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Abstract 

Projektet handlar om att mäta atmosfärisk radioaktivitet och utforma en procedur för hur en 

luftfiltermaskin och en detektor kan användas för att samla in och mäta atmosfärisk radioaktivitet. Det 

innehåller luftinsamling, förberedelse av prov, mätning och analys. Varierande mättider och inställningar 

undersöktes hur det påverkar resultaten som redogör metoden för en kvalitativ mätning. För att kunna 

tolka resultaten är det viktigt att förstå detektorns samt luftfiltermaskinens egenskaper. Projektet har 

krävt luftinsamling och långa mätningar i syfte att ta reda på vilka luftburna isotoper som kan insamlas 

från atmosfären, och för att förstå detektorn och luftfiltrets känslighet har olika långa 

luftinsamlingsperioder och mätningar använts.  

Resultatet visar hur mätosäkerheten påverkas av subtraktionen av bakgrunden. Dessutom beskriver 

resultaten från analysen att det finns en begränsad tid som filtren kan samla in partiklar från luften. 

Resultaten visar också att längre mätningar med detektorn resulterar i tydligare toppar i ett spektrum 

och kortare mätningar resulterar i högre mätosäkerhet. De radioaktiva isotoper som identifierades var 

beryllium-7, radondöttrar från bakgrunden och cesium-137. Dessa isotoper var förväntade och inga 

isotoper hittades som tyder på att ett utsläpp från Forsmarks kärnkraftverk har skett.  
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1 Introduktion 
Syftet med projektet är att ta fram en metod för att använda en luftfiltermaskin som 

samlar in luftprover i olika tidsintervall för att undersöka atmosfärisk radioaktivitet. 

Därtill är syftet att ta reda på hur mätning med en germaniumdetektor och den 

efterföljande analysen ska gå till, för att identifiera vilka radioaktiva isotoper som 

kunde mätas upp i provet. Metoden kan användas i beredskapssyfte för 

undersökning av eventuella utsläpp i samband med till exempel en radiologisk olycka, utsläpp från ett 

kärnkraftverk eller övervakning av kärnvapenprovsprängningar. Mätningarna på luftproverna genomförs 

med en germaniumdetektor som kallas High purity Germanium Detector (HPGE). Proceduren som 

helhet innefattar luftfilterinsamling under olika lång tid, mätningar av bakgrunden, mätningar på 

luftfilterproverna samt analys av mätdata.  

I projektet ingår att undersöka hur både luftfiltermaskinen och detektorn ska användas i olika 

förhållanden på ett effektivt sätt, till exempel hur länge luftfiltermaskinen ska köras, hur länge 

mätningar med detektorn ska pågå och hur väder och vind påverkar mätningarna. Dessutom ska 

undersökningar göras av om det går att upptäcka luftburna isotoper som kommer från kärnkraftverken i 

Forsmark om vinden ligger rätt, samt kartlägga vilka isotoper som kan detekteras i bakgrunden. I arbetet 

är det centralt att också förstå hur detektorn fungerar och hur den påverkas av olika förhållanden. För 

att kunna analysera signalen behöver bakgrunden subtraheras. Bakgrunden utgörs av strålning som 

dagligen kommer från rymden, marken och andra källor.  

 

2 Luftburen radioaktivitet 
 

Utsläpp av radioaktiva partiklar i luften sker både naturligt och som en konsekvens av mänskligt 

agerande. I berggrunden finns det olika typer av grundämnen och en del av grundämnena är radioaktiva 

som till exempel uran och torium. Radioaktiva ämnen är instabila och sönderfaller. När uran och torium 

sönderfaller bildas nya isotoper, såsom exempelvis radon samt dess sönderfallsdöttrar. Radon som finns 

i gasform kommer relativt enkelt kommer upp ur berggrunden och hamnar luften, där de kan bidra till 

bakgrundsstrålningen i filtret. Radon finns i luften också i labbsalen där den också kan detekteras som 

bakgrund. Dessutom kan radondöttrar fastna i filtret. Ju mer radioaktiva grundämnen som finns i 

marken desto högre blir koncentrationen av radioaktiva isotoper som hamnar i luften. Dessutom bildas 

radioaktiva ämnen i atmosfären när kosmisk strålning interagerar med jordens atmosfär. Detta ger 

upphov till tex beryllium-7 i atmosfären som därefter faller ner mot marken. 

 

Mänskligt utsläpp av radioaktivitet i luften sker från t ex kärnkraftverk, i samband med radiologiska 

olyckor samt vid användandet av kärnvapen. Utsläpp från ett kärnkraftverk sker regelbundet i samband 

med drift och inte bara från olyckor, däremot är utsläppen så små att det kan vara svårt att detektera 

dem om man inte är väldigt nära kärnkraftverket. En del stater med kärnvapen har gjort 

kärnvapentester som ger upphov till att radioaktiva partiklar hamnar i luften, och vid två tillfällen har 

kärnvapen också använts i krig. 
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2.1 Förväntade isotoper  

För att radioaktiva isotoper ska hamna i filtret måste isotoperna vara i fast form. 

Ämnena som fastnar på filtret är flyktiga och kan binda till filtret eller andra partiklar 

på kemisk väg samtidigt som större partiklar som innehåller radioaktiva ämnen kan 

fastna rent mekaniskt. Partiklarna färdas i luften och påverkas av väderförhållanden där mycket regn 

kan innebära att partiklarna regnar ner på marken utan att nå filtret, eller att de vid slagregn spolas 

bort. [1] 

 

Isotoperna som förväntas kunna mätas upp med en luftfiltermätning är radondöttrar från uran och 

torium. Radon är i gasform och fastnar inte i filtret, men om radonet tar sig ut i atmosfären och sen 

sönderfaller så bildas det därmed radondöttrar som utgörs av polonium, vismut, bly och tallium. 

Radondöttrar från filtret är inte det enda som mäts eftersom det finns dessutom radon i labbsalen som 

detektorn kommer att hitta. [2] Radondöttrarnas sönderfallkedja från både uran och torium illustreras i 

figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1. Sönderfallskedjan av torium och uran till bly. [3] 

 

 

Man kan också förvänta sig att kunna påvisa närvaron av radioaktiva isotoper som kommer från 

atmosfären såsom beryllium-7. Isotopen har låg koncentration i luften att det inte kan mätas i labbsalen 

utan endast från provet. Beryllium-7 är en kosmogen radionuklid som bildas i övre atmosfären genom 

spallation av kosmiskstrålning från kväve och syre. Halveringstiden för isotopen är 53 dagar och den 

överförs från luften till marken beroende på väderförhållanden, och sönderfaller till litium-7 genom 
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elektroninfångning. Om radioaktivitet mäts i luften är sannolikheten stor att 

beryllium-7 upptäcks. Andelen berylium-7 varierar också beroende på säsongen 

vilket illustreras i figur 2 nedan. [4] 

 

 

Figur 2. Överföringshastigheten av beryllium-7 från luften till marken efter varje år. [5] 

 

Bidrag till radioaktivitet i filtrena kommer också från utsläpp från kärnkraftverk samt historiska utsläpp i 

samband med olyckor. Tjernobylolyckan frisatte till exempel stora mängder cesium-137 till 

omgivningen. Cesium-137 är en radioaktiv isotop som avger strålning. Isotopen bildas vid kärnklyvningar 

av uran och plutonium. Isotopen har en halveringstid på 30,15 år och sönderfaller till den stabila 

isotopen barium-137. Sönderfall av cesium-137 till barium-137 sker på två sätt. Det ena är 

betasönderfall direkt till grundtillståndet, det andra är ett betasönderfall till en så kallad metastabil 

isotop (barium-137m) som sönderfaller till grundtillstånd och skickar ut gammastrålning med 662 keV. 

Eftersom isotopen har en lång halveringstid och det hade spridits i hög grad så kommer det mätas som 

en bakgrund under lång tid. [6]  

  

Troligtvis kan man också komma att detektera gammastrålning från kalium-40, som kan finnas i väggar 

och golv i byggnader, såsom laboratoriet som används. Kalium-40 är den största källan till naturlig 

radioaktivitet hos både människor och djur. Kalium-40 är en radioaktiv isotop med en halveringstid på 

1,25 miljarder år. Ämnet förekommer regelbundet under mätning av bakgrunden. [7] 

 

3 Mätning och detektion av gammastrålning 
Gammastrålning är joniserande strålning. Energin kommer från en atomkärna som är radioaktiv och 

sönderfaller varvid energi avges i form av gammastrålning. Gammastrålning är elektromagnetisk 

strålning med höga energier och stor räckvidd jämfört med andra typer av strålning. [8] 

Gammastrålningen växelverkar med materia på tre olika sätt: fotoelektrisk effekt, Comptonspridning 

och parbildning.  
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3.1 Gammastrålningens växelverkan, fotoelektrisk 

effekt, comptonspridning och parbildning 

 

Fotoelektrisk effekt är då en foton växelverkar med en bunden elektron vilket ger 

upphov till att elektronen skjuts iväg från atomen. Det sker på grund av att fotonen överför all sin energi 

till elektronen vilket är tillräckligt mycket energi för att frigöra den från atomen. Efter att elektronen har 

förflyttats från atomen så existerar ett tomrum som fylls av en annan elektron från ett yttre 

elektronskal, fyllningen av tomrummet ger upphov till emission av röntgenstrålning. Ekvation 1 nedan 

beskriver den energi den frigjorda elektronen får, det vill säga gammafotonens energi minus elektronens 

bindningsenergi: 

 

𝐸𝑒 = ℎ𝑓 − 𝐸𝐵                                                    (1) 

 

där 𝐸𝑒 är fotoelektronens kinetiska energi [eV], ℎ𝑓 är fotonens energi [eV] som beskrivs av Plancks 

konstant ℎ [Js]multiplicerat med fotonens frekvens 𝑓 [Hz]och 𝐸𝐵 är bindningsenergin för elektronen 

[eV]. Figur 3 illustrerar fotoelektriska effekten på en yta. 

 

 

Figur 3. Fotoelektrisk effekt. [9] 

 

Fotoelektriska effekten är vanligast i de fall fotonen har en energi under 50 keV och är mindre vanlig vid 

högre energier, det illustreras i figur 6. [10] 

 

Comptonspridning är den andra typen av växelverkan, där en foton krockar mot elektroner bundna i 

yttersta skalen av atomen. Fotonens försvinner inte helt utan en del av energin överförs till elektronen i 

form av kinetisk energi. Fotonen sprids med en vinkel 𝜃 och elektronen åker i en annan riktning. Efter 

kollisionen minskar energin för fotonen vilket beskrivs med en ändring av fotonens frekvens 𝑓′ som 

illustreras i figur 4. [11] 
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Figur 4. Comptonspridning när en elektron blir träffad av en foton. [12] 

 

Parbildning är den tredje typen av växelverkan och innebär uppkomsten av en partikel och en 

antipartikel, i detta fall omvandlingen av en högenergifoton till en elektron och en positron. Parbildning 

sker främst nära andra massiva partiklar, vilket innebär att det oftast sker i närheten av atomkärnan. 

Figur 5 illustrerar parbildningen. [13] 

 

 

Figur 5. Parbildning. [14] 

 

Parbildningen kan inträffa när fotonens energi är lika stor eller högre än vilomassan för två elektroner.  

 

Sannolikheten för de olika typer av växelverkan är beroende av den inkommande gammastrålningens 

energi. Den fotoelektriska effekten dominerar vid de lägre energinivåerna under 50 keV.  Parbildning 

sker över 1,022 MeV och mittemellan dessa två dominerar Comptonspridning. Figur 6 nedan illustrerar 

detta. 
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Figur 6. Energiberoendet av de olika typer av växelverkan mellan fotoner och materia. [15] 

 

 

 

3.2 Halvledardetektorer 

 

Halvledare har en ledningsförmåga som ligger mellan isolatorer och ledare. Skillnaden med en ledare 

och en isolator är att halvledaren inte leder elektrisk ström lika väl som en ledare eller är en god 

isolator. Vanliga halvledardetektorer är gjorda av kisel, germanium eller galliumarsenid.  

 

Halvledardetektorer används inom partikelfysik för att mäta gammastrålning. Fördelen med 

halvledardetektorer är att de klarar höga räknehastigheter och är känsliga för gammastrålning, 

dessutom har de en hög energiupplösning. [16] 

 

I en detektor växelverkar gammastrålningen med detektormaterialet. Det skapar en ström av elektroner 

som detekteras och dessa bär på informationen om både intensiteten och energin från provet. [17] 
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3.3 Gammaspektroskopi 

Gammaspektroskopi är en mätmetod för att undersöka radioaktiva prover. 

Radioaktiva ämnen som sönderfaller ger upphov till emission av gammastrålning 

med olika energier. Vilka radionuklider som finns i ett prov kan bestämmas med hjälp 

av informationen i ett uppmätt energispektrum. Eftersom isotoper sänder ut 

elektromagnetisk strålning med specifika gammaenergier kan kärnan de sänts ut 

ifrån identifieras. [18] 

 

3.3.1 Gammaspektrum 

Gammastrålning kan detekteras och ge upphov till ett gammaspektrum som beskriver den detekterade 

gammastrålningen som funktion av energi. Gammaspektrumet har olika komponenter. I det fall den 

fulla energin från en utsänd foton har detekteras visas detta i form av en distinkt topp i spektrumet. 

Detektion av den fulla energin av flera olika gammor ger således upphov till olika toppar i ett spektrum, 

lokaliserade vid olika energier. I de fall där fotonen spridits i detektorn så att inte all energi har samlats 

in, kommer man istället för en topp kunna se ett utsmetat kontinuum. Genom att analysera spektrumet 

kan olika isotoper identifieras i provet vilket främst sker genom att analysera fullenergitopparna. 

Detektorstorleken har en stor påverkan på mätningarna. Om detektorstorleken var oändligt stor skulle 

all energi från fotonerna samlas in i detektorn och ingen energi skulle lämna detektorn. I verkligheten är 

detektorer inte oändligt stora och en andel av fotonerna lämna detektorn, vilket ger upphov till 

detekterade energier som är lägre än den ursprungliga energin. Comptonsprida fotoner utgör ett så 

kallat Compton kontinuum, med energier som är lägre än fullenergitoppen. [19] 

 

 

 

Figur 7. Gammaspektrum för naturligt uran. [20] 
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Figur 7 visar ett gammaspektrum från uranmalm innehållandes flera radioaktiva 

isotoper, dessutom kan Comptomkontinuumet observeras till vänster i figuren. 

Fullenergitopparna har markerats ut som kan användas för att identifiera isotopen. 

[20] 

 

3.4 Toppidentifiering i gammaspektra 

 

Utifrån ett uppmätt gammaspektrum kan energitoppar identifieras och karakteriseras. Ett sätt att 

beskriva topparna är att anpassa Gaussiska funktioner till dem. Det kan antingen göras manuellt eller i 

automatiserat i program såsom Genie2000 [21]. I detta projekt gjordes det automatiserat. 

  

För att hitta energitoppar, deras form och bestämma deras area används ekvation (2) som beskriver en 

Gaussisk fördelning: 

 

𝐹(𝑥𝑖) = 𝐻𝑒
− 

(𝑥𝑖−𝑐𝑝)
2

2𝜎2                                                             (2) 

 

där 𝐹 är energitoppens värde i kanalen 𝑥𝑖, 𝐻 är amplituden för toppen, 𝑐𝑝 är toppen för tyngdpunkten 

och 𝜎 är bredden på Gaussianen. Ekvation (2) används också i programmet ”Genie2000” för att 

analysera toppar från isotoper.  

 

Arean A för toppen beskriver antalet counts och fås genom integrering av ekvation (2) såsom ekvation 

(3) visar: 

 

𝐴 =  ∫ 𝐻𝑒
− 

(𝑥𝑖−𝑐𝑝)
2

2𝜎2 𝑑𝑥𝑖     (3) 

 

 

Osäkerheten i antalet counts kan uttryckas med hjälp av standardavvikelsen i ekvation (4): 

 

  𝜎𝑠 =  √𝐴                             (4) 

 

Osäkerheten för bakgrundssubtraherad topp fås av propageringsformeln: 

 

𝜎𝑏 = √𝐴 + 𝐴1        (5) 
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3.5 Kalibrering  

 

Kalibrering av detektorn är viktig att utföra innan den används för mätning på provet. 

Kalibreringen görs för att kunna relatera den uppmätta signalen från detektorn till en 

känd energi. 

Europium-152 användes för att kalibrera detektorn. Det är en ovanlig metallisk radioaktiv isotop som 

avger gammastrålning med flera olika energier. Halveringstiden för isotopen är 13,4 år och den kan 

sönderfalla antingen till samarium-152 eller till gadolinium-152 beroende på vilken typ av sönderfall som 

sker. I kalibreringen används nio gammaenergier från europium-152 i energiintervallet 41,4 keV till 

1408,0 keV. [22] Figur 8 nedan illustrerar gammaspektrumet för europium-152. 

 

 

Figur 8. Exempel på gammaspektrum för europium-152 en scintillationsdetektor. [23] 

 

4 Utrustning 

4.1 Luftfiltermaskinen  

Luftfiltermaskinen (Modell: Senya DWARF 100x9) är portabel och designad för att möjliggöra insamling 

av partiklar i luften med hjälp av filter. Luftfiltermaskinen kan uppnå ett flöde på maximalt 150m3/h. 

Maskinen använder också luften som kommer in genom filtret för att kyla motorn. [24] Figur 9 illustrerar 

luftfiltermaskinen. 
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Figur 9. Luftfiltermaskinen som använts i projektet. [25] 

 

Eftersom luftfiltermaskinen är både kompakt och portabel kan den i händelse av en radiologisk olycka 

snabbt placeras ut för att samla in luftprover från omgivningen. Insamlingen påverkas av 

väderförhållandena och räckvidden på det område varifrån luften samlas in insamlingen är begränsad 

jämfört med den från större luftfiltermaskiner. [23] 

4.2 Germaniumdetektorn och provhållaren 

Detektorn som används i projektet är en halvledardetektor av germanium, en så kallad HPGe-detektor 

(High Purity Germanium Detector). Detektorn fungerar bäst i låga temperaturer (-196oC) och kyls med 

hjälp av flytande kväve för att minska brus från termisk excitation i materialet. Germaniumdetektor 

används på grund av dess höga energiupplösning och kräver en högspänning på 3499 V. För att minska 

bidra till bakgrunden placeras blysköldar runt uppställningen.[26]  

En provhållare har installerats på germaniumdetektorn för att det ska vara möjligt att kunna placera 

luftfilterprover på samma avstånd och med samma lutning mot detektorn. Figur 10 visar hållaren med 

och utan provburk.  

 

 

Figur 10. Provhållaren utan och med provet placerat. 



 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Uppsala universitet, Utgivningsort Uppsala/Visby 

Handledare: Erik Branger Ämnesgranskare: Sophie Grape 

Examinator: Michael Österlund 

 

Ett filter täcker nio luftkanaler (se figur 9), och filtret behöver därför delas i nio lika 

stora delar, där vardera del viks ihop innan alla nio prover placeras i en plastburk i 

provhållaren.  

 

4.3 Genie2000 

Programmet ”Genie2000” [21] används för att visa och analysera de insamlade gammaspektrumen. 

Programmet har en inbyggd funktion för att associera toppar i ett spektrum med en specifik radionuklid. 

Energispektrumet måste kalibreras för att detta ska fungera. Genie2000 möjliggör också subtraktion av 

ett spektrum (bakgrund) från ett annat spektrum. 

5 Metod 

5.1 Metod för insamling av luftprov 

Luftfiltermaskinen placerades på taket i Ångströmlaboratoriet med regnskydd på. Flödeshastigheten 

ställdes in på högsta möjliga flöde, så kallade ”flow 3” vilket innebär ett flöde på 150m3/h. Därefter 

fästes ett filter på maskinens framsida. Efter luftinsamlingen togs filtret bort, delades upp och placerade 

i en plastburk. Figur 11 visar (till vänster) luftfilttermaskinens nio cirkulära luftintag och metallramen 

som spänner fast filtret. Filtret placerades ovanpå luftintagen i metallramen som illustreras i figur 11 (till 

höger). 

 

 

 

Figur 11. Luftfiltermaskin utan filter (till vänster) och luftfiltermaskin med filter (till höger). 

 

Efter att luftfilterinsamlingen var avslutad togs filtret ut på en bricka för att delas i nio delar 

motsvarande de nio öppningarna för luftintag i filtermaskinen, där alla partiklar hade samlats. Ett tomt 

filter ovanpå brickan visas i figur 12. 
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Figur 12. Placerat på en bricka. 

 

Efter att filtret delats i nio delar placerades de i en plastburk och på locket antecknades datumen då 

luftfilterinsamlingen pågick, se i figur 13. 

 

 

Figur 13. Filterprover med olika insamlingsperioder antecknat. 
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5.2 Genomförda insamlingar med luftfiltermaskinen  

Fyra luftinsamlingar gjordes under olika lång tid. Den första körningen varade i tre 

veckor, den andra i två veckor och den tredje i en vecka. Till sist kördes 

luftfiltermaskinen under tre dygn för att undersöka de kortlivade radondöttrarna. De 

genomförda luftfilterinsamlingarna redovisas i tabell 1. Tiden som 

luftfilterinsamlingen pågick har en osäkerhet på en timme. 

 

Efter de första tre luftinsamling fick provet vila under två dygn innan det placerades framför detektorn. 

Tredagarsfiltret placerades dock direkt framför detektorn efter att luftinsamlingen var klar, för att 

tydligare kunna se de kortlivade radondöttrar som samlats upp i filtret.  

 

Tabell 1. Luftfiltermaskinens datum. 

 

 

5.3 Energikalibrering  

Energikalibrering gjordes först innan bakgrundsmätningar och filtermätningar påbörjades. 

Energikalibrering görs för att relatera ett visst kanalläge i ett uppmätt spektrum med en viss energi. För 

energikalibreringen går det att använda olika källor som till exempel kobolt-60, natrium-22 eller 

europium-152. I projektet användes europium-152 på grund av att den har fler energitoppar än kobolt-

60 och natrium-22 vilket ger en kalibrering.  

 

5.4 Bakgrundsmätning  

Först gjordes en bakgrundsmätning i labbet för att få en uppfattning om bakgrundsstrålningen. 

Radondöttrar bidrar till bakgrund som måste subtraheras bort, för att inte påverka resultaten från 

filtermätningarna. En bakgrundsmätning behöver antingen göras under lika lång tid som 

filtermätningarna, eller korrigeras till att motsvara lika lång mättid. 

Bakgrundsmätning utförs med provbehållare och prov innehållandes ett tomt, oexponerat filter. Det 

uppmätta spektrumet av bakgrundsstrålningen och det tomma filtret ska sedan subtraheras från 

spektrumet av filterproverna som innehåller isotoper från luften.  

Det kan hända att samma isotoper förekommer både i bakgrunden och i provfiltret. I sådana fall är det 

extra viktigt att korrekt subtrahera bort bakgrunden för att kunna uppskatta hur stort bidraget från 

provet är. 
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5.5 Mätningar med HPGe-detektorn och subtraktion 

av spektrum  

Datainsamlingsprogrammet Genie2000 användes för att under en veckas tid göra 

bakgrundsmätningen och mätningen av filtren. Därefter ändrades tidsintervallet till 

tre dagar för en bakgrundsmätning och en filtermätning. Genie2000 har en funktion 

som användes i det här projektet genom att trycka på knappen ”strip” för att utföra 

spektrumsubtraktion. 

Genie2000 har också en funktion som kan identifiera vad för isotop en viss topp tillhör genom att klicka 

på knappen ”Display nuclide ID” i Genie2000. Man kan också se vilken energi toppen är centrerad kring 

och dess area. Beräkningarna kräver att så kallade ROIs ”Region Of Interest” identifieras runt varje topp, 

och inom varje sådant område görs en anpassning av såväl topp som bakgrund för att så korrekt som 

möjligt uppskatta topparean (röd färg, se figur 16).  

 

5.6 Uppställning av detektor  

Figur 14 nedan illustrerar uppställningen för bakgrundsmätningen med provhållaren installerat på 

detektorn innehållandes ett prov med ett tomt filter. 

Blysköldar används för att reducera påverkan av bakgrunden under detektormätningen.  
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Figur 14. Detektor uppställning med provhållare, provfilter och blysköldar omkring uppställningen. 

 

5.7 Mätningar av filterprover 

Första provet som mättes på med detektorn var filtret som suttit tre veckor i luftfiltermaskinen, därefter 

gjordes mätningar på tvåveckorsfiltret och slutligen mätningar på enveckasfiltret. I alla fall sparades 

mätdatan med 24 timmars intervall. Genom att göra mätningar under olika lång tid kan man jämföra hur 

förmågan att detektera toppar påverkas. Baserat på detta kan man rekommendera hur långa 

mätningarna ska vara. Det finns både kortlivade och långlivade isotoper och förmågan att detektera 

dem påverkas av mättiden liksom av tidsgapet mellan det att filtret plockas ner från luftfilterinsamlaren 

och mätningen påbörjas. Många av de kortlivade isotoper är radondöttrar som har en halveringstid på 

några timmar eller kortare medan de långlivade isotoper som kan innehålla beryllium-7 har en 

halveringstid på flera dygn. 

Slutligen ska filtret som har körts i tre dygn i luftfiltermaskinen direkt flyttas till detektorn och mätas på i 

tre dagar (igen med datalagringsintervall av 24 timmar). Här är vi intresserade av att undersöka hur 

förmågan att detektera radondöttrarna påverkas av att filtret inte först vilar i några dagar innan 

mätningen påbörjas. Vi är också intresserade av att utreda om radondöttrarnas närvaro påverkar 
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mätresultatet negativt, vilket skulle kunna tala för att det är bättre att vänta med 

mätningarna till dess att radondöttrarna har sönderfallit. Risken med att först låta 

provet vila är att också andra kortlivade isotoper som till exempel jod till stor del 

hinner sönderfalla, vilket påverkar detektionsförmågan.  

6 Resultat och diskussion 

 

6.1 Resultat från luftfiltermaskinens insamlingsdata  

 

Data från luftfilterinsamlingen presenteras i tabell 2. Volymen är registrerad på maskinen, medan vädret 

har observerats. 

 

Tabell 2. Luftfiltermaskinens datum, väderförhållanden och volym på luftflödet. 

 
 

Luftflödet i treveckorsmätningen är inte speciellt mycket större än i tvåveckorsmätningen. Det som 

förväntades var att treveckorsmätningen skulle ha 50% mer volym en tvåveckorsmätningen.  

 

6.2 Resultat från kalibreringsdatan 

Figur 15 visar de nio gammaenergierna från europium-152 som användes i kalibreringen, samt de 

uppmätta centroidpositionerna i spektrumet.  

  

 

Figur 15. Visar kalibreringen på mjukvaran från en europium-152 källa. 
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6.3 Bakgrundsmätningarna 

 

Bakgrunden mättes under tre dagar samt en veckas tid. Bakgrundsspektrumet som 

uppmättes under en veckas tid kan ses i figur 16.  

 

 

 

Figur 16. Bakgrundsspektrum från ett tomt filter. De röda markeringarna visar regions-of-interest runt 

ett antal utvalda toppar.  

 

Den största energitoppen längst ut till vänster i spektrumet (markerad med ett vitt streck) kommer från 

interaktion mellan emitterade gammafotoner och blysköldarna runt uppställningen, som resulterar i att 

röntgenstrålning från blyet sänds ut. De rödmarkerade energitopparna kommer från radondöttrar, 

cesium-137 och kalium-40. Detta stämmer överens med vad som förväntades. Längst ut till höger finns 

en energitopp som mjukvaran inte kunde identifiera beroende på begräsningen i kalibreringen. Längst 

ut till höger finns en energitopp som mjukvaran inte kunde identifiera, men som manuellt kunde 

konstateras tillhöra isotopen tallium-208. Energitoppen i figur 16 bör således komma från isotopen 

tallium-208. 

 

6.4 Resultat från filtermätningarna  

 

Tabell 3 visar antalet detekterade fotoner från beryllium-7, kalium-40, tallium-208 och cesium-137 i de 

olika filtrena efter subtraktion av bakgrundsspektrumet. Mängden beryllium-7 varierar och 

tvåveckorsfiltret uppvisar det största värdet. För att bestämma topparean och dess osäkerhet, 
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analyserades topparna i provspektrumet först. Topparean för varje topp bestämdes i 

enlighet med ekvation (3) och (4). Därefter gjordes en motsvarande bestämning av 

topparna i bakgrundsspektrumet, justerat till att motsvara samma tid som 

provspektrumet. Slutligen kunde topparean i det bakgrundssubtraherade fallet 

bestämmas genom att toppareorna i bakgrundsspektrumet subtraherades från 

toppareorna i provspektrumet. Motsvarande osäkerheter bestämdes med hjälp av 

felpropageringsformeln i ekvation (5). Topparna från kalium-40, tallium-208 och 

cesium-137 är behäftade med så stora osäkerheter att det är svårt att dra några tydliga slutsatser om 

isotoperna finns i provet, eller endast i bakgrunden. 

 

 

Tabell 3. Antalet detekterade counts från filtren efter bakgrundssubtraktion.  

 

 

Storleken på toppen i mätningen bestämde och osäkerheten fås med hjälp av ekvation (3) och (4). På 

samma sätt gjordes det med bakgrunden. Slutligen subtraherades bakgrunden från mätningen och 

räknade ut totala osäkerheten på värdet.  

 

 

6.5 Treveckorsfiltret mätresultat 

Gammaspektrumet från treveckorsfiltret presenteras i logaritmisk skala med bakgrundsspektrumet 

subtraherat i figur 17. Figuren visar vilka isotoper som fanns i luften efter tre veckors insamling och 

mätning med detektorn under en vecka. 
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Figur 17. Mätningen av treveckorsfiltret med efter bakgrundssubtraktion. De tre topparna markerade 

(från höger till vänster) är beryllium-7, kalium-40 och tallium-208.  

 

Figur 17 och tabell 3 visar en markant energitopp av beryllium-7 vilket betyder att det finns beryllium-7 

som filtret har fångat in. Det kan också visuellt observeras energitoppar från kalium-40 och tallium-208, 

men osäkerheterna från anpassningarna av topparna är så stora (se tabell 3) att topparna inte kan 

särskiljas från bakgrunden.  

 

Man kan notera att valet av ROI:er runt samtliga toppar är konsekvent valda med hjälp av både 

energiintervallet och kanaler. Ingen närmare undersökning har gjorts för att uppskatta hur valet av Roi 

påverkar antalet counts i toppen eller osäkerheten i det värdet. 

 

6.6 Tvåveckorsfiltret mätresultat 

 

Tvåveckorsfilter presenteras i logaritmiskskala i figur 18 där bakgrunden har subtraherats på samma sätt 

som treveckorsfiltret. 
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Figur 18. Mätningen av tvåveckorsfiltret med bakgrundsstrålningen subtraherad. De tre topparna 

markerade (från höger till vänster) är beryllium-7, kalium-40 och tallium-208.  

 

Figur 18 visar ett liknande resultat som figur 17 ovan. Toppanalysen visar dock att beryllium-7-toppen 

större än i treveckorsfilter. Tabell 2 visar också att treveckorsfiltret och tvåveckorsfiltret har samma 

luftvolym vilket betyder att luftfiltret har blivit igentäppt av partiklar, vilket minskade luftflödet som ger 

upphov till samma totalvolym luft trots att treveckorsfiltermätningen var längre. Det är anledningen till 

att det finns inte mer beryllium-7 treveckorsmätningen än tvåveckorsmätningen.  

Skillnaden mellan mängden beryllium-7 som finns i tvåveckorsfiltret och treveckorsfiltret kan också bero 

på att treveckorsfiltret har varit utsatt för både regn och snöfall däremot är inverkan minimal. Minimal 

inverkan kan också komma från att mätningarna ägde rum under olika veckor på våren (se figur 2). Det 

är också möjligt att treveckorsfiltret har blivit mättat och efter en viss period inte kunna samla in fler 

partiklar från luften. Det skulle innebära att filtrets dimensioner och luftflöde begränsar hur mycket 

luftpartiklar som kan samlas in. Detta skulle i så fall begränsa hur länge luftfiltermaskinen kan användas 

utan att filtret byts. 

 

6.7 Enveckasfilter mätresultat 

 

Enveckasfiltret presenteras i logaritmiskskala i figur 19 där bakgrunden har subtraherats på samma sätt 

som treveckorsfiltret och tvåveckorsfiltret. 
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Figur 19. Mätningen av enveckasfilter med bakgrundsstrålningen subtraherad. De tre topparna (från 

höger till vänster) är beryllium-7, kalium-40 och tallium-208.  

 

Figur 19 liknar figur 18 och figur 17. Tabell 3 visar dock en mindre mängd beryllium-7 än i två- och 

treveckorsfiltrena. Det finns i enveckasfiltret ungefär hälften så mycket beryllium-7 som i 

tvåveckorsfiltret, vilket kan förklaras av att luftfiltermaskinen bara samlat in hälften så mycket luft. 

 

6.8 Kortlivade radondöttrar tredagarsfiltret mätresultat 

Sista mätningen gjordes för att undersöka påverkan av de kortlivade radondöttrarna på 

luftfiltermätningarna. På grund av att 24, 48 och 72 timmars mätningarna hade inte så stor skillnad 

mellan varandra så undersöktes istället 6 och 48 timmars mätningarna.   
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Tabell 4. Detektionsrat per timme och energi för radondöttrar.  

 

 

I tabell 4 ses antalet detektionsraten har minskat efter 48 timmars jämfört med 6 timmar vilket man kan 

förvänta sig eftersom radondöttrarna kontinuerligt sönderfaller.  

 

Figur 20 visar detekterade radondöttrar efter sex timmar.   

 

Figur 20. Tredagarsfiltrets kortlivade radondöttrar efter sex timmar med bakgrundsstrålningen 

subtraherad. 
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Figur 21. Tredagarsfiltrets kortlivade radondöttrar efter 48 timmar med bakgrundsstrålningen 

subtraherad. 

 

Figur 21 och tabell 4 ovan visar hur radondöttrarna sönderfaller. Eftersom det finns en mängd av olika 

radondöttrar som hamnar i filtret så kan det påverka detektormätningen om det skulle vara så att 

provet innehåller samma isotoper som bakgrunden, eller om det innehåller andra isotoper som 

emitterar gammastrålning med närliggande energier. I det fallet kan topparna komma att helt eller 

delvis överlappa. Tabell 4 bekräftar också att radondöttrarna sönderfaller i relativ hög hastighet jämfört 

med de långlivade isotoper enligt sönderfallslagen. Därför är det en fördel att invänta några dygn tills de 

kortlivade radondöttrarna har sönderfallit innan man undersöker de mer långlivade isotoperna som 

beryllium-7 i filtret.  

 

 

6.9 Diskussion    

 

Subtraktionen av bakgrundspektrumet på mätningen påverkar antalet counts i topparna. Figur 17, 18 

och 19 visar att det också efter bakgrundssubtraktion finns kvar isotoper som borde ha försvunnit såsom 

kalium-40 och tallium-208. Värdena i tabell 2 indikerar att topparna efter bakgrundssubtraktion inte kan 

särskiljas från bakgrunden, då osäkerheten från anpassningarna är större än värdena på antalet counts. 

För att uppnå optimal subtraktionsmetod för spektrumet går det att använda två metoder: den första är 

att utföra mycket långa mätningar med hög noggrannhet, vilket i praktiken kan vara svårt att 
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genomföra. Den andra är att kvantifiera topparna från bakgrunden i spektrumet och 

subtrahera värdena istället för att subtrahera hela spektrumet, som har använts i 

tabellerna. 

Från tabell 3 ovan går det inte att detektera något cesium-137 i filtret, då värdet på 

toppen är mindre än osäkerheten. Det kan bero på en otillräckligt bra 

bakgrundsuppskattning. Om det är orsaken så visar det på vikten att ha en 

mätuppställning där inverkan av bakgrunden minimeras. 

Det gick inte att påvisa närvaron av radionuklider från kärnkraftverken i Forsmark. Det kan bero på att 

ingen utsläpp förekom från kärnkraftverken eller på att vinden blåste åt en annan riktning än mot 

luftfiltermaskinen. 

Tabell 3, figur 17 och 18 visar mängden beryllium-7 i filtren. Resultaten visa att det är viktigt att 

undersöka om det kan vara så att filtret faktiskt blivit mättat eller inte. Resultaten visar att mängden 

beryllium-7 i enveckasfiltret är ungefär hälften så stor som i tvåveckorsfiltret, vilket är vad man kan 

förvänta sig. Resultaten antyder också att treveckorsfiltret kan ha blivit mättat, vilket i så fall påverkar 

tillförlitligheten i resultaten från den mätningen. Anledningen till att det finns inte mer beryllium-7 i 

treveckorsmätningen än tvåveckorsmätningen är på grund av att luftfiltret har blivit igentäppt som visas 

i tabell 2. För att undvika att filtret ska bli mättat av radionuklider behövs det ett större filter. Annan 

lösning är att ofta byta filter på luftfiltermaskinen. Skillnaderna i mängden av varje isotop som fastnar på 

filtret beror på hur stor koncentrationen är i luften, maskinens luftflöde och väderförhållanden under 

insamlingstiden. 

 

7 Känslighetsanalys 
En felkälla som har observerats är uppställningen av blysköldarna runt detektorn. Det saknas blytak 

ovanför detektorn och även blysköldar under detektorn vilket påverkar hur mycket av 

bakgrundsstrålning som detekteras av detektorn. Då blyet är kontaminerat med små mängder cesium-

137, är det svårt att utan en mycket noggrann bakgrundsmätning göra en helt korrekt 

bakgrundssubtraktion av cesium-137. Vid en mindre noggrann bakgrundssubtraktion finns risken att 

mindre mängder av andra isotopers energipulser subtraheras vilket gör det svårare att undersöka hur 

stor andel radondöttrar det finns i luften jämfört med bakgrunden. En rekommendation är därför att 

undersöka om det går att ytterligare skärma uppställningen, samt att använda en bättre metod för att 

uppskatta och subtraktion av bakgrunden. 

 

8 Slutsatser 
För att med hög noggrannhet detektera och identifiera radionuklider i luftfilterprover ska mätningen av 

proverna ske under en lång period. Vid kortare mättider och med ett sämre statistiskt underlag kan det 

vara svårt att särskilja en faktisk signal från bakgrunden. I projektet har flera mätningar gjorts, där 

mättiden varierat. Bakgrunden bör dock vara likadan i alla fall, eftersom mätningarna skett i samma 

miljö. I en sådan situation är det därför fördelaktigt att mäta bakgrunden under så lång tid som möjligt, 

så att man noga kan beskriva den. Resultaten visar också att luftfiltermaskinen framgångsrikt kan samla 

luft i upp till två veckor, därefter finns stor risk att filtret blir mättat och att längre insamlingstider inte 
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gör resultaten bättre. I den procedur som tagits fram ska man observera 

luftfiltermaskinen under mätningen. Om luftflödet minskar på grund av att filtret är 

igentäppt så bör man byta filter. 

 

 

9 Referenser 
[1] Webb. Cecilia Jelinek & Thomas Eliasson, Strålning från bergmaterial. Sveriges Geologiska 

Undersökning SGU. December 2015. Hämtad från: Strålning från bergmaterial (sgu.se) (Hämtad 

2022-08-18) 

[2] Webb. Strålsäkerhetsmyndigheten. Vad är radon?  Strålsäkerhetsmyndigheten. 12 augusti 2020. 

Hämtad från: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/vad-ar-radon/ (Hämtad 

2022-04-27). 

[3] Webb. Radonassistans. Grundämnet radon. Radonassistans. Hämtad från: 

https://radonassistans.se/fakta-om-radon/grundamnet-radon/ (Hämtad 2022-05-30). 

[4] Webb. A.M. Davis, K.D. McKeegan, in Treatise on Geochemistry. Sciencedirect. Beryllium 7. 

Sciencedirect. 2014. Hämtad från: https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-

sciences/beryllium-7  (Hämtad 2022-04-30). 

[5] Bok. M. Yamamoto et al., Journal of Environmental Radioactivity, 2006. (Hämtad 2022-05-30). 

[6] Webb. Rolf A. Olsen, in Studies in Environmental Science. Sciencedirect. The Transfer of 

Radiocaesium from Soil to Plants and Fungi in Seminatural Ecosystems. Sciencedirect. 1994. Hämtad 

från: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166111608717151?via%3Dihub 

(Hämtad 2022-05-01). 

[7] Webb. Hpschapters. Potassium-40. Hpschapters. Oktober 2021. Hämtad från: 

http://hpschapters.org/northcarolina/NSDS/potassium.pdf (Hämtad 2022-04-29). 

[8] Webb. Östhammars kommun. Slutförvarforsmark. Vad är strålning. Hämtad från: 

https://www.slutforvarforsmark.se/vad-ar-stralning/ (Hämtad 2022-04-29). 

[9] Blogg. Xi-blog. Fotoelektrisk effekt. Xi-blog. Wordpress; 18 juli 2011. Tillgänglig från: 

https://xiblog.se/bilder-och-figurer/atom-karn-och-kvantfysik/2000px-photoelectric_effect-svg-0/ 

(Hämtad 2022-04-30). 

[10] Webb. Britannica. Photoelectric effect. Britannica. Hämtad från: 

https://www.britannica.com/science/photoelectric-effect (Hämtad 2022-05-05). 

[11] Webb. Greelane. Vad Compton-effekten är och varför det är viktigt i fysik. Greelane. 26 mars 2018. 

Hämtad från: https://www.greelane.com/sv/science-tech-math/vetenskap/the-compton-effect-in-

physics-2699350/ (Hämtad 2022-04-28). 

[12] Webb. PhysicsOpenLab. Compton Scattering. PhysicsOpenLab. 4 Februari 2016. Hämtad från: 

Compton Scattering | PhysicsOpenLab (Hämtad-2022-05-01). 

 [13] Webb. Britannica. Pair Production. Britannica. Hämtad från: 

https://www.britannica.com/science/pair-production (Hämtat 2022-04-30). 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1534-rapport.pdf
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/vad-ar-radon/
https://radonassistans.se/fakta-om-radon/grundamnet-radon/
https://www.sciencedirect.com/referencework/9780080983004/treatise-on-geochemistry
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/beryllium-7
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/beryllium-7
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166111608717151?via%3Dihub
http://hpschapters.org/northcarolina/NSDS/potassium.pdf
https://www.slutforvarforsmark.se/vad-ar-stralning/
https://xiblog.se/bilder-och-figurer/atom-karn-och-kvantfysik/2000px-photoelectric_effect-svg-0/
https://www.britannica.com/science/photoelectric-effect
https://www.greelane.com/sv/science-tech-math/vetenskap/the-compton-effect-in-physics-2699350/
https://www.greelane.com/sv/science-tech-math/vetenskap/the-compton-effect-in-physics-2699350/
https://physicsopenlab.org/2016/02/04/compton-scattering-2/
https://www.britannica.com/science/pair-production


 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Uppsala universitet, Utgivningsort Uppsala/Visby 

Handledare: Erik Branger Ämnesgranskare: Sophie Grape 

Examinator: Michael Österlund 

[14] Webb. MSE 5317 Wikidot. Pair production and Annihilation. MSE 5317 Wikidot. 

Hämtad från: http://electrons.wikidot.com/pair-production-and-annihilation 

(Hämtad 2022-05-02). 

[15] Webb. Researchgate. Bushberg 1998. Hämtad från: 7 Rayleigh scattering, 

photoelectric absorption, Compton scattering,... | Download Scientific Diagram 

(researchgate.net) (Hämtad 2022-08-18).  

[16] Webb. Physicswave. What is a Semiconductor Detector? Physicswave. 20 Mars 2021. Hämtad från: 

https://physicswave.com/semiconductor-detector/ (Hämtad 2022-05-04). 

[17] Webb. SPIE. Explanation of detectors from Field Guide to Spectroscopy. SPIE. Hämtad från: 

https://spie.org/publications/fg08_p33_detectors?SSO=1 (Hämtad 2022-05-04). 

[18] Webb. Ortec. Gammaspectroscopy. Ortec. Hämtad från: https://www.ortec-

online.com/products/radiochemistry-health-physics-research-industrial/gamma-spectroscopy 

(Hämtad 2022-06-01) 

[19] Bok. Mats Isaksson. Grundläggande strålningsfysik, Sudentlitteratur AB. 20 juni 2019. (Hämtad 

2022-05-04). 

[20] Webb. Författare: Wusel007 Commons Wikimedia. 27 Januari 2010. Hämtad från: 

File:Gammaspektrum Uranerz.jpg - Wikimedia Commons (Hämtad 2022-06-01) 

[21] Webb. Mirion Technologies (Canberra), Inc. Gamma Analysis Software. 24 Oktober 2005. Hämtad 

från: Genie™ 2000 Basic Spectroscopy Software (mirion.com) (Hämtad 2022-08-19) 

[22] Webb. Iopscience. Europium-152 : A Novel and Economical Isotope for Use in Brachytherapy. 

Iopscience. 1998. Hämtad från:  https://iopscience.iop.org/article/10.1143/JJAP.37.L1277/pdf  

(Hämtad 2022-05-03). 

[23] Webb. Gammaspectacular. Eu152 Gamma Spectrum. Gammaspectacular. 2020. Hämtad från: 

https://www.gammaspectacular.com/blue/eu152-spectrum (Hämtad 2022-05-03). 

[24] Övrig. Portable Air Sampler DWARF 100x9 User Manual, 2021. (Hämtad 2022- 04-27). 

[25] Webb. Senya Finland. Portable Air Sampler Dwarf 100x9. Senya Finland.  Hämtad från: 

http://www.senya.fi/dwarf100x9.php (Hämtad 2022-06-06). 

[26] Webb. Radiation Dosemitry. What is High Purity Germanium Detector -HPGe- Definition. Radiation 

Dosemitry. 14 December 2019. Hämtad från: https://www.radiation-dosimetry.org/what-is-high-

purity-germanium-detector-hpge-definition/ (Hämtad 2022-05-04). 

 
Teknisk-natur vetenskapliga fakulteten, Uppsala uni versitet . Utgi vningsort U ppsal a/Visby. H andledare: Eri k Branger,  Ämnesgranskar e: Sophie Grape, Examinator: Michael Österlund 

http://electrons.wikidot.com/pair-production-and-annihilation
https://www.researchgate.net/figure/Rayleigh-scattering-photoelectric-absorption-Compton-scattering-pair-production-and_fig7_257029228
https://www.researchgate.net/figure/Rayleigh-scattering-photoelectric-absorption-Compton-scattering-pair-production-and_fig7_257029228
https://www.researchgate.net/figure/Rayleigh-scattering-photoelectric-absorption-Compton-scattering-pair-production-and_fig7_257029228
https://physicswave.com/semiconductor-detector/
https://spie.org/publications/fg08_p33_detectors?SSO=1
https://www.ortec-online.com/products/radiochemistry-health-physics-research-industrial/gamma-spectroscopy
https://www.ortec-online.com/products/radiochemistry-health-physics-research-industrial/gamma-spectroscopy
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gammaspektrum_Uranerz.jpg
https://www.mirion.com/products/genie-2000-basic-spectroscopy-software
https://iopscience.iop.org/article/10.1143/JJAP.37.L1277/pdf
https://www.gammaspectacular.com/blue/eu152-spectrum
http://www.senya.fi/dwarf100x9.php
https://www.radiation-dosimetry.org/what-is-high-purity-germanium-detector-hpge-definition/
https://www.radiation-dosimetry.org/what-is-high-purity-germanium-detector-hpge-definition/

