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GAMMASTRÄLNING I BOSTADSRUM

I nyproducerade hus får y-strålningsnivån ej överstiga 50 yR/h i ett

rum där personer stadigvarande vistas, SB (1980). Denna undersökning

avser att ge ett underlag till en metodbeskrivning över hur Y~strålning

bör mätas i ett rum för att kontrollera att detta gränsvärde ej över-

skrids. Beräkningar har gjorts av expositionsratens fördelning i olika

rum och resultatet jämförs med experimentella data.

Vidare har några olika instrument kalibrerats och använts för bestämning

av expositionsraten i ett rum. Resultatet används för att belysa de

krav som bör ställas på instrument för dessa applikationer.

I Beräkning av expositionsratsfördelningen i ett rum

För att få en uppfattning om de fel som kan göras vid olika förenklade

mätningar av expositionsraten i ett run gjordes ett program för beräk-

ning av expositionsratsfördelningen i ett godtyckligt rum. Då krav

på exakthet ej föreligger gjordes följande förenklingar för att ej få

orimliga beräkningstider.

- Varje vägg har approximerats med ett antal ekvidistanta linje-

källor bakom en inaktiv absorbator av halva väggtjockleken.

- All strålning orsakad av spridning i väggmaterialet har försummats.

Enl. 0'Riordan (1972) är korrektionsfaktorn för detta bidrag nära 1,

- Spridd strålning i rummet har försummats.

De olika bidragen till expositionsraten framgår av Fig 1.

För beräkning av expositionsraten från en enskild linjekälla användes

följande formel, se ex. Johns (1977):

K , I1 ZH* Ö2 "Pd
x • — ( J e cosö de • / e c55F de )

O o

X = expositionsraten

y • attenueringskoefficienten

92-08-26 K * konstant
JEG/Pe

Övriga beteckningar framgår av fig. 2.
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De gamaaemitterande nuklider SOB förekommer i byggnadsmaterial är

huvudsakligen Ra-226, Th-232 och K-40 av vilka Ra-226 och Th-232 utsänder

fotoner med olika energier. For att minska beräkningstiderna approxi-

merades antalet energier till 5 st. Valet av energier samt antal fotoner

per sönderfall för dessa framgår av Tabell 1. Detta val bör ge en rimlig

energifördelning för resp nuklid, Johns (1971).Malmqvist (1974).

Sammansättningen av dessa nuklider varierar kraftigt mellan olika bygg-

nadsmaterial, men di skifferbaserad lättbetong ger upphov till den högsta

expositionsraten utfördes beräkningarna med en sammansättning typisk

för detta material, Tabell 1. Denna sammansättning överensstämmer med

sammansättningen hos det material Malmqvist (1974) gjorde mätningar på

och valdes för att kunna jämföra beräkningarna med mätningarna. Valet

är ej speciellt kritiskt då medelenergierna är relativt lika för de

3 nukliderna. Attenueringskoefficienten, \i, för skifferbaserad lättbetong

erhölls från u för tegel, ICRP (1960) korrigerad för densitetsskill-

naden.

För att välja antalet linjekällor per vägg optimalt gjordes beräkningar

av expositionsraten som funktion av antalet linjekällor, Fig 3. Av figuren

framgår att en utplåning sker kring 25 linjekällor per m, varför detta

antal används i det följande.

I Fig 4 visas resultatet av beräkningar gjorda för ett rum av storleken

2,4 x 2,4 x 2,4 m med väggtjockleken 0,1 m. Beräkningarna utfördes

med olika antal aktiva väggar samt med och utan aktiva golv och tak.

Denna storlek på rummet valdes då beräkningarna med 1 resp 2 aktiva

väggar kan jämföras med mätningar gjorda av Malmqvist (1974), för att

kunna undersöka rimligheten i beräkningarna. Om normering görs till en punkt

mitt i rummet fås för fallet 1 aktiv vägg en skillnad mellan beräkningar och

mätningar på ca 10 % för ett avstånd av 0,5 m från väggen. Med 2 aktiva

väggar fås en skillnad på 15 % på avståndet 0,5 m. Detta tyder på att

beräkningarna ger rimliga resultat. För att ytterligare undersöka

riktigheten i beräkningarna utfördes sådana för ett rum av storleken

3 x 4 x 2,4 m, Fig 5. Beräkningarna kan jämföras med mätningar utförda

av Swedjemark (1981). Beräkningen gav ett ca 11 % högre värde vid

0,5 m om normering görs i rummets mittpunkt. Således uppnås en god överens-

stämmelse. Skillnaden kan till en del förklaras av att i beräkningarna ej

tagits hänsyn till spridd strålning, vilken bör vara relativt jämnt för-

delad i rummet och minska gradienten. Fig 6 visar beräkningar för ett rum

av storleken 6 x 6 x 2,4 m. Av figurerna 4 och 6 framgår att gradienten

minskar med antalet aktiva väggar men ökar med ökande väggstorlek.



Tabell 1. Data om de huvudsakliga i byggnadsmaterial ingående radio-

nukliderna samt den använda sammansättningen av dessa.

Nuklid

K 40

Ra 226

Th 232

Aktivitet per kg
Bq/kg

81

259

196

gammaenergi
MeV

1,48

0,55

1,65

0,5

2,0

Antal fotoner
per sönderfall

0,11

1,2

0,6

1,35

1,0

Tabell 2. Egenskaperna hos de använda instrumenten.

Detektor
typ

Jonkammare (sluten)

Scintillator

Scintillator

Scintillator

GM-rör

GM-rör

(Nal)

(plast)

(plast)

Fabrikat
typ

Phys.Sience lab.x

Scintrex BGS-4

Studsvik 2414 A

KIMMEL MAB 604

XETEX 415 A

Nuclear Enter-
prise P DR 1

Ir.ct^nnentskalan
storhet

elektrisk laddn

frekvens

expositionsrat

expositionsrat

exposition

absorberad dos
i luft

anger
enhet

C

s"1

pR/h

liR/h

UR

yGy/h

Mätprincip

laddn.mätning

pulsräkning

strötnmätning

strömmatning

pulsräkning

pulsräkning

Benedictine College, Illinois, USA

Tabell 3. Radiumpreparatets expositionsrat X, januari 1982 på 0,5 m
avstånd. Tillfälligt fel avser 95 Z konfidensnivå.

•
X

uR/h

363

356

365

Tillfälligt fel Syst. fel

Z Z

+ 2 ±6

t 8

+ 4 + 5

Referens

Lindborg 1975

omräkning från
certifikat

mätning 1982



II Beräkning av spridd strålning

I det föregående avsnittet beräknades endast expositionsraten från den

primära strålningen. Då även den spridda strålningens variationer i ett

rum kan vara av intresse gjordes också beräkningar av denna för några

olika rum. Vid dessa beräkningar medtogs endast de sekundära fotoner som

erhölls genom compton-växelverkan i någon av rummets begränsningsytor.

Inga multipelspridda fotoner medtogs.

För att kunna göra dessa beräkningar valdes som utgångspunkt den primära

strålningen som utsänds i en riktning, r, från en punkt p på den aktiva

väggen. Antalet primära fotoner per tidsenhet som utsänds från denna punkt

i denna riktning antogs vara N. Den punkt där dessa primära fotoner träffar

någon av rummets övriga begränsningsytor samt fotonernas infallsriktning,

6-,, beräknades. Den spridande ytan indelades i N skikt med tjockleken d.

De primära fotonernas compton-växelverkan med den spridande ytan och antalet

sekundära fotoner som per tidsenhet och rymdvinkelenhet sprids från skiktet

n i riktning mot någon vald beräkningspunkt i rummet beräknades med formeln:
da

K • N

där X = Antalet elektroner per cm i den spridande väggen

0 = Andelen sekundära fotoner som per rymdvinkelenhet (sr ) sprids
dft

i riktning mot beräkningspunkten.

o = sannolikheten att en compton-växelverkan sker för en foton som
2

passerar ett material innehållande 1 elektron/cm .

-jTT erhölls från Klein-Nishinas formel:

sr

där o • E /O,511 (E • de primära fotonernas energi i MeV)

<p = de sekundära fotonernas spridningsvinkel

En viss andel av A attenueraé innan utträdet sker från den spridande ytan.
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Den andel av A som inte attenueras beräknades ned formeln:

ti

där 92 = de sekundära fotonernas utträdesvinkel från den spridande ytan.

Genom summering över den spridande väggens alla skikt erhölls antalet sekun- >

därå fotoner, C, som per ytenhet träffa beräkningspunkten:

, D/d
C = -. I A -B

»2n=l n "

där D = väggtjockleken

H = avståndet mellan den spridande punkten och beräkningspunkten.

Expositionsraten, X, från de sekundära fotonerna i beräkningspunkten erhölls

genom

1 ,pen,
A L 33,85 * ? ;

där E = de sekundära fotonernas energi

( ) = massenergiabsorptionskoefficienten

X är således den expositionsrat rom orsakats av de primära fotonerna som

utsänts i riktningen r från punkten Pv på den aktiva väggen. För att er-

hålla den sökta expositionsraten måste integrer;ngar göras över hela den

aktiva väggen samt över alla strålriktningar hos de primära fotonerna. Detta

gjordes genom att dela in den aktiva väggen i ett antal segment med lika

stor yta och genom att dela in strålningen från varje segment i ett antal

riktningar upptagande lika stor rymdvinkel. Summering över alla strålrikt-

ningar och över alla segment gav den sökta expositionsraten.

För några olika rum beräknades kvoten (relativ expositionsrat från sekundära

fotoner)/(relativ expositionsrat från primära fotoner) för fallet en aktiv

vägg, Fig 7. Expositionsraten orsakad av primära fotoner erhölls från de

tidigare beräkningarna. Kvoterna normerades till 1,00 i rummens mittpunkter.

Som synes varierar andelen spridd strålning kraftigt beroende på beräknings-

punktens läge. I rum med flera aktiva väggar blir kvotens variationer dock

mindre. Fig 7.



III Mätmetoder

Byggnormens 50 pR/h är inte ett gränsvärde vid vilket strålningen

plötsligt blir skadlig utan sannolikheten för en skada antas i strål-

skydds sammanhang öka linjärt med expositionen från noll och antas vara

oberoende av raten. Vid beräkningarna i föregående avsnitt har ingen

punkt valts närmare väggen än 0,5 m. Avståndet har valts då det ej är

rimligt att anta att någon person stadigvarande vistas närmare en vägg

än så. Xven ur mätteknisk synpunkt är alltför små avstånd svåra att

hantera. Detektorernas geometriska utbredning påverkar nämligen mätnin-

gens noggrannhet och onoggrannheten ökar i allmänhet med minskande

avstånd till strålkällan, eftersom avvikelsen från kalibreringsgeometrin

ökar.

Den mätmetod som ger det säkraste resultatet är den där man mäter i oänd-

ligt många punkter i rummet. Den blir dock tidskrävande i synnerhet om ett

integrerande instrument används.

Den enklaste metoden är att mäta i .en punkt mitt i rummet. Enligt Fig 6

kan då expositionsraten underskattas med en faktor 4 för ett stort rum

med en aktiv vägg. Felet beror kraftigt på rumsstorleken och antalet

aktiva väggar och metoden leder till stora systematiska fel.

En tredje metod är att förutom i mittpunkten också mäta expositionsraten

i A punkter 0,5 m ut från mittpunkten på de fyra väggarna. I händelse av

att endast 2 väggar, bildande ett hörn, är aktiva underskattar metoden ex-

positionsraten med ca 30 % inom en yta av omkring 1 x 1 m. Sannolikheten att

någon stadigvarande uppehåller sig på en sådan beränsad yta är knappast stor

och ett sådant systematiskt fel bör kunna accepteras.

En fjärde metod är att utöka mätningarna i tredje metoden med mätningar längs

bisektriserna. I så fall kan en underskattning av expositionsraten med 15 7.

uppstå nära golv och tak. Nackdelen är att metoden blir mer omständlig.

Av dessa fyra metoder förefaller den tredje vara en rimlig kompromiss.

IV. Mätinstrument

För expostionsbestämningen behövs ett instrument som i det ideala fallet

är känsligt enbart för röntgen- och gammastraining. Varken betastrllninp,

eller annan partikelstrålning skall registreras.



Instrumentet skall vara kalibrerat vid en lämplig energi och ha ett litet

energi- och riktningsberoende. Av praktiska skäl bör instrumentets käns-

lighet vara sådan att den kan avläsas direkt, eller efter en multiplikation

med en skalfaktor, i uR/h. Eftersom integrering ger ett noggrannare

resultat bör instrumentet dessutom vara utrustat med ett sådant område.

Därigenom underlättas utvärdering nära gränsvärdet.

För att bedöma betydelsen av de olika egenskaperna provades några godtyck-

ligt valda instrument, Tabell 2, i laboratoriemiljö samt i en realistisk

fältmätning. Andra prov av denna typ av instrument har publicerats av

Bötter-Jensen (1981). En genomgång av olika detektortypers lämplighet och

funktionsprinciper samt en del mättekniska råd har publicerats av NRPB (1981).

V Expositionsnormal

Valet av strålkälla är delvis godtyckligt. Vid institutet är för närvarande

den enda strålkälla med tillräckligt låg och känd expostionsrat en radium-

källa. Eftersom radium-226 är en av de nuklider som förekommer i byggnads-

material kan det dock finnas visst fog för att kalibrera instrumenten i

detta strålfält. Vid kalibreringen användes därför ett radiumpreparat
226
( Ra), vilket gav en expositionsrat på omkring 90 uR/h (6,5 pC/(kg-s))

på en meters avstånd. Preparatet är inkapslat med 0,5 mm platina (Ir 10 %)

samt en extra hylsa bestående av 2,3 mm Al och utanpå ett mässingshölje.

Preparatets beteckning är Ra-226/100 pl268.

En bestämning av preparatets expositionsrat utfördes 1975 (Lindborg, 1975)

genom jämförelse med ett liknande tidigare inmätt preparat (Bengtsson,

Samuelson, 1971) varvid expositionsraten på 0,5 m, i frånvaro av spridd

strålning, erhölls. Expositionsraten har också beräknats i denna punkt

från certifikatets aktivitetsangivelse, kännedom om inkapsling, attenu-

ering i luft samt radiums halveringstid.

Som ytterligare kontroll gjordes mätningar med en sfärisk jonkammare

(Exradin A-101) med volymen 30 cm i punkten 0.5 m. Jonkammaren hade

dessförinnan kalibrerats på 1 m med ett koboltpreparat ( Co) med känd

expositionsrat. Mätvärdet korrigerades för den spridda strålningen i den

aktuella punkten. Resultat tillsammans med felangivelse för de tre be-

stämningarna framgår av Tabell 3. Extremvärdena skiljer sig åt med mind-

re än 3 %.



I det följande används den experimentellt bestämda expositionsraten från

1975 som utgångsvärde, då denna är spårbar till dosimetrilaboratoriets

expoitionsnormal och är noggrannare än mätningen med jonkammare Exra-

din A-101. För att erhålla expositionsraten på 0.5 m i den aktuella ka-

librer ingsuppställningen korrigerades utgångsvärdet med bidraget från

spridd strålning. Expositionsraten på andra avstånd än 0.5 m beräknades

med avståndskorrektion, korrektion för luftattenuering samt korrektion

för spridd strålning. Vid kalibreringen användes fyra kalibreringsavståndt

0.5, 1.0, 1.5 samt 2.0 m. Expositionsraten i dessa punkter är angiven i

Tabell 4.

Va Korrektioner orsakade av luft och rmanets ytor

Vid bestämningen av expositionsrater i de olika punkterna enligt föregåen-

de avsnitt ingår en korrektion för luftattenueringen samt en korrektion för

spridd strålning, vilka således måste beräknas.

För att kunna beräkna korrektionen för luftattenueringen bestämdes först

medelenergin för radium-226. I litteraturen anges ofta 0.8 MeV som medel-

energi från radium-226 inkapslat med 0.5 no Pt(Ir 10 Z). En beräkning av

denna kan göras om energispektrum oeh expositionsraten per mCi är kända

för de fotoner som passerar preparathöljet. Den mot varje energi svaran-

de massattenueringskoefficienten, u /p, bestäms ur tabell och medel-

värdet ia/p erhålles genom ekv.

IX
p/p

(yn/p) där X « expositionsraten för linje n per mCi

p /p = massattenueringskoeff. för den n:te
energin (cm /g)

Från Payne (1S74) kan ett spektrum samt expositionsraten erhållas för 75

energier från ett sfäriskt preparat inkapslat med 0.5 ma Pt(Ir 10 % ) .

Tabell 4. Expositionsrater i det aktuella kalibreringsruonnet.

Raterna gäller 1982-04-01.

Avstånd
Prep - Det

m

0.5

1.0

1.5

2.0

Expositionsrat

wR/h

369

97.2

44.6

25.4



Tabell 5. Andelen spridd strålning i de aktuella kalibrerings-

punkterna.

Kalibr.
punkt

(m)

Mätn.utan
blyskydd
sign-bakgr.

(fA)

Mätn. med blyskydd
Sign-bakgr.

(fA)

sign.bakgr.
korr f skärmn.

(fA)

Andel
spridd strain.

0,5

1,0

1,5

2,0

486,3

123,8

57,28

32,98

7,08

6,94

5,36

3,74

7,71

7,28

5,57

3,89

1,6

5,9

11,8

Tabell 6. Analys av felbidragen vid bestämning av andelen spridd

strålning i de olika kalibreringspunkterna.

Parameter

Val av eff. mät-
punkt

avståndsinst.

strömmätn.utan
blyskydd

strömmätn.med
blyskydd

skärmning av
spridd strain.

rekombination

Summa syst.fel

Tillf, fel
95 % konf.nivå

0
syst
fel

4,0

5,0

<0,3

9,3

,5 m
tillf,
fel

1,2

0,3

1,5

1,9

1,0
syst.
fel

C

2

3

<0,3

5,3

m
tillf,
fel

0

0,6

0,4

1,5

1,7

1,5
syst.
fel

0

1,3

2

<0,3

2,6

m
tillf,
fel

D

0,4

0,5

1,9

2,0

2,0
syst.
fe]

a
1,0

2

<0,3

3,3

m
tillf,
fel

)

0,3

0,5

2,7

2,6

Med beräkningar enligt ovan för de 16 energier som bidrar mest till

expositionsraten erhölls resultatet:

— • 0.070 cm /g vilket motsvarar 900 keV.
P

Beräkning av attenueringen för de olika avstånden med p/p » 0.070 cm /g

gav resultatet:
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på 0.5 m attenuering 0.5 Z ± 0.2 Z

1.0 m " 0.9 Z + 0 . 3 Z

1.5 o» " 1.4 2 ± 0.4 Z

2.0 m " 1.8 Z ± 0.5 Z

Andelen spridd strålning kan förväntas vara stor då kal ibre-r ingen utför-

des i ett rum med matten 9 x 3 x 3.3 m. Detektorn placerades 3.5 m från

ena kortväggen och preparatet flyttades så att det riktiga kalibrerings-

avståndet erhölls, uppställningen framgår av Fig 8. För bestämning av

den spridda strålningens bidrag till expositionsraten i kalibreringspunk-

terna utfördes mätningar i dessa punkter med en sfärisk jonkammare

(A 1820) med ett litet riktningsberoende. Vid mätningarna bestämdes ex-

positionsraten med och utan preparat med en 12 cm tjock blyskärm mellan

preparatet och jonkammaren i de fyra kalibreringspunkterna. Skärmen attenu-

erar mer än 99,7 Z av den primära strålningen. Avståndet mättes till jon-

kammarens mittpunkt.

För att minimera läckstrommen integrerades kammarstrommen med växelvis

positiv och negativ polaritet och mätningarna upprepades 5-7 gånger.

Varje integrering tog mellan 150 - 1500 s. F g a de långa mättiderna

gjordes mätningen med blyskydd endast en gång.

Jonkammaren undersöktes också med avseende på rekombinationsförluster.

Mätningarna gjordes med varierande insamlingsspänning vid expositions-

raten 900 uR/h vilken är den övre gräns kammaren används för. Som resul-

tat erhölls att rekombinationsförlusterna vid spänningen + 100 V, vilken

är den spänning som använts på kammaren, är mindre än 0,3 % varför ingen

korrektion gjorts för denna.

Den blyskärm som införs mellan strålkällan och jonkaramaren attenuerar

också en del av strålningen som annars ger upphov till spridd strålning

i mätpunkten. Den mätta sigralen underskattar därför den verkliga mängden

spridd strålning. Underskattningen beräknades grovt från en beräkning av

den rymdvinkel blyskärmen, sedd från detektorns mittpunkt, skärmen samt

från beräkningen av genomsnittsavståndet vägg-detektor för den oskärmade

resp skärmade spridda strålningen. Med de av Bötter - Jensen (1981) angivna

värdena på kvoten (spridd strålning)/(primär strålning) som funktion av

avståndet mellan detektor och strålkälla sant avståndet till väggen fås

resultaten att på

~l
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0.5 in underskattas den mätta spridda strålningen med 9 1 5 1

1.0 m -"- 5 ± 3 %

1.5 m -"- 4 ± 2 Z

2.0 m -"- 4 ± 2 %

Ovanstående korrektion för skärmning av spridd strålning utgör maximal"

0.6 % av den primära strålningen och har således liten betydelse. I Ta-

bell 5 är andelen spridd strålning korrigerad för skärmning angiven.

För att undersöka rimligheten i det erhållna resultatet har en jämförelse

gjorts med beräkningar av den spridda strålningen från en oändligt stor

yta för olika detektor-strålkälleavstånd och olika avstånd till den spri-

dande ytan,(Bötter - Jensen, 1981). Vid summering till de aktuella kali-

breringspunkterna erhölls för resp avstånd värdena 1.8, 4.8 och 13 %

på den spridda strålningen. Detta är i god överensstämmelse med de upp-

mätta värdena enl. Tabell 5.

Som angivits ovan har den effektiva mätpunkten antagits ligga i centrum

av jonkammaren, vilket av Nath (1980) angetts gälla för en sfärisk

jonkammare. Nath har Monte-Carlo-beräknat responsen för sfäriska kammare

med radien upp till 10 cm. För att kontrollera att detta även gäller för

den använda kammaren med radien 16 cm, korrigerades signalen med kammaren

i kalibreringsuppctällningen med avseende på spridd strålning, attenuering

i luft samt avståndet. I Fig 9 anges resultatet normerat till punkten nå

0,5 m.

Konfidensintervallet vid 95 % konfidensnivå är också angivet i Fig <?. Vid

anpassning till den effektiva mätpunkt som ger minsta standardavvikelsen

för dessa 4 punkter erhölls en effektiv mätpunkt som låg 5 mm framför

kammarcentrum.

Motsvarande mätningar gjordes även med en joi.kammare med radien 10 cm

med i övrigt samma konstruktion. Resultatet framgår av Fig 9. En minime-

ring av standardavvikelsen för dessa mätningar gav en effektiv mätpunkt

4 mm bakom kammarcentrum. Med dessa resultat samt med hänsyn till onog-

grannheten i mätningarna bör effektiva mätpunkten vara inom + 10 mm från

kammarcentrum.

I Tabell 6 anges de viktigaste felkällorna som påverkar onoggrannheten vid

bestämningen av den spridda strålningen.

"I



12VI Instrumentegenskaper

Via Instrumentens kalibrering

I den tidigare beskrivna uppställningen kalibrerades instrumenten och

resultatet för resp detektor för de olika kalibreringsavstånden framgår

av Tabell 7. Kalibreringsfaktorerna gäller således för mätsituationer

med samma fotonspektrum och strålriktningsfördelning som i kalibrerings-

rummet. I Tabell 8 anges de viktigaste felkällorna som påverkar onoggrann-

heten vid kalibrering med avståndet 1 m. Scintrex-instrumentets kalibre-

ringsfaktor ändras kraftigt med avståndet. För övriga instrument är va-

riationen med avståndet inon felgränserna för det tillfälliga felet.

VIb Instrumentens riktningsberoende

Vid användning av instrumenten i rum med en annan strålningsfördelning

kan ovanstående kalibreringsfaktor medföra ett fel vid bestämningen av

expositionsraten om instrumentet har ett riktningsberoende. För under-

sökning av riktningsberoendet gjordes mätningar där infallsriktningen hos

den primära strålningen varierades. Resultatet framgår av Tabell 9. Signa-

len för varje kontrollerad riktning är normerad till signalen vid 0 in-

fallsriktning (strålriktning rakt framifrån). Mätningarna gjordes med av-

ståndet 1 m mellan preparat och detektor.

Ett mått på en kalibreringsfaktor som gäller för isotrop strålning kan

erhållas genom att beräkna medelvärdet av faktorerna enligt Tabell 9 för

de sex sidorna. För Studsviksinstrumentet, Kimmel samt Nucl. Ent. skiljer

sig de 2 kalibreringsfaktorerna åt med ca 10 % och för Scintrex samt

XETEX mindre än 5 %.

VIc Instrumentens energiberoende

F g a brist på inmätta preparat kunde inte den vanliga tekniken för be-

stämning av energiberoende användas. Då medelenergin för den primära

strålningen från Ra-226 är ca 800-900 keV medan medelenergin för den

spridda strålningen är ca 500 keV kan denna skillnad utnyttjas vid under-

sökning av energiberoendet. Mätningarna gjordes dels med ett stort bly-

skydd vilket skärmade av den primära strålningen samt nära halva rymdvin-

keln för den spridda strålningen och dels utan blyskydd. Signalen m?.tt

med kammaren bakom blyskydd, bestämdes i procent av signalen mätt utan

blyskydd, Tabell 10. Avståndet mellan preparat och detektor var 1 m.

I Tabell 10 bör ett kraftigt energiberoende framgå. Denna mätning ren-

odlar dock inte energiberoendet då även riktningsberoendet spelar in på

resultatet.
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Tabell 7. Expositionskalibreringsfaktörer, N , för de använda

instrumenten.

Instrument

Jonkammare

Phys.Science

Lab.

Scintrex

BGS-4

Studsvik

2414 A

Kimmel

MAB 604

Nucl. Ent.

PDRI

XETEX

415 A

Avstånd
Det-Prep

m

0.5

1.0

1.5

2.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Avläs-
nings-
enhet

fA

s"1

uR/h

pR/h

uGy/h

PR

Bak-
grund

23.3

25

19

13

16

17.4

Sign-Bakgr

486.3

123.8

57.23

32.98

365

108

58

37

395

102

45

27

345

84

38

22

314

74

36

27

328.8

88.6

23.0

N
X

uR/h / avi.enhet

0.758

0.785

0.779

0.771

1.01

0.90

0.77

0.69

0.93

0.95

0.99

0.94

1.07

1.16

1.17

1.16

1.18

1.31

1.24

0.94

1.12

1.10

1.11
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Tabell 8. Felbidragen vid bestämning av expositionskaiibreringsfaktom

på 1 m kalibreringsavstånd. Tillfälligt fel avser 95 Z konfidens-

niva.

Exp.rat
från prep.

Avs t.
inställn.

avi. fel

Tillf, fel
kvadratisk
summering

Jonk.
syst. tillf,
fel fel

%

6 2

1

1

2,4

Scintrex
syst. tillf,
fel fel

%

6 2

1

3

3,7

Kimmel
syst. tillf,
fel fel

%

6 2

1

2

3,0

Studsvik
syst. tillf,
fel fel

%

6 2

1

5

5,5

N.Enterpr.
syst.tillf,
fel fel

%

S 2

1

8

8,3

Xetex
syst.tiJlf.
fel ft

%

6 2

1

8

8,3

Tabell 9 Undersökning av instrumentens riktningsberoende normerat
till signalen vid strålriktning 0°.

Instrument

Jonkammare

Scintrex

Studsvik

Kimmel

Nuclear
Enterpr.

XETEX

Strålningsriktning

0°

1

1

1

1

1

90°

1.05

1.24

0.89

0.78

0.96

180°

0.60

0.75

0.54

0.51

1.00

Upp-
ifrån

0.92

-

-

0.95

0.90

Under-
ifrån

1.05

-

-

1.01

0.97

Viktad
faktor

0.95

1.12

0.85

0.84

0.97
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Tabell 10 Mätt spridd strålning i procent av aen primära strålningen
i två kalibreringspunkter.

Instrument

Jonkammare

Scintrex

Studsvik

K i inne 1

Nuclear Enterpr.

XETEX

1 m
Z

4.9

i7.9

7

4

0

5

2 m
Z

9.5

35.2

11

0

3

5

Då signalerna med och utan preparat bakom blyskydd är ung fär lika stora

blir felen i mätningarna stora vilket också framgår av Tabell 10. För

Kimmel, Studsvik, NE och XETEX-instrumenten ligger resultatet jämfört med

jonkammaren helt inom mätnoggrannheten. Scintrex-instrumentet mäter där-

emot en signifikant högre signal vilket tyder på ett kraftigt energibero-

ende. Då Scintrex-instrumentets kristall (Nal) ej är luftekvivalent utan

har ett högre medelatomnummer är växelverkningarna p g a fotoeffekten

flera för låga energier än för en motsvarande luftekvivalent kristall,

vilket kan förklara energiberoendet. Enligt resultatet skulle Scintrex-

instrumentet vara ca 4 gånger känsligare för den spridda jämfört med

den primära strålningen.

Som ytterligare test av energiberoendet gjordes en kalibrering med ett

Am-preparat filtrerat så att den dominerande energin är 60 keV.

Att mäta vid 60 keV är intressant då det är nära den undre detekterings-

gränsen för de flesta instrument i denna undersökning. Expositions-

raten från Am-preparatet var 310 yR/h på ett avstånd av 1,5 m.

Kalibreringsfaktörerna framgår av Tabell 11, där dessa även har jämförts

med kalibreringsfaktorerna för radiumstrålning. Studsvikinstrumentet har

väsentligt lägre känslighet för Am-strålningen jämfört med Ra-strålningen.

Nuclear Enterprises och Kimmel-instrumenten är specificerade att mäta

irora + 15 Z från 40 keV - 6 MeV resp + 20 Z mellan 40 keV och 1,3 MeV

vilket dessa mätningar inte motsäger. Scintrex-instrumentet och XETEX-

instrumentet har något lägre känslighet för den lägre energin.
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VXd Instrumentens känslighet för betastrålning

För kontroll av känsligheten hos instrumenten för elektronstrålning
90

gjordes en kalibrering med ett Sr-preparat. För samtliga detektorer

blev denna kalibreringsfaktor jämfört med kalibreringsfaktorn för radium-

strålning minst en faktor 19 gånger större. Instrumentens känslighet för

elektronstrålning kan därför försummas i dessa sammanhang. ,

Vie Instrumentans känslighet för kosmisk strålning

Den kosmiska strålningen består huvudsakligen av laddade partiklar. De

jonisationer den orsakar skall inte påverka signalen vid mätning av ex-

position. För kontroll av instrumentens känslighet för kosmisk strålning

gjordes mätningen i ett lågaktivitets laboratorium där instrumenten stängdes

in i ett blyrum i vilket strålningen från byggnadsmaterial och mark är

reducerad med en faktor 100.

Kvar är i huvudsak kosmisk strålning. Instrumenten avlästes genom att en

liten lucka in till blyrummet öppnades. Signalen från instrumenten finns

angivna i Tabell 12. I tabellen anges också den expositionsrat signalen

skulle motsvarat om den orsakats av fotonstrålning. Scintrex-instrumen-

tet visar en mycket låg signal vilket kan bero på att den kosmiska strål-

ningens laddade partiklar avger så mycket energi att mättnad inträder.

Nuclear Enterprises-instrumentet visar ett högt värde vilket beror på att

dess skala börjar på 5 uR/h. Övriga instrument mäter mellan 1 - 3 uR/h.

Eftersom den kosmiska strålningen i en bostad bör vara ungefär lika stor

som i lågaktivitetslaboratoriet (under normala atmosfäriska betingelser

och inte alltför stor höjd över havet) utgör den kosmiska strålningen

knappast en stor felkälla vid cätningar under gränsvärdet. Nära detta värde

behöver den beaktas. Den kosmiska strålningens variationer i flerfamiljs-

hus finns beskriven av Lauterbach, Kulb (1978).

VII Mätning i rum

För att studera hur de kalibrerade instrumenten mäter i en realistisk

miljö gjordes mätningar i ett rum (figur 10) i vilket expositionsraten

mitt i rummet ligger i närheten av gränsen 50 pR/h. De viktigaste skill-

naderna vid mätning i ett rum jämfört med kalibreringsmätningen är att

riktningsfördelningen av strålningen ej är välbestämd i rummet. P g a va-

riationer i förhållandet spridd/primär strålning är inte heller energi-

fördelningen välbestämd och kan som riktningsfördelningen skilja sig

från den vid kalibreringen. Energispektrum kan också variera beroende
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på att byggnadsmaterial förutom radium-226 kan innehålla varierande mäng-

der K-40 och thorium. Som ytterligare felkälla tillkommer instrumentens

känslighet för kosmisk strålning.

I det ovan beskrivna rummet gjordes mätningar med instrumenten dels place-

rade mitt i rummet och dels placerade på 0,5 m från den mest aktiva väggen.

Kalibreringsfaktörerna från mätningarna på 1 m avstånd användes. I Tabell

13 visas resultatet av av dessa mätningar.

VIII Diskussion

De fel som främst påverkar resultaten är de tillfällipa felen vid kalibre-

ringen och mätningen och instrumentets riktnings- och energiberoende.

Detekteringen av den kosmiska strålningen spelar också en \iss roll men

påverkar signalen med mindre än 6 % vid expositionsraten 50 uR/h för alla

instrument utom Nuclear-Enterprises-instrumentet. De aktuella felbidragen

vid mätningarna i ett rum framgår av Tabell 14. Vid denna typ av mätningar är

det svårt att bestämma expositionsraten med mindre fel än 20 %. Det minsta

systematiska felet erhålls med jonkammaren och det är 15 %.

I denna undersökning har en kalibreringsfaktor baserad på strålriktning

0 använts. Vid bestämning av kalibreringsfaktorn skulle möjligen felet

vid mätningarna minska om en viktad kalibreringsfaktor användes, som

föreslås av Spiers, 1981. Detta förutsätter emellertid att strålningen

1 de praktiska mätsituationerna är relativt isotropt fördelad. Då rikt-

ningsfördelningen varierar mycket mellan olika rum kan även denna

faktor leda till fel av samma storlek som kalibreringsfaktorn rakt fram-

ifrån, varför snarare ett krav på ett litet riktningsberoendo hos in-

strumenten bör föreligga. Mätningarna görs antingen i punkter med rela-

tivt isotrop fördelning eller i punkter där strålriktningen rakt fram-

ifrån dominerar vilket gör att de i tabell 8 redovisade siffrorna är

det maximala fel som en kalibreringsfaktor rakt framifrån kan ge upp-

hov till.

Av Tabell 13 framgår det att fyra av instrumenten mätte expositionsrater

som avviker mindre än + 15 % från de expositionsrater som uppmättes med

jonkamraaren. För denna typ av mätningar är dessa avvikelser med tanke på

den totala onoggrannheten helt acceptabla.

Det femte instrumentet (Scintrex) avviker dock med mellan 50 - 60 % fr?.n

jonkammaren. Från den kraftiga variationen ay kalibreringsfaktorn som
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funktion av kalibreringsavståndet, Tabell 7, samt mätningarna av energi-

beroendet, Tabell 10, kan slutsatsen dras att Scintrex-instrumentet är

mellan 4 - 7 gånger känsligare för den spridda strålningen än för den

primära strålningen. De 60 % fel som uppmättes i rummet kan då härröra

från en andel spridd strålning på mellan 10 - 20 7.. Då enligt Fig 7

andelen spridd strålning kan variera kraftigt i ett rum (ca en faktor A)

är detta och liknande typer av mätinstrument olämpliga att använda vid

bostadsmätningar.

Den enligt Tabell 13 bestämda kvoten (Expositionsrat 0,5 m)/(Expositionsrat

mitt i rummet) blir lika för Scintrex-instrumentet och jonkammaren. Detta

pekar troligen på att i rummet som hade flera aktiva väggar varierar an-

delen spridd strålning inte så mycket. Detta bekräftas också av beräknin-

garna i Fig 7.

Om kalibrering skett i ett rum med lägre andel spridd strålning än vad

som förekommer i en praktisk mätning kommer alltid den uppmätta exposi-

tionsraten att överskattas av ett instrument med ett energiberoende lik-

nande Scintrex-instrumentet. Från den synpunkten skulle ett kalibrerings-

rum med mycket liten andel spridd strålning vara fördelaktigt att använda.

Det skulle då kunna vara acceptabelt att använda instrument av typen

Scintrex så länge de uppmätta värdena understiger gränsvärdet 50 uR/h.

Skulle värdet överskridas behöver ytterligare mätningar utföras med bättre

instrument.
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Tabell 11 Detektorernas kalibreringsfaktorer vid två olika energi-
spektrum.

Detektor

Jonkammare

Scintrex

Studsvik

Kimmel

Nuclear Enterpr.

XETEX

Ra
N

X

0.785

0.090

0.95

1.16

1.31

1.10

Am
N

X

0.768

0.104

1.88

1.03

1.19

1.35

N (Am)
X

N (Ra)

0.978

1.16

1.98

0.89

0.91

1.23

Tabell 12 Undersökning av instrumentens känslighet vid låga strål-
ningsnivåer, där det dominerande signalbidraget kommer
från kosmisk strålning. I tabellen har även angetts den
expositionsrat som motsvarar signalen.

Detektor

Jonkammare

Scintrex

Kimmel

Studsvik

Nuclear Enterpr.

XETEX

Signal

2.85
3 .0

1.0

1.2

6 .0

2.7

N Exposition
yR/h

2.3

0.3

1.2

1.1

8.0

3 .0
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Tabell 13. Mätningar i ett rum av storleken 4 x 6 x 2,4 m.

Dot-oirt-rt-r

Jonkammare

Scintrex

Studsvik

Kimmel

Nucl.Enterj

XETEX

Expositonsrat
i punkten 0,3 m

[pR/h]

74,6

120

86

72

79

82

normerad
exp.rat

1,00

1,61

1,15

0,97

1,06

1,10

Expositionsrat
mitt

[pR/h]

57,7

88

61

53

66

57

i rummet
normerad
exp.rat

1,00

1,53

1,06

0,92

1.14

0,99

Expositionsrat 0,5 m
Exp.rat mitt i rinnnet

1,34

1,36

1,41

1,35

1,20

1,44

Tabell 14. Felbidragen vid mätningar i ett rum. Tillfälliga felen avser

95 Z konfidensnivå.

Kalibrerini

Mätning

riktnings-
beroende

energi-
beroende

kosmisk
strålning

avläsning

max syst.

tillf.fel
(kvadr..
summering.

Jonkammare
syst. tillf
fel fel

6

1

3

5

15

2,4

2

3

Scintrex
syst. tillf,
fel fel

6

5

60

1

70

3,7

5

6

Kimme]
syst.
fel

7.

6

15

5

5

31

tillf,
fel

3,0

5

6

Studsvik
syst. tillf,
fel fel

6

12

5

7

30

5,6

5

7

Nucl
syst
fel

6

16

5

16

43

.Entrpr.

. tillf,
fel

7.

8,3

10

13

XETEX
syst. tillf,
fel fel

6 8,3

3

5

5

15

18

17



21

Litteraturlista

Bengtsson G. och Samuelsson 6.: Bestämning av expositionsrat från

radioaktiva källor för gynekologisk strålbehandling. SSI 1971-048,

Bptter-Jensen L. och Nielsen S.P.: A Nordic intercotnparison of detector

systems for background radiation monitoring, Risé-M-2266, April 1981.

International Commission on radiological protection. Protection against

x-rays up to energies of 3 MeV and beta- and gamma-rays from sealed

sources. Publ. I, 1960.

Johns H.E. and Cunningham J.R.: The physics of radiology, Third edition,

Charles C Thomas 1977.

Sauterbach U. och Kaib W.: Beitrag der Kosmischen atrahlung zur natur-

lischen strahlenbelastung in wohn und aufenthaltsräumen. Tagungsbericht

Radioaktivität und Umwelt. 12 Jahrestagung, Norder neg 2 - 6 oktober 1978.

Lindborg L: Personlig komm.

Malmqvist L: Expositionsratens beroende av byggnadsmaterials densitet,

tjocklek och aktivitetsinnehåll. SSI 1974.

Nath R. och Schultz R.J.: Calculated response and wall correction factors

for ionization chambers exposed to Co gamma-rays. Med. Phys 8(1),1981.

O'Riordan M.C., Duggan M.J., Rose W.B., Bradford G.F: The Radiological

implication of using by-product gypsum as a building material. National

Radiological Protection Board. -R7, 1972.

Payne H.W. och Waggener R.G.: A theoretical calculation of the exposure

rate constant for radium 226. Medical Physics 1 (4), 1974.

Svensk byggnorm 1980.

Spiers F.W., Gibson J.A.B., Thompson I.M.G.: A Guide to measurement of

environmental gamma-ray dose rate, National Physical Laboratory UK 1981.

Swedjemark G.A.: Personlig komm.



22

Fig.l De olika komponenterna som bidrar till
expositionsraten i punkten O utgörs av
primära och spridda fotoner. Vid beräk-
ningarna under avsnitt I försunmas de
spridda fotonerna.

spridd foton

elektron

•pridd foton

primär foton



Fig. 2
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Fig.4 Expositionsratsfördelningen i ett rum
av storleken 2,4x2,4x2,4 m .
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Fig.5 Jämförelse mellan beräkningar och nätningar
av expositionsraten i ett rum av storleken
3x4x2,4 m.
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Fig.6 Expositionsratsfördelningen i ett
av storleken 6x6x2,4 m .
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Fig, 7
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Fig.8 Använd kalibreringsuppställning
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Fig.9 Kontroll av effektiva mätpunktens
läge för sfäriska jonkammare med
100 resp. 160 mm radie. Felgränserna
är angivna vid 95% konf. nivå.
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Fig.10 Använt rum vid mätningar i realistisk

miljö.
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