
SSI :1976-004

:=^S&*££8&

CESIUM-137 I STRÅLSKYDDS INSTITUTETS
KONTROLLGRUPP, 1975
BASRAPPORT FHÅN SPECIALLAB0RAT0RIE3NA

NI 12 HAGBERG OCH GUNNAR SKLHIO

rack, 104 01 JTOCKHC LM

Kars 137c



.: . . . . o i l - - I } ; »-•-..: _.^:u>..i. -. r .-. i ^ , . , :• . x,:. ;\>J Ig.:

iils "af-berc'' och Gunnr-r ;]klur.d"

;..utr.ir.£:ar av 'J Cn-inr.er/LLiet i er. .-. 7ntrcilf.-r'ir,L;, sor. består av ca 20

personer ar.stillda vid ir .ati tutet , har gjorts cedar. I^^v (1,4 t6,7»9,10).

•.-.ftersor: grrupcer.j sa.Tj^ansattr.ir^' ir.te CJ-.T v.--.rit der.sa.Tjr.a vid varje mät-

t i l l f ä l l e har individuella viKtr.ir.rsfrir-.T.orer best.-_~ts och ar.v.är.ts vii

ceräkninren av -eielvariet for ^'Cs-r.iv;'r. \ \ , ~, ", j. .'ex. viktaie r.euel-

vardet kar darirenor: användas f-:r ntuai^irn ;>v tid::v:.riat.ioner. hes ^rurperia

''^Js-niva, n̂ en eftersom »jrupper inte ar ölu:..;-:-aj3i^t utvald r:an niv^n

inte betraktas sc~ rerrfisentativ :".̂ r stoc.-'.holr.scr.raiet.

• ;;: . _ ; ; c o gjordes r,iitnir.(:ar i er. "oper.-bootn" r.ei.-:roppsräk:iare [~?'i[: 1,:

\ 2 ; , t o n: ~ itserie 2c i det gamla läfTiktivitetslaboratoriet och fr o -.

nätserie 27 i nya laooratoriet. rä v,-ren 1'9c-u, fr o -. ::iitserie 30, över-

fördes matningarna t i l l treK.rista i lanlc^rnir.eje:., vars kons t ruk tior. frarn-

,-.r av fig 1 sair.t ar beskriven i ref (b, ci;. I januari 1̂ 69 gjordes viss

ombyg£rnad av Hnlägj-nin^en för a t t cättre anpassa dea t i l l lokalisations-

-atninpar. ::1 a har kristallernas ^ar.telytor sruarnxats ::ied bly, vilket

.•nedfört en nå^ot la,ere kar.sii.-net vid helkropps.T.atninf-ar. r^alibrerinjjs-

r:onstanter h;tr beräknats ua. rrunavai av T.ätnin^-ar p;, kalium- och ceciur.-

Vid nykalibrerirv; i sarr.r.ar.d .T:ed er; senare ändring av trekristallanlai;.-;-

nin^or. har let visat sit; a t t de k-rlibrerinfskonstanter, corn använts fo

^lätnerierr^ JO - 51, m':Cte reviaeras na.-ot. 1 rapporterna t o a 'j.jl:V''

skall de angivna kalim::- och cesiar,vj.rdena för aessa nätserier korrige

red faktorn ''.'.O') - 0.02 (.1 • ' ,), nådar. Cs/r.-viraena icKe paver.-cas nar.r.

Kalibreringskonstanter, trekristallanläggningen

Nätserie nr 30-31 32-39 52-

1 5 7Cs, cpm/nCi 5,0
MK, cpm/gK 0,32

4,3

0,29

4,1

0,27

3,B

0,26

17f>.n5.03
• h -

, i f. er vid rjpeciallaboratorierna, .',lntcrj

- r ^ r . i a i l a r • ,: •



Vid beräkning av kropr3innehållet cesiun-13/ och kaiiun görs korrektion

för ;.aC-kontaninering. Denna kan påverka bestämningen av kropp.-, nreh;\ lie t

cesiuiT.-i5T -ed upp till 5 nCi, vid de flesta ir.atriir.gnr dock<i! nCi, och

det beräknade kroppsinnehållet kaliun ned upp till 20 gK, vanligen dock

i^ gK. I rapporterna t o n SSI:1970-006 har vid den totala feluppskatt-

ningen hänsyn ej tagits till felet i korrektionen för RaC-kontamir.ering,

men vid nu förekommande låga halter av cesiun-137 är det av väsentlig

betydelse. För bestämningen av kroppsinnehållet kalium i vuxna människor

okas det totala felet obetydligt, när hänsyn tas till felet i korrektioner..

I-'ör beräkningarna fr o E 1973 års vården har ytterligare en korrigering an-

setts nödvändig på grund av de niycket låga cesima-137 halterna. Den nattlig

energiupplösning son :;al(Tl)-detektorer har, nedför att en liten del av

pulserna från totalabsorptionstoppen från 1.46 I..eV y-strålning från kaliur.-4'

konner att lagras i energiintervallet för 1.76 l.ieV y-strålning från RaC.

korrigering för detta har gjorts före korrigeringen för RaC i cesiuzi-137 och

kaliua-AO-intervallen. Denna ytterligare korrigering påverkar cesiura-157-

innehclllet med upp till 9.5 nCi nedan kaliuninnehållet inte påverkas

nämnvärt.

Resultat

Tabell 1 visar de resultat, som har erhållits ned trekristallräknaren sedan

maj 1966. De använda viktningsfaktorerna (i^) är beräknade på mätserierna

1-51 (1959 - 1974) n»ed avseende på cesium/kaliumförhållandet. Mer detal-

jerad redogörelse för ia.-beräkningar har gjorts i en tidigare rapport

(7» 1969). För beräkning av viktade medelvärden av body buraen i tabell 1

vore det riktigast att använda viktningsfaktorer, som beräknats med avseende

på nCi 1 ^ C 8 , men detta låter sig icke göra för hela perioden 1959 - 19741

då "open-booth"-apparaturen kalibrerats för cesium/kaliuo-förhållandet.

Skillnaden torde enligt nämnda rapport ej vara markant. Sex nya medlemmar

har tagits in i gruppen från och med mätserie 46» två från och med mät-

serie 47, och ytterligare två nya medlemmar från och med mätserie 49• Mät-

resultaten från des3a personer ingår f r o m mätserie 52 i sammanställningen.

Mätningar gjordes under 1975 på 25 personer, 14 nän och 11 kvinnor. Medel-

åldern | var 47 år (44 och 51 år för män resp. kvinnor), medelkroppsvikten

67 kg (71 och 61 kg för man resp. kvinnor). De uppmätta kaliummängdema var

för mannen i gruppen 1,95 - 0,20 gK/kg (1 c) och för kvinnorna 1,60 t 0,15

Fig 2 vi^ar resultat från tabell 1 i grafisk form tillsammans ned renultat

från "6peri-booth"-apparaturen sedan 1959* *:)e viktade medelvärdena, nnmt de
l

Vifrnin .och hö^rta värien". inom fX-H1!"?"- life-r ar.givitr,.



För r.u färekorrsande halter är felen (susuutui av reproducerbarhetsfel

och räknestatistiska fel inklusive räkneatati3tiska felet för kalium-

bidraget i cesiumtoppen samt kalibreringsfel, ref 8) för de högsta

värdena ca 16 ''. Under de senaste åren har några personer haft cesiun-

halter under mätgränsen (10 - 15 pCi/gK beroende på kaliumnängden).

Felet i det viktade medelvärdet är ca 10 >o. Då har också hänsyn tagits

till det fel som eventuell RaC-kontaminering ger upphov till.

Det viktade medelvärdet för kroppsinnehållet av

varit 25 pCi/gK eller ca 3 nCi, vilket är ca 10

som har uppmätts (sommaren 1964)»

* Cs har under 1975

av den högsta halt

Gumnary;

Measurements of the Cs content in a control group consisting of 20-
J0 persons have been carried out since 1959 (1,4,6,7,9,1O). Until 1966
the neasurementa were made in an "open-booth" type whole-body counter
(rig. 1) (2). From observation series JO the measurements were made in
the three-crystal counter (Fig. 1) in the new low-activity laboratory
described in refs. (}) and (5)»

The use of individual weighting factors for each member of the group
makes it possible to calculate a weighted mean of the 157cs level (1,5),
to compensate for the changes in the control group during the years.
The calculation includes a correction for RaC contamination.

During 1975 measurements were made on 25 members of the group, 14 men
and 11 women. The mean age and weight were 44 years and 71 kg respectively
for men and 51 years and 61 kg respectively for women. For all the
measured persons the mean age wa3 47 years and the mean weight was 67 kg.
Measured content of potassium was 1,95 t 0,20 g/kg body weight (1 a)
for the men and 1,60 ± 0,15 g/kg body weight for the women of the group.

Table 1 shows the results of the ^ Cs measurements obtained with the
three-crystal counter. Fig. 2 shows these results together with earlier
results from the "open-booth" counter. The weighted mean and the highest
and the lowest values within the group are indicated. The total error
of the weighted mean and the highest value 1975 arä about 10 /o and 16 ,'
respectively. For the last few years the cesium content has been below
the detection limit, 1 0 - 1 5 pCi/gK, for some mer.bers of the group.
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Table 1: '"C3 body

Observation
series Date
number

30

31

32

33
34

35
56

37
38

39
40

41

42

43
44

45
46

47
48

49

50

51
52

53

naj-66

okt-66

apr-67

juni-67

okt-67

dec-671^
febr-66

maj-68

sept-68

nov-68

raar3-69

sept-69

mars-70

sept-70

apr-71

sept-71
apr-72

okt-72

apr-73

okt-73

maj-74

okt-74
apr-75

okt-75

burden of

No. of
persons

23

23

22

19

22

-

24

19

18

18

18

20

21

20

19

19

23

22

20

21

21

20
24
22

a control group in

pCi ^'Cs/gK
aftercorrection
for 222Rn and
group composition

145

135

89

102

114

-

85

70

80

67
60

48

52

41

50

A2

42

34

32

?o
25

20
25

24

Stockhola

nCi Cs
after correction
for 222fto and
group composition

17,4

15,7
12,2

12,6

14,8

-

11,4

9,4
9,8

8,5

7,5
5,5
6,1

4,8

6,0

5,3
5,2

4,4

3,8

3,4

3,0

2,3
2,9
2 , 8

1) Measurement omitted because of a defective tape cartridge.



FIG 1

'Open booth"-counter

Three - crystal counter
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