
X-Xv

>:*:*

£&
x*>x*

:::::::::

'"!%•*•-•

•:•:•:':•

: • : • : • : •

•XvX*X*X*

::$::::::::::::::

:::::;:;:::::::;:::

X*X*X*1*X*.
. " . * . " . • . * . • . * . * . • .

>I-!*XvX'X

>:':•>•::•:•>:

: • : : : • : : : • : • : • :

.•.•x::Wx

IvX-t-X-t

•X'I'X'X*
:•.:•:•:•:•:•:

.v.-.'.-.-.v

"!"X"Xv!*I

v.v.v.v.

:S:::x">xj

SSI:1977-019

V
RADIUM I DIESELOLJA

JOSEF KULICH

•XvX*XvX\*X;XvX*X*X

STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT
Pack, 104 01 STOCKHOLM

maj 1977



r ~i

RADIUM I DIESELOLJA

Kulich Josef 1'

I en del svenska gruvor förekommer höga halter av radon trots

att brytningen ej avser uranmalm. Radonhalten varierar dels i

tid och rus i samma gruva» dela frän gruva till gruva. Radon-

halten i en gruva beror på flera faktorer. Inträngande gruv-

vatten kan frigöra radon, som har anrikats i vattnet under sin

långa passage genom berget till gruvmanet (1). Radon emanerar

från bergväggar och rasberg.

Dieselavgaser under jord är ett problem som successivt under

6O-talet har blivit allt större inom gruvindustrin. Anledningen

är dels att allt fler gruvor har börjat använda dieseldrivna

maskiner, dels att dessa maskiner och därmed dieselmotorerna

blivit allt större avgasemittenter.

Dieselavgaser innehåller olika gaser som har negativ verkan pä

människan. Arbetarskyddsstyrelsen kräver en friskluftmängd

på ungefär 1 500 m3 per kg bränsle för att ge tillfredsställan-

de ventilation. Om bränslet innehåller sådana mängder radium

m att de tillaammans med andra radiumemittenter kan höja radiumhal-

ten till frän hälsosynpunkt oacceptabel nivå måste krav ställas

på bättre ventilation. Möjligheterna till ökad ventilation

i gruvan är o f t» begränsade p g a stora ombyggnadskostnader,

™ smala profiler för luftpassage o s v .

För att bedöma varje tänkbart tillskott av radon och radium till

luft i gruvan, som kan komma från uppbränd olja gjorde vi mät-

ningar på radiumhalt i dieselolja.

Radium är moderämne till radon. Det är ett fast ämne till

Bkillnad från radon som är gasformigt. Radon löser sig i

oljan och följer med avgase* vid förbränningen. Det är svårt

att mäta radon i avgaser vid så låga halter. Med kännedom om

radiumkoncentrationen i oljan kan dook radonhalten > räknas.
1977-05--06
JK/BÅ __________________________________________
200 ox 'Fysiker vid milj31aboratori9t, statens strålskyddsinstitut,

Fack, 104 01 STOCKHOLM.
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Dieselolja utgör en blandning av olika kolväten. Dessutom

ingår små mängder av vissa tungmetaller. De högsta haltema

uppvisar järn, vanadin och nickel, som förekommer i kvanti-

teter i storleksordningen 50 resp 10 g per ton olja.

De radioaktiva ämnen som kan komma i fråga är nuklider i uran-

och toriumkedjan. Med tanke på möjliga halter och halverings-

tider valdes radium som indikator på naturlig radioaktivitet

i olja.

liiligt svensk standard är dieselolja en destillationsfraktion

mellan 180-320 °C (2). Vid 210 °C måste 50 fa av oljan över-

iestilleras. Dktantalet är minst 55* Resten efter destilla-

tionen - "aska" = 0,001 vikt ?S. Till förbränning av ett kg

diesalol.ja förbrukas 11,46 mJ torrluft vid 0 C och 760 mm

Kg. (5).

Svavelhaiten får inte överstiga 0,3 /'.

För att minska mängden avgasförorenir.gar i luften används vid

tunnel drivning lättdiesel med destillationsir.tervall 150-290 C

och lägre svavelhalt, som ej bör överstiga 0,1 $.

Gruvor och tunneldrivningar är spridda över hela Sverige. Leve-

ransen av diesel sker från olika bensinbolag. Bestämningar av

halten radium gjordes därför på prover från fem stora bensin-

bolag som tar råolja från olika länder.

• Bensinbolag

Nynäs petroleum

Shell

OK

Texaco

BP

Ursprungsland

Nydissol - tillverkad av blandad råolja från
USSR, Venezuela och Ekofisk ~ Norge

Prov nr 1 Dieselolja av Nigeriansk råolja
"- 2 Diesel av Quatar Marine råolja

(Råolja pumpad från havsbotten
i Quatar)

Diesel - okänt ursprung expedierad från
Scanraf

Diesel destillerad ur råolja från Arab-Per-
Bi eka viken.

Dieafil är av Nige-rinnskt ursprung

i

!



r ~i
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Mellan t och } liter clja upphettas försiktigt över låga tills

de avgående kgoma kan antändas och brinna. Lågan regleras så

att provat brinner lugnt.

Len kolhaltiga återstoden får svalna. Sedan överförs den till

en platinadegel som sätts in i en ugn vid en temperetur av

500 C eller lägre, varefter temperaturen successivt ökas

till 550 C. Provet glödgas vid denna temperatur tills allt

kel förbränts.

Degel» med aska svalnar i exikator. Om askan fortfarande

innehåller "kol", fuktas der. med en liten mängd konc HNO,.

Syrar. får ryka av över lågan och dageln sätts åter in i

ugnen och inaskningen upprepas.

Askar. ioäe3 i ca 250 cQ. dest vatten ned t i l l sa t t citronbuffert-

lÖ3ning. Äor.centration av radium och separation från andra

aai ':er /rors enligt metod beskriven av Coldin (4). Radium fälls

30^ saltat efter ti l lsats av barium och blybärare med addition

av svavelsyra. Sulfatutfällningen tvättas med salpetersyra för

dekor;tattinering från polonium. Blybäraren med isotop bly-210

tvättas bort med alkalisk EOTA-lösning och därefter återutfälls

S barionaulfat innehållande radiumisotoper med ättiksyra.

Sulfatfäilningen, soa inte innehåller andra radioaktiva ämnen

. än radiun, tvättas tre gånger msd dest vatten och tvättvätska

som efter varju centrifugering kastas bort.

Fällningen överförs med t i l lsat t etanol t i l l en planschett

av nickelplåt med diametern 32 mm med 1 n>n:s kant. Efter

torkning urider infralaspa vägs provet och det kemiska utbytet

beräknas.

Vid pipettering frln centrifugrör till planschett är det viktigt

att fällningen fördelas jämt över hela p?anschettene yta.
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Sadium emitterar alfastrålning, som detekteras med ZnS (Ag)

detextor. lien första mätningen görs omedelbart efter sepa-

ration. Mätningen upprepas några gånger i lämpliga interval-

ler t i l l s dotterprodukterna från radium-226 växer t i l l jäm-

vikt. Den siBta mätningen görs vanligen omkring en månad

efter separationen. Få grund av skillnaderna i halverings-

tider mellan de olika radiunisotoperna är det möjligt att

skilja mellan aktivitet från radium-226 och radium-224.

Resultat:

Till arbetet tog.i 7 prover på dieselolja från 5 olika bensin-

bolag i Sverige. Volymen på analyserade prover varierade

mellan 1 och 5 liter olja.

BP

Nynäs prov 1

prov 2

Texaco

OK

Shell

i'rsprun£slanrt

Nigeria

USSR, Venezuela

Ekofisk

Persiska viken

okänd

Quatar Marine

Nigeria

pCi °Ra/liter

0,04 - 15 t

0,019 - 20 £

0,02 - 20 i>

0,02 i 20 lo

0,02 i 20 fo

0,05 - 15 %

0,05 - 15 %

fmBq/liter)

(1.5)

(0,7)

(0,7)

(0,7)

(0,7)

(1.9)

(1.9)

l >
Diskussion:

De analyserade dieseloljorna hade halter mellan 0,019-0,05 pCi

radium-226 per l i t e r olja (0,7-1,9 mBq/liter). 0m det för för-

bränning av 1 kg dieselolja behövs 11,46 m luft , kommer de
—18resulterande avgaserna att innehålla mellan 1,7 och 4,3 x 10 Ci

radium-2?6 per l i t e r avgaser (63-160 nBq per l i t e r avgaser).

I gruvor används huvudsakligen överladdade motorer med turbo-

aggregat som sprutar in dubbel luftmängd i motorerna än vanliga

motoror. Koncentrationerna av radium i gruvluften kan därför

väntas bli ännu lägre.
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öi l igt internationella normer (6) är m -̂rimal t i l låten
koncentration (MPC) för radium-226 i olöslig form i luften,
för 40 timmars arbetsvecka = 2 x 10~10Ci/liter luft . (7f4

Bq/liter lu f t ) . Våra resultat visar a t t radiumhalten i

avgaser vid förbränning av dieselolja ligger långt under
den gränsen.

Tidskarakteristiken på växande radioaktivitet i bariua-

radium-sulfat visar inga mätbara halter av radiumisotoper
från toriumkedjan (radium-224).
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