayıcılar 2 adet fotoçoğaltıcı 

tüpe sahiptir. 

  

 
Şekil 3.5. Sıvı Sintilasyon Sayım Cihazı 

 

 Sıvı sintilasyon sayıcısının ideal şartlardaki sayım verimi düşük enerjili 

beta yayıcı olan trityum için yaklaşık %30, yüksek enerjili beta yayıcı olan fosfor-

32 için yaklaşık olarak %100 oranındadır. Bazı kimyasal bileşikli ve yüksek 

oranda renkli (boyalı) örnekler sayım işlemini (sürecini) engelleyebilir.  

 Quench (sönüm) olarak bilinen bu engel veri düzeltmesi ya da örneğin 
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dikkatli bir şekilde hazırlanmasıyla aşılabilir. P-32 gibi yüksek enerjili beta 

yayıcılar kokteylsiz sintilasyon sayıcısında sayılabilir. Cherenkov sayımı olarak 

bilinen bu teknik, fotoçoğaltıcı tüp tarafından doğrudan algılanan Cherenkov 

radyasyonuna dayanır. Bu deneysel içerik içindeki Cherenkov sayımı genellikle 

hızlı kaba ölçümlerde kullanılır, çünkü örnek geometrisinin neden olduğu 

değişimlere daha duyarlıdır. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_scintillation_counting) 

 

3.3.1. Sönüm (Quenching) 

 

 Sönüm (Quench) sıvı sintilasyon çözeltisindeki enerji kaybının bir sonucu 

olarak sistem verimindeki azalmadır. Sönümden radyonüklitten algılanan enerji 

spektrumunun daha düşük bir enerjiye doğru kaymasına neden olur (Şekil 3.5).  

 

 
Şekil 3.6. Enerji spektrumu üzerine sönümün etkisi (Top, 2008). 
 

 Quench, kimyasal, optik (renk) ve fiziksel quench olmak üzere üç çeşitte 

gerçekleşir. Bazen safsızlık olarak adlandırılan kimyasal quench çözücüden 

çözünene enerji transferindeki enerji kaybına neden olur. Optik ya da renk quench 

çözünende üretilen fotonların azalmasına neden olur. Fiziksel quench, örneğin 

fiziksel formu nedeniyle gerçekleşir (Örn. numunenin çökelti ya da parçacık 

içermesine bağlı olarak ışığın dağılması) (Charles, 1994). 

 Kimyasal quench ışık dönüşümünden önce radyoaktif beta enerjisi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_scintillation_counting
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soğurur. Renk quench’i sintilatörün yaydığı dalga boyu aralığında ışığı soğurur. 

Bu durumda yayılan fotonların sayısı değişmez, ama fotoçoğaltıcı tüpe ulaşan 

foton sayısını azaltır. Quench’in her iki tipi de, ışık pulslarının tümünün enerjisini 

ve toplam CPM’ i azaltır (DIAGNOSTICS, N., 2004). 

 

 
Şekil 3.7. Enerji transfer işlemindeki quench. 
     (http://www.ehs.psu.edu/radprot/Packard_quench_curves_calibration) 
 

3.3.2. Fotoçoğaltıcı Tüp (PMT) 

 

 Sintilatör ortamından uyarılma sonucu yayınlanan fotonların 

dedeksiyonunda fotoçoğaltıcı tüpler kullanılır. Temel olarak bir fotokatot, 

kademeli olarak voltaj uygulanan 8-10 adet dinod denilen elektrottan ve bir 

toplama elektrodundan (anot) meydana gelmiştir (Şekil 3.7). 

 

 

http://www.ehs.psu.edu/radprot/Packard_quench_curves_calibration
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Şekil 3.8. Fotoçoğaltıcı tüpün şematik gösterimi. 
     (http://learn.hamamatsu.com/articles/photomultipliers.html). 
 

 Fotokatot, üzerine düşen ışığı (fotonları) fotoelektrik etkisi elektronlara 

çevirmeye yarar. Genellikle sezyum-antimon bileşiminden yapılmıştır. 

Fotokatotlarda fotoelektrik etkisi sonucu oluşan elektronların oluşturduğu akım 

çok zayıf olduğundan ölçülebilmesi için çoğaltılması gerekir. Çoğaltma işi; 

dinodlar aracılığıyla yapılır. Dinodlar bir seri direnç zinciri ile kademeli olarak 

artan gerilimlerde tutulur. Böylece fotokatottan veya önceki bir dinoddan 

yayınlanan elektronlar, daha çok elektron sökebilecek kadar enerji kazanacak 

biçimde, sonraki dinoda doğru hızlandırılırlar (Altay ve ark., 1996).  

 Dinodların yüzeyi, ikincil elektron yayınlanmasının yüksek olasılıklı 

olduğu maddelerden yapılmış olup çarpan her elektron için birden fazla elektron 

yayınlanır ve bunlar dinoddan dinoda ilerlerken elektron sayısı elektronik 

devreleri sürebilecek kadar uygun biçimde artar (elektron çoğalması). Her bir 

dinodun elektron çoğaltma miktarı 5 çarpanı kadar olacaktır. Örneğin 10 dinodlu 

bir tüple sağlanacak kazanç 510 (107 civarında)’dur. Enerji spektrometreleri için 

iki önemli özellik lineerlik ve kararlılıktır. Lineerlik, son çıkış puls genliğinin, 

sintilasyon olaylarının sayısı ile dolayısıyla radyasyon tarafından dedektörde depo 

edilen enerji ile doğru orantılı olması demektir. Çoğaltma katsayısı, dinodlar 

arasına uygulanan voltaj değişimine karşı çok hassastır. Yüksek voltajdaki 

herhangi bir değişme çıkış pulslarındaki değişimlere neden olacaktır; bu yüzden 

http://learn.hamamatsu.com/articles/photomultipliers.html
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yüksek voltaj kaynağının kararlı olması gereklidir. Bu nedenle dinodlar bir seri 

direnç zinciri ile kademeli olarak artan gerilimlerde tutulur. Bir elektron 

koparılması için 2-3 eV yeterli olabilir. Bu şekilde çoğaltılmış elektronlar, anotta 

toplanarak RL yük direnci üzerinde bir puls oluşturur (Altay ve ark., 1996; Krane, 

2001). 

 

3.3.3. Sayım Kapları (Vialler) 

 

 Radyoaktif analizlerde kullanılan sıvı sintilasyon vialleri genel olarak 

borsilikat camdan (40K, 226Ra içermeyen) veya plastikten yapılmaktadır. Plastik 

vialler ise yüksek yoğunluklu polietilen ya da polipropilenden üretilir. 

 Plastik vialler, rutin analizlerde cama göre daha düşük background’a sahip 

olması ve çok daha ucuz olması nedeniyle düşük aktiviteli sayım uygulamaları 

için tercih edilir. Vialler üzerinde oluşan statik elektrik ise cam viallerin kullanımı 

ile en aza indirilebilir. 

 İçinde sintilatör ile karışmış numune bulunan vialler (Şekil 3.8) sıvı 

sintilasyon sayma sistemindeki fotoçoğaltıcı tüpler arasına girerek numunelerin 

sayılmasını sağlar. Bunun için viallerin yüksek foton üretme verimliliği, düşük 

radyasyon içeren maddelerden yapılmış olmalarını gerektirmektedir (Lauri, 2005; 

Kessler, 1986) 

 
Şekil 3.9. Sintilasyon Vialleri 
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3.3.4. Sayım Sistemi 

 

 LSC; fotoçoğaltıcı tüp, puls amplifikatörü, sayıcı ve kaydedici sistemden 

oluşur. Bugün bu sistemler çift fotoçoğaltıcı tüp, çok kanallı analizörler ve 

bilgisayarlı sistemlerden (kaydeden, hesaplayan, spektrumları çizen) 

oluşmaktadır.  

 Sıvı sintilasyon sayaçlarında kullanılan ilk sistem, çakışan darbe 

dedeksiyonu (coincidence pulse dedektion) adı verilen ve karşılıklı olarak 

yerleştirilmiş iki adet fotoçoğaltıcı tüple birlikte çalışan bir lojik devre olup, foto 

tüplerden çıkan sintilasyon sinyallerini birbiriyle mukayese eder. Eğer iki sinyal 

aynı anda oluşmuş ise devre çıkışından puls alınır (Şekil 3.9) 

 

 
Şekil 3.10. LSC çalışma düzeneği (Top, 2008)  

 

 Vial içinde rastgele dağılmış olan radyoaktif atomların fototüplere olan 

uzaklıkları farklı olduğu için yayınlanan fotonlar tüplere farklı şiddette ulaşırlar 

(foton şiddeti uzaklıkla değişir). Bu olumsuz durum, sayma sisteminde 

performans azalması yaratır. Zayıf enerjili beta aktif radyonüklidlerin 

dedeksiyonunda sorun yaratan bu durum devreye ilave edilen darbeler toplamını 

alan (simmation circuit) devresiyle yok edilir ve radyoaktif atomların konumu 

dolayısıyla fototüplere olan uzaklık farklılıkların önemi kalmaz. 

 Devrenin temel çalışma ilkesi şöyledir: İki fototüpte aynı anda oluşan 

darbeler elektronik toplama ünitesi aracılığıyla toplamı alınır ve çıkışta meydana 
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gelen darbeler, sintilasyonun toplam şiddetiyle orantılı olur. Radyoaktif atomların 

sintilatör içindeki konumunun herhangi bir önemi kalmaz. Toplama devresi çıkışı 

ile çakışma devresi çıkışı bir çakışma kapısı aracılığıyla birleştirilir. Nükleer 

olayın meydana getirdiği gerçek darbeler ya bir sayıcı-kaydedici ile sayılır veya 

bu darbeler genliklerine yani enerji seviyelerine göre değerlendirilmek üzere 

spektrum analizörüne gönderilir. 

 Spektrum analizörü, çeşitli enerjiye sahip radyonüklitlerin ürettiği 

darbelerin 0 keV ile 2000 keV arasındaki bölgede enerji darbe yüksekliği 

dağılımını, sabit bir kazanç altında, incelemek olanağını sağlayacak şekilde 

tasarımlanan mikro işlemci esaslı bir elektronik sistemdir.  

 Çevresel trityum konsantrasyonunun doğal seviyesine ulaşması nedeniyle 

ölçümlerde kullanılan cihazların dedeksiyon limitleri en düşük aktiviteyi 

ölçebilecek şekilde çok küçük bir değerde olmalıdır (Altay ve ark., 1996). 

 

3.3.5. Background 

 

 Background katkıları birçok kaynaktan meydana gelir (Tablo 3.1). Bu 

kaynaklar sıvı sintilatör ve örnekteki işlemlerine göre ayrılabilir. Sıvı sintilasyon 

kokteylinden kaynaklanan background sönümlü (quenchaple) olarak 

adlandırılırken, kokteyl dışında meydana gelen background sönümsüz 

(unquenchaple) olarak adlandırılır.  

 Sönümlü background, sintilatör çözeltisiyle kozmik ışın ya da  diğer 

yüksek enerjili radyasyon etkileşiminden dolayı oluşur. Vial ve PMT’nin cam 

yüzeyleriyle yüksek enerjili kozmik radyasyon etkileşimi ise sönümsüz 

backgroundun öncelikli kaynağıdır.  

 Toplam backgroundun yaklaşık olarak %32’si sönümlü olaylardan, %68’i 

ise sönümsüz olaylardan kaynaklanmaktadır (Charles ve ark., 1994). 
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4.BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

4.1. İçme Suları İçin Radyoaktivite Limitleri  

 

Bu kısımda, 2007 yılına ait içme suyu örneklerindeki radyoaktivite analiz 

sonuçları sunulmaktadır. İçme sularındaki radyoaktivite analizlerinde Sağlık 

Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 17/02/2005 tarih ve 25730 sayılı resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’İnsani Tüketim Amaçlı Sular 

Hakkındaki Yönetmelik’’ te verilen içme suyuna ilişkin radyolojik parametre ve 

sınır değerler dikkate alınmıştır (Çizelge 4.1) (TAEK Raporu, 2009). 

 

Çizelge 4.1.Su radyoaktivite analizinde kullanılan radyolojik parametreler ve          
limitler (TAEK Raporu, 2009)  

Parametre Parametrik Değer Birim 
Trityum (3H1) ≤ 100 Bq/L 

Toplam gösterge dozu (TGD) ≤ 0,10 mSv/yıl 
Alfa yayınlayıcılar (α) ≤ 0,1 Bq/L 
Beta yayınlayıcılar (β) ≤ 1 Bq/L 

 

Trityum limit değeri 100 Bq/L olarak tanımlanmıştır. Bu amaç için analiz 

talepleri ağırlıklı olarak işletme belgelerini devam ettirmek isteyen içme suyu 

şişeleme tesislerinden gelmektedir. 

Bu standart, insani tüketim amaçlı suları kapsar. Maden suyu (TS 9130), 

içme suyu ve kaplıca suyu gibi şifalı suları, gıda maddesi ile doğrudan teması 

olmayan sanayide kullanılan suları, tıbbi amaçlarla kullanılan suları ve analitik 

laboratuarında kullanılan suları (TS EN ISO 3696) kapsamaz ( Top, 2008). 

İnsani tüketim amaçlı kullanılan sular; orijinal haliyle ya da işlendikten 

sonra dağıtım ağı, tanker, şişe veya kaplar ile tüketime sunulan içme, pişirme, 

gıda hazırlama ya da diğer evsel amaçlar için kullanılan sulardır.  

Bu amaçla kullanılan su çeşitleri: 

Kaynak Suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik yapıları içinde doğal 

olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yer yüzüne kendiliğinden 

çıkan veya teknik usullerle çıkartılan veya filtrasyon (suda asılı kalan çözülmemiş 
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partikülleri uzaklaştırmak) dışında herhangi bir kimyasal işlemden geçmemiş yer 

altı suyudur.  

İçme- Kullanma Suyu: Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve 

diğer evsel amaçlı işlerde kullanılan sudur. 

Doğal Mineralli Su: Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik 

şartlarda doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla kaynaktan yer yüzüne 

kendiliğinden veya teknik usullerle çıkartılan, mineral içeriği kalıntı elementleri 

ve diğer bileşenleri ile tanımlanan, her türlü  kirlenme risklerine karşı korunmuş 

ve mevzuatta belirtilen özellikleri taşıyan yer altı suyudur.  

Şişe Suyu: Güvenli ve uygun antimikrobik maddeler dışında hiçbir madde 

ilave etmeden, şişelerde veya başka kaplarda muhafaza edilen, insan tüketimine 

uygun sulardır. Bu sulara isteğe göre ve belirlenen sınırlar çerçevesinde flor 

eklenebilir. 

İşlenmiş İçme Suyu: Yeraltından gelen, ileri teknoloji ile saflaştırılıp 

ozonlama işleminden geçirilerek damak zevkine uygun minerallerin ilave edilmesi 

ile tüketiciye sunulan sulardır (TSE 266. Sular, 2005). 
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Şekil 4.1. İçme sularında radyoaktivite değerlendirme akış şeması (TAEK 2009). 
 

 

 

 

 

Toplam alfa≤0,1BqL-1 
ve 

Toplam beta≤1BqL-1 
ve 

Trityum≤100 BqL-1 

TGD≤0,1mSvy-1 
kabul edilir 

Suyun tüketilmesi 
radyolojik açıdan 
uygundur 

1.Durum 

2. Durum  

Toplam alfa≤0,1BqL-1 
veya 

Toplam beta≤1BqL-1 
ve 

Trityum≤100 BqL-1 
 

Doğal 
radyonüklitlerin 
analizi yapılır. 

TGD≤0,1 
mSvy-1 

TGD>0,1m
Svy-1 

Suyun 
tüketilmesi 
radyolojik 
açıdan 
uygundur 

İleri analiz, 
gerektiğinde 
izleme yapılır 

3.Durum 

Toplam alfa≤0,1BqL-1 
ve 

Toplam beta≤1BqL-1 
ve 

Trityum≤100 BqL-1 
 

Yapay 
radyonüklitlerin 
analizi yapılır. 

TGD≤0,1 
mSvy-1 

TGD>0,1
mSvy-1 

Suyun 
tüketilmesi 
radyolojik 
açıdan 
uygundur 
 
İleri analiz ve 
gerektiğinde 
izleme yapılır 
 

4. Durum 

Toplam alfa≤0,1BqL-1 
veya 

Toplam beta≤1BqL-1 
ve 

Trityum≤100 BqL-1 
 

Doğal ve 
yapay 
radyonüklitlerin 
analizi yapılır. 
 

TGD≤0,1 
mSvy-1 

TGD>0,1
mSvy-1 
 

Suyun 
tüketilmesi 
radyolojik 
açıdan 
uygundur 
 
İleri analiz ve 
gerektiğinde 
izleme yapılır 
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4.2. Örnekleme 

 

 Örnek hazırlama hatanın en çok kaynaklanabileceği aşamadır. Analiz için 

300 ml örnek yeterli olmakla birlikte analiz sırasında ortaya çıkacak aksamalara 

karşın 500 ml örneğin laboratuara ulaştırılması istenmektedir. Laboratuara 

ulaştırılan örnekler analiz sırası gelinceye kadar kapakları açılmadan güneş 

almayacak şekilde bekletilmektedir. Trityum analizi için örneklerin bekleme 

süresi oldukça uzundur. Örnek yaklaşık 12 yıl bekletilip trityum miktarı yarılansa 

dahi örnekleme anındaki trityum içeriğinin hesaplanması mümkündür. 

 Laboratuara ulaştırılan örneğin 3H içeriğinin belirlenmesine kadar 

uygulanan aşamalar aşağıdaki bölümlerde kısaca özetlenmiştir (Hacettepe Ünv. 

Trityum İzotop Lab. El Kitabı).  

 

4.2.1. Ölü Su (Blank, DW) 

 

 Trityum aktivitesi en düşük olan damıtılmış su örneğidir. Sadece sayım 

aşamasında kullanılır. Damıtılmış su, borosilikat cam şişede ağzı iyice kapatılmış 

olarak, karanlıkta ve sabit sıcaklıkta saklanır. Blank (ölü su) hazırlamak için 

stokta yeterli miktarda su bulundurulması ve acil durumlarda az miktarda 

örneklerin hazırlanması önerilir (Ayçık ve ark., TAEK). 

 

4.2.2. Laboratuar Standardı 

 

Bilimsel amaçlı laboratuarlar için radyoaktif standart sağlayan 

kurumlardan temin edilen stok standarttan laboratuarların kendi ihtiyaçlarını 

karşılayacak derişimde hazırladıkları 3H içeriği bilinen çözeltidir. Laboratuar 

standardının iyi bir sayma istatistiğine sahip olabilmesi için , trityum 

konsantrasyonu 15000-20000 TU civarında olması gerekmektedir (Top, 2008). 
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4.2.3. Spike 

 

 Spike olarak adlandırılan çözelti trityum analiz sürecinde ve sonrasında 

oluşacak problemlerin gözlenmesini sağlamak amacı ile kullanılan trityum içeriği 

bilinen çözeltidir. Spike olarak hazırlanan çözeltinin trityum içeriğinin 1000-1500 

TU arasında olması istenir (Top, 2008). 

 

4.3. Damıtma (Destilasyon) 

 

 Trityum aktivitesinin analizinde örnek içindeki bazı maddeler sintilasyon 

kokteyli ve örnek arasındaki enerji transferine zarar veren luminesans ve sönüm 

üretebilir. Örnek içeren şişedeki mevcut lüminesans için, örnek ölçülmeden önce 

24 saat karanlıkta saklamak tavsiye edilir. Sönümü elimine etmek için LSC den 

önce bir ön işlem adımı uygulamak gereklidir. Bunun için iki ön işlem adımı 

mevcuttur. Bunlardan biri çok yaygın olarak kullanılan destilasyon işlemidir. Bir 

diğer ön işlem adımı ise destilasyonlu ya da destilasyon elektrolit zenginleştirme 

işlemidir. Bu işlem destilasyona göre daha zahmetli ve zaman alıcıdır. Biz 

çalışmalarımızda örneklere ön işlem adımı olarak damıtma (destilasyon) işlemi 

uyguladık. 

 Damıtma, numunenin iyonik gücünü azaltmak için, çözülmüş organik 

karbonu veya bulaşıcı radyonüklidi çıkarmak, numunenin kalitesini arttırmak, 

örnekler arasında farklılığa neden olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak, sayım 

sırasında kimyasal bileşikler nedeni ile oluşabilecek hatalı parıldamaların 

engellenmesini sağlamak için yapılır. Damıtma işlemi ile düşük sıcaklıkta 

ısıtılarak gaz faza geçirilen örnek, içerdiği kimyasal bileşikten ayrıldıktan sonra 

soğutulup yoğunlaştırılarak sıvı faza dönüştürülür. Damıtılmış su balon jojede 

toplanır  (Şekil 4.2) (Altay ve ark., 1996). 
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Şekil 4.2. Damıtma (destilasyon) sistemi 

 

Damıtma işlemi şu şekilde yapılır: 

• 250 ml lik balon joje içerisine örnekten 20 ml koyularak çalkalanır ve 

dökülür, 

• Balon jojeye 250 ml su örneği koyulur, 

• Alınan su örneğine birkaç damla 0,05 N’lik potasyumpermanganat 

(KMnO4) ve 6 M’ lık sodyumhidroksit (NaOH) çözeltisi eklenir, 

• Balon ısıtıcıya yerleştirilir, 

• Su kaynayıp buharlaştıktan sonra soğutucudan geçerek gelen suyun ilk 10-

15 ml’si ile toplama kabı çalkalanır ve bu su atılır, 

• Buharlaşan suyu toplama işlemi balonun içinde çok az su kalıncaya kadar 

devam edilir, 

• Isıtıcı kapatılır ve sistemin soğuması beklenir, 

• Soğutma suyu kapatılır. 

 Isıtıcının ayarı yeterli destilasyon hızı ve düzgün kaynama sağlanması için 

uygun konuma getirilir. Eğer kaynama çok hızlı olursa bazı çözünmüş tuzlar 

destile numune içerisine geçebilir. Ayrıca numunenin atmosferdeki trityumdan 

etkilenmemesi için sistemde silikon yağ içeren tuzaklar kullanılır. 
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4.4. Sayım Zamanı 

 

 Sayım zamanı değerlendirilen örneğin aktivite ölçümü için gereklidir. 

Minimum algılanabilir aktivite (MDA) değeri işlemsel süreçler kısmında ilgili 

formül boyunca gözlenebilen bu parametreden etkilenir. Çevresel örneklerde, 

trityum aktivitesi genellikle çok düşük, bu nedenle yapılacak en iyi yöntem uzun 

ölçüm zamanı seçmektir böylece MDA değeri mümkün olduğunca düşük 

olacaktır (M.Palomo ve ark. 2007). 

 

4.5. Sayım  

 

 Sayım için damıtılan numunelerin 8 ml’si ile sintilasyon çözeltisinin 

(ultimagold) 12 ml si, darası alınmış 20 ml’lik plastik kapaklı viallere koyulur. 

Plastik vialler 40K içermediği için ve cam viallere göre daha düşük beta içerdikleri 

için background’u azaltma etkisine sahiptir. Ağzı sıkıca kapatılarak hazırlanan 

örnekler karanlık ortamda ya da cihaz içerisinde 24 saat bekletildikten sonra 

sayıma başlatılmıştır.  

 Sayımlarımız sırasında su örneklerinin yanı sıra 2968,35 Bq/L ye 

seyreltilmiş laboratuar standartı (DWS), destillenmiş spike (RWS) ve ölü su da 

(DW) eş zamanlı olarak Packart-Tri-Carb 2900 TR Düşük Sintilasyon Sayma 

Sistemi ile sayımlarımız gerçekleştirilmiştir. Bir örnek 10 kez 50 şer dakikalık  

sayıma tabi tutulmuştur. Bir grup örneğin analizinin tamamlanabilmesi için sayım 

3 tur tekrar edilir. Bu durumda her bir örnek için toplam 1500 dakikalık sayım 

gerçekleştirilmiştir.  

 

4.6. Numune ve Standartlara Ait Sayımlar 

 

 Ölçümlerimiz Packart-Tri-Carb 2900 TR Sintilasyon Sayma Sistemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Bir sayım turunda her bir örnek 10 defa 50’şer dakikalık 

sayıma tabi tutulmuştur. Bir grup örneğin analizin tamamlanabilmesi için sayım 3 

tur tekrar edilir. Böylece her bir örnek 1500 dakika süre ile sayılmış olmaktadır. 
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Sayımlarımızdan elde edilen sonuçlar cpm (dakikadaki sayma) olarak Çizelge 4.2 

de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.2. Numune ve standartlara ait sayma değerleri 

Numunenin 
Adı Saymalar (sayma/dakika) 

A1 3,67 3,67 3,33 3,67 3,00 3,67 3,00 3,33 3,67 3,00 

A2 3,67 3,33 3,00 3,67 3,00 3,33 3,00 3,67 3,33 3,00 

A3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,33 3,00 3,00 

A4 3,67 4,00 4,00 4,00 4,00 3,67 4,00 3,33 4,00 3,33 

A5 3,67 3,00 3,33 4,00 4,00 3,00 3,00 3,33 3,33 3,00 

A6 4,00 3,67 3,67 4,00 3,67 4,00 4,00 4,00 3,67 4,00 

A7 4,00 3,00 3,67 3,67 4,00 3,67 3,67 3,67 3,33 3,67 

A8 3,33 3,33 3,67 3,67 3,67 3,67 3,33 3,67 3,33 3,33 

A9 3,67 4,00 4,00 3,67 3,33 4,00 3,67 3,67 3,33 4,00 

A10 4,67 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 

A11 4,67 4,33 4,33 4,33 4,00 4,00 4,00 4,33 4,00 4,00 

A12 4,00 4,67 4,33 4,33 4,00 4,00 4,33 4,33 4,00 4,00 

A13 4,33 4,00 4,00 4,00 4,67 4,00 4,33 4,33 4,00 4,33 

A14 4,33 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,67 4,00 4,00 4,00 

A15 3,67 3,67 4,00 3,67 4,00 4,00 4,33 4,33 3,67 4,00 

A16 3,67 4,00 4,00 3,67 4,00 4,00 3,67 3,67 4,00 4,00 

A17 4,33 4,00 4,33 3,67 4,33 4,33 4,33 4,00 4,00 4,33 

A18 4,33 4,00 4,33 4,00 4,00 4,00 4,33 3,67 3,67 4,33 

A19 4,33 4,33 4,00 4,33 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

A20 4,33 4,33 4,00 4,00 4,00 4,33 4,33 4,00 4,00 4,33 

A21 4,00 4,33 3,67 4,00 3,67 4,00 3,67 4,00 4,00 3,33 

A22 3,67 3,67 3,67 4,00 3,67 4,00 3,33 3,33 3,67 3,67 

A23 3,67 4,00 4,00 4,33 3,67 4,00 3,67 4,00 3,67 3,67 

A24 5,67 5,00 5,00 5,00 4,67 5,00 5,33 5,00 4,67 5,33 

Blank(DW) 3,67 3,67 3,33 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,33 

Spike 26,6 26,0 26,0 26,0 25,6 25,6 26,0 26,0 26,0 26,0 

Lab.Std 221 219 220 220 219 219 219 220 220 221 
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4.7. Spike ve Laboratuvar Standartlarına Ait Veriler 

 

 Trityum konsantrasyonu hesabı yaparken ölçümlerimizde kullandığımız 

spike ve laboratuar standardına ait bilgiler Çizelge 4.3’deki gibidir. 

 

Çizelge 4.3. Laboratuar standardı ve spike’a ait bilgiler 
Standardın hazırlanma tarihi 01/08/2007 
Lab. Stnadardının ölçüm tarihi 11/02/2011 

Lab. standardının ilk aktivitesi 2968,35 Bq/L 

Lab. Standardı için geçen süre 1290 gün 

Std.’ın ölçüm tarihindeki aktivitesi 2434,5975 Bq/L 

Spike’ın hazırlanma tarihi 20/12/2010 

Spike’ın ölçüm tarihi 11/02/2011 

Spike’ın ilk aktivitesi 196,360488 Bq/L 

Spike için geçen süre 53 gün 

Spike’ın ölçüm tarihindeki aktivitesi 194,7678 Bq/L 

 

4.8. Minimum Algılanabilir Aktivite (MDA) Değerinin Hesaplanması 

 

 Trityum örneklerine ilişkin minimum algılanabilir aktivite (MDA) 

değerleri aşağıda verilen eşitlikler kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

 
Vt

t
ttcpm

MDC
a

b

a
ab

××

+







+××××

=
ε

3129,37,16
               (4.1.) 

 

 VMDCMDA ×=             (4.2.) 

 

Burada  cpmb (dakikadaki sayım oranı) ölü su (DW) sayım oranı, ta ve tb sırasıyla 

spike (RWS) ve DW sayım zamanı (1500 dakika), V litre olarak hacim, ɛ sayım 

verimidir.  
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4.9. Trityum Konsantrasyonu Hesabı 

 

 Su numunelerinin trityum konsantrasyonlarının hesaplanabilmesi için 

ölçümde su numunelerinin dışında trityum konsantrasyonu bilinen laboratuar 

standardı, bu standarttan seyreltilerek hazırlanmış spike ve 3 defa distile edilmiş 

ölü suyun (blank) bulunması gereklidir. Örneğin trityum konsantrasyonu, sayım 

verimi ve kimyasal verimi için Denklem 4.2 , 4.3 ve 4.4  kullanılmıştır. 

 

 
RWS

bRWS

A
cpmcpm

×
−

=
60

ε               (4.2.) 

 

 
VA

cpmcpmF
RWS

bRWS

×××
−

=
60ε

           (4.3.) 

 

 
FV

cpmcpmA bs

×××
−

=
ε60

                       (4.4.) 

 

cpmRWS: Spike numunesinin sayım oranı, 

cpmb     : Blank (ölü su) sayım oranı, 

ARWS   : Spike aktivite konsantrasyonu, 

V         : Örneğin litre olarak hacmi, 

cpms : Örneğin sayım oranı, 

F : Kimyasal verim, 

ɛ : Sayım verimi, 

A : Ölçülen örneğin trityum konsantrasyonu. 

 

 4.10. İçme Suyu Numunelerinde Belirlenen Trityum Konsantrasyonları 

 

 Adana ve civarından alınan 23 adet içme ve kuyu suyu örneği ile 1 adet 

yağmur suyu örneğinin analizi sonucu belirlenen trityum aktivite 

konsantrasyonları Çizelge 4.4’te görüldüğü gibidir. 
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Çizelge 4.4. Araştırma bölgesinden alınan içme, kuyu ve yağmur suyu trityum 
seviyeleri 

Numunenin Kodu Trityum Aktivitesi (Bq/L) Belirsizlik (±Bq/L) 
A1 <MDC <MDC 
A2 <MDC <MDC 
A3 <MDC <MDC 
A4 <MDC <MDC 
A5 <MDC <MDC 
A6 <MDC <MDC 
A7 <MDC <MDC 
A8 <MDC <MDC 
A9 <MDC <MDC 

A10 9,122 1,830 
A11 7,651 1,786 
A12 7,651 1,384 
A13 7,651 1,766 
A14 6,769 1,936 
A15 5,297 1,662 
A16 4,709 1,836 
A17 7,357 1,802 
A18 6,474 1,605 
A19 8,420 1,425 
A20 9,022 1,429 
A21 6,315 1,764 
A22 4,511 1,497 
A23 6,315 1,379 
A24 17,142 1,472 

 

4.11. Rölatif Standart Sapma Değeri (RSD) 

 

 Bir sayımın hatası %30’un üzerinde ise sonuçlar <MDC olarak verilir. Bu 

hata rölatif standart sapma değeri (RSD) olarak bilinir ve aşağıdaki denklem ile 

hesaplanır.  

 

 
sA

RSD 100×
=

σ                                   (4.5.) 

 

Burada, σ, örneğin aktivitesindeki belirsizlik (standart sapma), As, örneğin 

aktivitesidir.  
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Çizelge 4.5. Araştırma bölgesinden alınan su numunelerinin rölatif standart sapma 
değerleri (RSD)  

Numunenin 
Kodu 

Trityum Aktivitesi 
(Bq/L) 

Belirsizlik 
(±Bq/L) 

RSD (%) 

A1 <MDC <MDC RSD>%30 

A2 <MDC <MDC RSD>%30 

A3 <MDC <MDC RSD>%30 

A4 <MDC <MDC RSD>%30 

A5 <MDC <MDC RSD>%30 

A6 <MDC <MDC RSD>%30 

A7 <MDC <MDC RSD>%30 

A8 <MDC <MDC RSD>%30 

A9 <MDC <MDC RSD>%30 

A10 9,122 1,830 20,06 

A11 7,651 1,786 23,35 

A12 7,651 1,384 18,08 

A13 7,651 1,766 23,08 

A14 6,769 1,936 28,60 

A15 5,297 1,662 31,38 

A16 4,709 1,836 38,99 

A17 7,357 1,802 24,50 

A18 6,474 1,605 24,79 

A19 8,420 1,425 16,92 

A20 9,022 1,429 15,84 

A21 6,315 1,764 27,93 

A22 4,511 1,497 33,19 

A23 6,315 1,379 21,83 

A24 17,142 1,472 8,59 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

5.1. Verilerin Değerlendirilmesi 

 

Packart-Tri-Carb 2900 TR Sıvı Sintilasyon Sayıcısının çalışma prensibi ve 

sıvı sintilasyon sayım tekniği ile içme sularında trityum analizinin nasıl 

gerçekleştiğine dair yapılan bu çalışmada Adana ve civarından toplam 23 adet su 

örneği toplanmıştır.  

Çevresel numunelerin trityum seviyesinin çok düşük olması nedeni ile 

numunelerin trityum aktivite seviyeleri belirlenmeden önce destilasyon (damıtma) 

ön işlemi uygulanmıştır. Ön işlem yapılırken numune içine asitliğin giderilmesi 

için NaOH, örnek içindeki olabilecek kimyasalları ayırmak için potasyum 

permanganat çözeltileri eklenmiştir.  

Çizelge 4.4’te Adana ve civarından alınan içme suyu örneklerine ait 

trityum konsantrasyonları görülmektedir. Yaptığımız analizler sonucu 

numunelerdeki trityum miktarı limit değerin (100 Bq/L) oldukça altındadır. Bazı 

numuneler MDC değerinin altındadır yani 2,0’den düşüktür. Bu cihazımızın 

uygulanan sayım şartları altında 2,0 Bq/l’ye kadar inebildiğini gösteriyor. 

Numunelerimiz trityum açısından içilebilirlik sınırları içerisindedir.  

Trityum hidrolojik çevrime yağış ile girer. Ottawa yağış istasyonundan 

alınan yağış numunelerinin ağırlıklı ortalama trityum konsantrasyonlarının yıllara 

göre değişimi Şekil 5.1’ de görülmektedir. 
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Şekil 5.1. Ottowa yağışlarında TU’nun yıllara göre değişimi (Altay ve ark., 1996) 

 

Şekil 5.1’ den de görülebileceği gibi; 1953 yılında trityum konsantrasyonu 

26 TU iken, 1954 yılında 287 TU’ ya çıkmış ve bu artış 1963 yılında 2900 TU’ ya 

kadar ulaşmıştır (IAEA, 1992). Kuzey yarım kürede 1963 yılındaki yağışlarda 

trityum konsantrasyonunun maksimum değere ulaştığı gözlenmiştir. 1963 yılında 

imzalanan bir antlaşmayla bu denemeler durdurulduktan sonra trityum 

konsantrasyonunda üstel olarak bir azalma gözlenmiştir. 1967-1980 yılları 

arasında; Çin Halk Cumhuriyeti ve Fransa’nın yapmış olduğu sınırlı denemelerle 

atmosfere çok miktarda trityum enjekte edilmiştir. 1968 yılından 1971 yılına 

kadar yağışlardaki trityum konsantrasyonu bu nedenle hemen hemen sabit 

kalmıştır. 1972 yılından sonra termonükleer denemeler öncesi değerlere doğru 

azalmaya devam etmektedir. Bu azalmayı, Ottawa yağış istasyonunda gözlemek 

mümkündür (Şekil 5.1). 

Türkiye’de Ankara, Antalya ve Adana yağış istasyonları IAEA’nın 

kurduğu şebekeye dâhildir ve bu istasyonlardan toplanan aylık yağış 

numunelerinde trityum analizlerinin yanı sıra O-18 ve döteryum analizleri de 

yapılmaktadır. Şekil 5.2, Şekil 5.3 ve Şekil 5.4’ te bu istasyonlardan alınan yağış 

numunelerinin trityum konsantrasyonlarının ağırlıklı ortalama değerlerinin yıllara 

OTTOWA (KANADA) 45.320N 
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göre değişimi gösterilmiştir. Şekilden de görüleceği gibi kuzey yarım kürede 1963 

yılındaki artış üç istasyonda da gözlenmiştir. Ankara, Antalya ve Adana yağış 

istasyonlarından 1963 yılında alınan numunelerin trityum konsantrasyonlarının 

ağırlıklı ortalamaları sırasıyla 2585 TU, 710 TU, 1150 TU’ dur. Viyana yağış 

istasyonu ile hemen hemen aynı paralellikte azalmaya devam etmektedir (IAEA, 

1992). 

 

mLBqTU /101816,11 4−×=              (5.1) 

 

 
Şekil 5.2. Ankara yağışlarında TU’nun yıllara göre değişimi (Altay ve ark., 1996) 
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Şekil 5.3. Antalya yağışlarında TU’nun yıllara göre değişimi (Altay ve ark., 1996) 

 

 
Şekil 5.4. Adana yağışalrında TU’nun yıllara göre değişimi (Altay ve ark., 1996) 

 

Analizlerimiz için elde edilen rölatif standart sapma değerine (RSD) 

bakıldığında ilk 9 adet örneğin trityum aktivite konsantrasyonu <MDC olduğu 

için rölatif standart sapma değerleri %30’dan oldukça büyüktür. %30’dan büyük 

olan değerler tekrar uzun süreli sayım yapılarak daha hassas sonuçlar elde edilir. 

Çünkü sayım süresi uzadıkça yapılan ölçümlerin hassasiyeti de artar.  
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EKLER 
 
EK 1 

 
Sodyumhidroksit (NaOH) ve Potasyumpermanganat (KMnO4) Miktarının 
Hesaplanması 
 

Trityum analizlerinde distile su numunesi elde etmek için asitliğin giderilmesi 
ve su numunesini içindeki diğer kimyasallardan ayırmak amacıyla distilasyondan 
önce örneğe 6 M NaOH ve 0,05 N KMnO4 eklenir.  

 
Molarite: 1 L çözeltideki çözünmüş olan madde miktarına molarite denir. 
 

Molarite
L

mol
V
nM ===

 
 
Normalite: 1 L çözeltideki çözünen maddenin eşdeğer gr sayısına normalite denir. 
 

liğitesirdeğesmolariteTMN d ×=×=  
 
Td, tuzlarda katyonun yüküdür. Redoksta alınan yada verilen elektronun yüküdür.  
 
Örnek: 
 
Na2

1CO3           Td=2x1=2 
 
Mg3

2(PO4)2       Td=2x3=6 
 
Redoks Reaksiyonu 
 

)()( 22 kCuZnkZnCu +⇔+ ++
 

 
)(22 kCueCu ⇔−+

 
 

−+ +⇔ eZnkZn 2)( 2
 

 
Alınan verilen e- sayısı 2 tane olduğu için Td=2 dir. 
 
0,05 N KMnO4 
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27 5 +−+ ⇔+ MneMn  
 
KMnO4 (potasyum permanganat) Td=5 tir. Çünkü Mn+7 5 e- alarak Mn+2 ye dönüştü. 
 
Not: K ve O redoks reaksiyonuna girmiyor. Redoks reaksiyonuna girebilmesi için 
birden fazla yükünün olması gerekiyor. Mn ‘ ın birden fazla yükü olduğu için redoks 
tepkimesine giriyor. Bu nedenle Mn ın tesir değerliğini alıyoruz.  
 
→6 M NaOH hazırlığı  
 
MA=40 g/mol           V=500 mL    
 

    V
nM =

               AM
mn =

 
 

molnnM 3
5,0

6 =⇒=
 

 

gmm 120
40

3 =⇒=
 

 
6 M NaOH çözeltisiden 500 mL hazırlamak için 120 g katı NaOH gerekli. Yani 120 
g NaOH ı 0,5 L suyla çözerek tamamla. Çözeltiyi önce beherde bir miktar suyla 
çözerek, daha sonra balon jojede hazırla. 
 
→0,05 N KMnO4 hazırlığı 
 
MA=158,04g/mol    V=500 mL 
 

LmolMMTMN d /01,0505,0 =⇒×=⇒×=  
 

molnn
V
nM 005,0

5,0
01,0 =⇒=⇒=

 
 

gmm
M
mn

A

79,0
04,158

005,0 =⇒=⇒=
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120 g  NaOH, 0,79 g KMnO4 ı 500 mL ye tamamla ve destilasyonda 1-2 damla 
kullan. 
 
Not: Hazırlanan çözeltileri ışık görmeyecek bir şekilde sakla. Çözeltinin 

bozulduğunu mor rengin kahverengine dönüşmesinden anlarız. 
 


