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Sammanfattning

Doskonversionskoefficienten (DCC, mSv a'Il/Bq kg-) for arliga expositionen från ' 37Cs och 90Sr i
tra som konstruktionsmaterial har beråknats for en bastu. Den storsta skillnaden jåmfort med ett
timmerhus kr ockupationsfaktorn, 100 timmarjiamfort med 4 500 timmar per ar. En skilinad år dock
att huddosen från betapartiklar fran 137Cs och 90Sr/ 90Y kan tas med i beråkningen for en bastu.

Uteslutningsnivåerna for trå beror på vilken dosrestriktion som tillampas. Med vår kunskap om
aggregerade transferfaktorer i skogsekosystemet; (Bq kg-1 (ved)/Bq m-2) kan en uteslutningsniva for
markkontaminering också beraknas.

Den mest extrema dosbegrånsning som kan tånkas år 0,01 mSv a-' (trivialgrånsen) vilket skulle
resultera i en uteslutningsniva pa 1,3xlO 4 Bq kg-' och en mark-kontaminering motsvarande

M-24,8x106 Bq m-. Sådana kontamineringsnivaer finns endast i ytterst begrånsade områden till foljd av
Chernobylolyckan. Sett ur strålskyddssynpunkt spelar andra scenarier ån bastuproblematiken en
storre roll inom skogsindustin och for skogsprodukter.

Inledning

Timmer och skogsprodukter produceras i många lander både for internt behov och for export til]
andra lander. Till foljd av kårnvapentester och olyckor har radio-nuklider deponerats i regioner dår
det finns intensiv skogsindustri. Det mest kånda exemplet år skogar kontaminerade med 137CS, 134Cs
och 90Sr till fuljd av Chernobylolyckan. Koncentrationerna i ved fore Chernobylolyckan kan i
Sverige beråknats ha varit 2-5 Bq kg-' och år nu efter olyckan 10 - 50 Bq kg-' (1). Nivåerna i ved
fran lånder inom f.d. Sovjetunionen kan vara en storleksordning hogre.

Det finns ett allmånt intresse att beståmma vilka koncentrationer i ved som skall tillatas for import
och export. En generell nivå beskriver inte nodvåndigtvis den radiologiska expositionen utan denna
beror på radionukliden och anvåndningen av veden. Det finns en mojlighet att till exempel
koncentrationerna av 137 Cs i ved år sådana att det begrånsar såvål inhemskt bruk som produktexport
till vissa lander, beroende på den radiologiska standarden i ett land. Detta har olika ekonomiska och
sociala verkningar for de berorda lånderna.

En metodik kan utarbetas som beståmmer den radionuklidkoncentration som resulterar i en dos till
allmånheten som inte overstiger den radiologiska standarden som tillåmpas i landet. Expositionen
blir en funktion av anvåndningen av råvaran och olika scenarier kan utarbetas och
doskonversionskoefficienter (mSv per år/Bq per kg) hårledas(2). Vi har valt bastuscenariot, som
kanske år det mest exotiska.
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Exposition i ett timmerhus och bastu

Absorberade dosraten, Sv s-', fran primarstrålning kan beraknas som:

nYAm Y~"~fl1jHO x Y z <.~d~ah 2~.h0

D ,w H,0_f f f re dxdydz
_x -Y 0 x +y +(h+z)2 xdd

dår, TI år antalet fotoner per sonderfall, Am år aktiviteten i Bq per m3, p år densiteten av trå, kg m 3 ,
Ey ar fotonenergin, eV konverterade till J, gen/P år massenergi-absorbtionskoeffcienten, m2kg4 ,
gwood ar lineara attenueringskoefficienten for trå, m-, l1air år lineara attenuerings-koefficienten for
luft, z Ur vaggtjocklken m, x år våggens långd, y år vaggens bredd och h år kortaste avståndet från
vaggen til] måtpunkten.

Absorberade dosfaktorn beraknades forst for gammastrålning i centrum av en hypotetisk
tråbyggnad. Dimensionerna var 7x7x3 m. Våggar, golv och tak ansågs konstruerade av trå med
tjockleken 0,2m, 0,045 m, och 0,0225 m respektive. Densiteten pa trå år 430 kg m-3 , ett vårde
representativt for torr gran och fur. Ockupationsfaktom foir en bastu har satts till 100 timmar per ar.
Resultaten framgår av Tabell 1. Aggregerade transfer-faktorerna for Cs och Sr har upskatts till
2,5x10-3 och 5x10-3 respektive (3).

Dosraten i en bastu blir liknande den i ett timmerhus. Bastun har mindre dimensioner och personen
år nårmare kållan. Dimensionerna for en bastu kan t.ex. anses vara 4x3x2,5 m. Dosraten år
proportionell mot I1r2 om r år avståndet från kållan. Detta kompenseras for genom att totala
kållstyrkan okar approximativt med kvadraten av dimensionen i en byggnad. Vi har gjort en
korrektion for luftattenuering motsvarande 4% hogre dos i bastun.

For betastrålare som 90Sr, blir hogsta dosen på ytan av en trabånk. Dosen fran betastrålare år mer
relevant i en bastu eftersom klåder normalt utgor ett strålskydd for betapartiklar. For den effektiva
dosen till huden har antagits att 10% av hudytan exponeras och att viktningsfaktom år 0,01.

Rackvidden av beta partiklar med energier hogre ån 0,3 MeV kan approximeras med:

R = 0,52EX - 0,09/p

dår E, år betaenergin i MeV, R år råckvidden i cm, och p år densiteten i g cm-3 .

En betapartikel på 1 MeV kommer att ha en råckvidd av 4,3 mm i vatten. For 90Sr kommer dosen
fran summan av 90Sr och dess kortlivade dotter, 90 Y. Medelenergierna for 90Sr och 90Y år 196 keV
och 934 keV respektive. For en bastu skall ocksa betapartiklarna fran 137Cs, medelenergi 188 keV,
tas med i beråkningen.

Dosraten på en tråbånk från betapartiklarna blir.

D= EpmeanXAmx 1,6x 10-'9/2 Gy s-'

dår Ep,mean år medelenergin av betapartiklarna, eV, och Am år aktivitetskoncen-trationen i trå, Bq
kg-.

147



Tabell 1. Doskonversionskoefficienter i en bastu, maximala koncentrationsnivaer i tra och
maximala ytkontamineringar for dosrestriktionerna 0,01 och 0,1 mSv a-'.

Berakningsgrund - 37 cs 90Sr/90Y
Gammastrålning, DCC, mSv a-' Bq- kg 7,8 x10- -----
Betastrålning, DCC, mSv a-' Bq-1 kg 0,6x10-8 3x10-8

Uteslutningsnivå i trå, Bq kg-' vid 0,01 mSv a-' 1,2x 104 3x105

Uteslutningsnivå i trå, Bq kg-' vid 1 mSv a-' 1,2x 106 6x107

Uteslutningsnivå for markdeposition, 4,8x 106 6x107

Bq m-2 vid 0,01 mSv a-'
Uteslutningsnivå for markdeposition 4,8x 108 6x10
Bq m-2 vid 1 mSv a-

Konklusioner

Dosen från en normal svensk eller finsk bastu kan beråkans til] 0,02 ,uSv per år om koncentrationen
av 137Cs i konstruktionsmaterialet år 25 Bq kg-' eller kommer från ett område med
markdepositionen 10 000 Bq m-2 och ockupationsfaktorn r 100 timmar per ar.

På basis av resultaten kommer man fram til] att det år hogst osannolikt att en bastu skulle vara
konstruerad av ramaterial som i sin helhet ar kontaminerat så att det skulle innebara exposition over
dosbegransningarna. Trivialgrånsen, 0,01 mSv per år, skulle innebara att råvara från, t.ex. Bryansk
regionen, skulle overstiga uteslut-ningsnivan endast i några mindre områden av den mest

2kontaminerade zoonen på 310 km . For dosnivan 1 mSv finns inga sådana områden.

Alltså "in sauna veritas et corpere sano". Det finns andra scenarier for skogsindustri och
skogsprodukter som kommer mer i focus från radiologisk synpunkt vid dosrestriktioner. Dessa vill
vi återkomma till senare.
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