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INLEQNING

I samband med den okande brytningen au torv och dess anuandning

som brånsle har man narmare borjat studera de miljokonsekuenser

detta kan medfora (1). En au de saker man uppmarksammat ar tor-

uens formåga att anrika naturlig radioaktiuitet. Det ar då i

forstå hand uran i torumossar man undersakt (2).

Vid forbranning au taru i anlå'ggningar for uarme- och kraft-

nroduktion går en del au det radioaktiua materialet ut i luften,

en del unosamlas i anlaggningens filter och en del blir kuar i

bottenaskan (3). Hoga halter au radioaktiua åmnen i askan kan

medfora strålskyddsproblem uid hantering och deponering au au-

fallet. Vid strålskyddsinstitutet har ui darfbr gjort en del

matningar au halten radioaktiua amnen i aska från torufBrbrån-

ning. Matningarnas syfte uar framåt att se om det enkelt går

att gora denna typ au kantrollmMtningar.

ANALYS- DCH MA'TNETODER

Som matgeometri ualdes den for omgiuningsprouer standardiserade

geometrin med en 65 ml:s Cerboburk placerad direkt aå en Ge(Li)-

detektor, ansluten till ett Nuclear Data 6600 matdatorsystem

(Bilaga 1). Utrustningen ar kalibrerad inom området 80-1800 keV.

Till kalibrering, for matning au uran, anuandes uranoxid i ouluer-

form. Uranoxiden blandades homogent med cirka 50 gram sacker, så

att matburkarna helt fylldes. I tabell 1 uisas aktiuitetsinne-

hållet i naturligt och till 2.5/ anrikat uran.



Tabell 1: Aktiuitatsinnehåll i uran

Nuklid

Aktivitet i kBq per gram

Naturligt uran Uran med 2.5;*

U-234

U-235

U-238

12

a
12

.4

.564

.2

anrikningsgrad

43.5
1.98

12.0

Uran-234 ar mycket svar mata gammaspektrometriskt (121 kei/,0.04.

medan daremat de bada andra uranisotooerna har gammalinjer som

g'rir bestamning mojlig.

23BU 4' 5 1 Q a 234Th 24.1d

92.5 keV

->234Pam

10Q1 kei/

234Pa 234U

235
U

108a _ 231 1.06d

143.5 kei/ 10.5vS

163.4 kei/ 4.7;o

185.7 keU 54.6".t

Th

84 keU 6.5/a

3.3 10 a

I tabell 2 redouisas matrssultaten på prouer au uranoxid.

Effektiv/itetskuruan som anuants, ar densamma som anuands for

denna geometri vid matning nå omgivningsorover Från de svenska

karnkraftverken.

Tabell 2; flatning på uranprover

Prov Nuklid

Uran anrikat

till 2.5-'

Naturligt

uran

U-238

U-238

U-235

U-235

U-235

U-238

U-238

U-235

U-235

U-235

Energi
keU

92.5

1001

143.8

163.4

185.7

92.5

1001

143.8

163.4

185.7

ABN
-f
,{\

5.4

0.59

10.5

4.7

54

5.4

0.59

10.5

4.7

54

Aktivitet
kBq/g

13.0

17.5

1.7

1.8

2.1

11.1

17.8

0.55

0.58

0.56



3

Au tabellen framgår att det vid bestamning au U-235 ar fullt

tillfredstallande dverenstammelse mellan matningarna på de

olika gammalinjerna. Vid bestamning au U-238 avviker dåremot

matningarna oå 1001 kev avsevart Från det fdrvantade resultatet.

Det går aven att identifiera och kuantitatiut bestamma olika

uranisotoper genom alfaspektrometriska matningar.

Tabell 3; Uranisotopernas alfa-energier

Isotop alfa-energi Plev

U-234 4.77(72,0, 4.72(28/0

U-235 4.40(57.0, 4.37(18;0, 4.22(5.7.0

U-238 4.20(77:0, 4.15(23/0

Fdr tilluerkning au preparat lampliga far alfaspektrometri,

lastes puluer au naturligt uranoxid i salpetersyra. Losningen

spaddes så den innehdll 4.24 microgram uran per milliliter.

På losningen gjordes 4 elektrodeponeringar (1 ml/prou) au uran

på rostfria skiuor enligt en metad beskriuen i bilaga 2 och

raonorten SSI:1977-21.

Prouerna mattes med en ytbarriardetektor ansluten till ett

Nuclear Data 6600 matdatorsystem. Rakneeffektiuiteten uar 3D

procent och med antagandet att utbytet uid elektrodeooneringen

uar 92 procent (SSI:1977-21) erhdlls fdljande resultat.

Tabell 4; Alfaspektrumetrisk bestamning au uraninnehållet

Isoton Aktiuitet i kBq/g naturligt uran

U-234 11.7 i 0.6 (s_ medelvardets standardfel)

U-238 11.9 ± 0.6 (s- medeluardets standardfel)

Bestamninqen au mangden U-238 genom alfamatning och gammamatning

oå linjen uid 92.5 kel/ stammer ual duerens med angiuna uarden

i tabell 1. Uid de fortsatta matningarna på omgiuningsnrouer

har darfdr en korrigerad abundance på 0.86,'' anuants for Pa-234m:s

qammalinje vid 1001 keU.

Om någon au dottrarna i ett seriesdnderfall ar i gasform, kan

fullstandig radioaktiv jamvikt aldrig uppnås i de plastburkar

vi anuander. Tidigare jamfdrelsematningar, for bestamning au

Ka-226, med IAEA och UHO har dock uisat att auvikelsen under-

stiger 20 procent. Son enstaka kontrollmatning for strålskydds-

andamål maste den nogrannheten anses fullt tillfredstallande.

Halten Ra-226 bestamdes darfdr som medelvardet av aktiviteten

viri matning på gammalinjerna 295.2 kel/, 351.9 kel/, 609.3 kel/,

1120 ke'J och 1764 kel/.



RESULTAT

Inam ramen for projektet "Torv halsa och miljb" har strålskydds-

institutet från Statens geotekniska institut fått prover på

flyg- och battBnsska från fem anlaggningar for torvforbrånning.

Halterna av radioaktiv/a amnen i dessa prouer redovisas i tabell 5.

Tabell 5; Radioaktivitet i flyg- och bottenaska

Anlaggning Effekt Asktyp Aktivitet i Bq/kg torrvikt

Provplats NU K-40 Cs-137 Ra-226 U-235 U-238

Avesta
Våstermyren

Chalmers
Ringsmosse

Sandviken
Skrottmyren

Surahammar
Toftsmosse

Umeå
Rojnoret

Surahammar
Toftsmosse

Umeå
Rojnoret

Vid en mattid på 15 timmar ar n = 20 for U-235 och 300 for

U-238 vid måtning på 143,8 respektive 1001 keV.

Damfor man våra mMtresultat med motsvarande mMtningar i Finland

så verkar uran- och radiumhalterna vara hb'gre i de svenska

proverna. Halterna av cesium och radium ar ungefar lika i både

flyg- och bottenaska från samma anlaggning. Detta ar inta fallet

vid de finska kraftvarmeverken, dar dessa radionuklider uppen-

barligen anrikas i flygaskan (3).
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1. Projektet "Torv/ halsa och mil jo" statlig utredning

tillsatt sommaren 1984.

2. Inom ramen for projektet "Torv halsa miljo" har Sveriges

Geologiska Undersbkningar (S.G.U.) gjort matningar av uran

på prover från 160 torvmossar i Sverige,

3. Raimo Mustonen ja Kari Sinkko:"Polttoturpeen ja kivihiilen

seka niiden palamistuotteiden radioaktiivisuus" STL-B-36



GAMMA MEASUREMENT AND ANALYSIS SYSTEM

Harshau

Efficiency 2152 rel
3"x 3" Nal(Tl) scintillator
FUHM 2.5 keV at 1332 keV

ComoutorizBd analysing
system Nuclear Data 6600

Multichannel analyser

4096 channels

0.5 keV/channel

enerqy uindou
71 - 1990 keV

HEAD

PEAK

SPLIN

NID

REPORT

Display and

control terminal

Generates a brief tablB of
a spectrum's associated parameters

Determines each spectral peak's
centroid energy and channel, FUHM,
background, net area, peak width,
cps, percent error, and fit

Corrects the pBak search results
file for detector efficiency

Identifies nuclides in the spectrum
on which a peak search was performed

Generates a comprehensive report of
all possible nuclides, an unknoun
line table etc

EFFICIENCY FILES
Marinelli
Filter
Beaker
Amer
Point
Radon
Test

Magnetic tape 0)m
0)



Bilaga 2

ELEKTROLYS

Anod Pt-tråd, katod rostfria polerade skivor 16 mm:s diameter.

Elektrolyslosning: 20 ml 6N HND3 + 13 ml 6F1 NH3 soades med des-

tillerat vatten till 500ml och oH'justeras till 1.03.

1. Indunsta provldsningen till torrhet

2. Los indunstningsresten i 2 ml 14I"1 HNO, och indunsta oå nytt

till torrhst.

3. Los i 7.5 ml el-losning ach varm till kokning under urglas

4. Låt nrovet sv/alna

5. Koka den rostfria skivan i etenol 2 ginger och montera den

nå nlats i elektrolyskarlet

6. Hall i provet och skolj ur faå'garen med 2.5 ml el-losning

7. KSr elektrodeponeringen uid 450 mA i 80 min

8. Sank stromstyrkan till 200 mA och tillsatt 1 ml 6Fi NaliH

9. Låt strommen uara på ytterligare 0.5 min, tag ut prov/skiv/an

och skdlj den med dest. uatten och atanol. Låt skiuan torka

nå ett filtrerpapper.

Utbyte nlutonium uid strdmstyrka 450 mA

medelvardets standardfel vid

fyra olika analyser

Elektrolystid
min

25

75

150

Utbyte
procent

56 ± 8

92 ± 5

98 + 3


