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INLEDNING

C-14-halten i årsrlngar från gran och t a l l 6om vaxt i narheten av

Ringhals karnkraftverk har matts . De matta årsringarna tacker ungefar

den tidsperiod då Ringhals karnkraftaggregat var i t i d r i f t .

Konventionella vatskesc int i l la t ionsraknare har anvants. Det storsta

problemet vid dessa matningar ar provernas mycket låga a k t i v i t e t ,

mindre an 0,2 Bq (10 dpm) per prov, då mindre an e t t gram kol kan

anvgndas.

Då en kommersiell vatskesc int i l la t ionsraknare ger bakgrundsvarden om

cirka 20 cpm och rakneeffekt ivi teten ar avsevart mindre an 100 %, ar

problemet att mata några procents hbjning av namnda bakgrundsnivå.

Avsikten med detta arbete ar a t t undersoks om en vanlig v a t s k e s c i n t i l -

lationsraknare kan utnyt t jas for at t detektera variationer i C-14-hal-

ten som kan forekomma i t . e x . omgivningarna t i l l e t t karnkraftverk.

Utslappen av C-14 från k£rnkraftverken ar mycket dål igt kanda. Då C-14

huvudsakligen slåpps ut med luften och t r o l i g t v i s huvudsakligen i form

av CO. kan våxtroaterial anvandas som ind ika tor . For a t t kunna s t u -

dera såval pågående som t id igare utslapp har v i anvant årsringar från

trad såsom bioindikator på C-14-utslappen. ( re f . 1 ) .

PROVINSAMLING, UTRUSTNING OCH KEMIKALIER

C:a 5 cm tjocka tvår s n i t t av trådstammar har insamlats 2 km 0N0 ( t a l l

och gran resp . ) och 7 km NO Ringhalsverket (gran) samt i norra Skåne

( g r a n ) .

Såval v id forbrenningen a v tra och kol som v id uppsamlandet av k o l -

dioxiden anvandes standard laborator ieutrus tn ing samt bariumhydroxid

(Merck).



Vid provberedning har anvants scintillationsva'tskorna Instagel och

Dimilume-30 (Packard Instrument AB), glasburkar "Extremely low level

potassium" och plastburkar av volymen 20 ml (Kebo-lab) samt elektrisk

omrorare och 100 ml Injektionssprutor.

For matningarna anvåndes två vatskescintillatorer (Packard Liquid

Scintillation Counter 3320 med kyl och en dito 2002 utan kylt ma'trum).

Som bakgrundsstandard anvå'ndes bariumkarbonatprover tillverkade ur

forbrant stenkol och for bestamning av rakneeffektiviteten anvå'ndes

bariumkarbonat tillverkat ur tra från tidigt nittonhundratal. Dessa

provers speciflka C-14-aktivltet postuleras vara 0 respektive 0,224

Bq/gC.

PROVBEREDNING

Några gram tra uthugget från låmplig årsring antandes i ett porslins-

skepp med hjalp av ljuset från en fokuserad IR-lampa i en syrgasstrom

(Figur 1 ) . Gaserna tvattas i ett grovfilter bestående av en tvattfla-

ska ned bomull. (Har kondenserar aven vatten från forbrenningen.) Vi-

dare passerar gaserna ett nikroporfilter (0,2 ura) och en tvattflaska

med 1 M svavelsyra innan utfållning sker i 0,1-0,2 M bariumhydroxid-

losning. Fallningen filtreras i en Biichnertratt och torkas over natten

i 120°C.

Den torra fållningen måls under cirka en minut for hand i en tnortel.

Flfl.1 Uppctallnlng for fSrbrSnnlng av organiikt aaterlal .



Vid det slutliga prcvberedningstillfallet blandas 4,11 eller 6,16 g av

bariumkarbonaten (innehållande 0,25 eller 0,375 g kol) med 20 ml scin-

tillatorvatska och 1,45 + 0,05 Cab-0-Sil i en injektionsspruta och

overfores till en scintillationsburk som i regel mats under cirka ett

dygn. (Ref. 2).

TEORI OCH BERAKN1KNGAR

Rakneeffaktiviteten 7] beraknas ur

(1)

(s } ar netto-raknehastigheten hos ett prov med aktivite-

ten A (Bq).

Med kant Tj fås aktiviteten ur

A = A N/n (2)

Detektionsgransen anges som den specifika C-14-aktivitet som motsvarar

3 standarddeviationer for antalet bakgrundsregistreringar.

Då en konventionen vatskescintillationsraknare ger typiskt 0,33 cps

eller cirka 20 cpm I bakgrund for C-14-området, ger detta en standard-

awikelse på 0,002 cps (0,12 cpm). Detta ger under antagande om 0,25 g

kol och en rakneeffektivitel på 40 % en minsta tankbar detektionsgrans

på 0,060 Bq(gC)"1 (eller 3,6 dpm(gC)"1 eller cirka 27 X

modern) for ett dygns matning per prov.

I praktiken tillkommer tillskott till osakerheten ifrån

a. variationer i bakgrundsstrllnlngen

b. variationer i provberedningen

c. ostabilitet i matapparatur

d. variationer i t.ex. K-40-innehåll i glasburkar

e. provens åldrande

f. bvriga bidrag

varfor detektionsgranserna bl ir hogre an de ovan berå'knade.



RESULTAT OCH DISKUSSION

Figur 2 vi sar hur raknehastigheten varierar ned olika mangd bariumkar-

bonat i 20 ml In&tagel ned 1,4 g Cab-0-Sil . Bariumkarbonat producerat

ur såval forbrant stenkol som 30-talstra redovisas dSr.

Det framgår av diagrammet at t bariumkarbonatmangder mellan cirka 4 och

6 g he l s t bor u t n y t t j a s .
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Figur 2 . Raknebastlgheten (brutto) for ollfca aSngå bariumkarbonat. 1

20 ml Instsgel och 1,4 g Cab-O-Sil for slvSl kol från 1930-

talstra som fr£n stenVol«

Figur 3 visar resultaten av måtning på årsringar från trad från 3 oli-

ka platser (2 km 0N0 Ringhals, 7 km NO Ringhals och från norra Skåne).

Dessa resultat kan jaraforas med Eichingers redovisade varde på C-14-

halten på norra halvklotet 1977: 0,305 Bq(gC)"1 (135 Z modern).

Den standardawlkelse vi uppmatt ur matningar på 10 stycken prover

från sanana årsring ar 0,090 Bq(gC)~ . Harur kan vi saga att vi

inte har uppmatt några signifikanta skillnader i C-14-halten i de trad

vi matt på.
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Figur 3. Uppoact C-14-aktivlt«t 1 jrsrlogar frln tre trad son v3xt p»

ollka avetand frja RiafihalsverVet.

Nagra mattekniska problem kan har vara på sin plats att diskutera,

sarskilt som den observerade standardawikelsen ar avsevart mycket

storre an den som forklaras av raknestatistisk osakerhet. 1 princip

kan den utfallda "bariumkarbohaten" vara av formen

dar x + 2y + z = 2.

Osjikerheten i denna sammansattning (och darned i mangden kol) bor eli-

mineras genora lampliga åtgarder och kontroller. Variationer i den ytt-

re bakgrundsstrålningen kan forekomma. inkluderande varierande myon-

flode från den yttre atmosfaren. En lampligt byggd antikoincidensenhet

kan minska detta problem.

Variation i rakneeffektivitet mellan olika prover har observerats vid

kontrollraatning med externa standard och bildande av kanalkvoter (Ref.

3). Darmed varierar också den verkliga till provet horande bakgrunds-

nivån.



Det ar allmant bekant att plastburkar har ett avsevart lackage av 168-

ningsmedel. vi har emellertid observerat att lackaget orsakar en drift

i raknehastigheten endast under de forstå dygnen for att eedan stabi-

liseras pfi en konstant eller llngsamt avtagande nivå. Om plastburkar

anvands bor dessa matas cirka 3 dygn efter provets tillverkning. Emel-

lertid ar kontrollmatning av rakneeffektiviteten med kanalkvotsmetod

på plastburksprov inte tillforlitlig på något åldrande plastburkar.

Detta har troligtvis med losningsmedlets (och eventuellt scintillator-

molekylernas) vandring i och kring plasten att gora. Glasburkar haller

sig mer stabila i tiden, men har den inneboende nackdelen av varieran-

de K-40-halt aven om de deklareras som "extremely low" kvalitet.

Ovriga bidrag till matosakerheten kan vara tillfalliga pulser p.g.a.

statisk elektricitet (Ref. 4) och forekomsten av partikelstorleksva-

riationer hos bariumkarbonaten (Ref. 5 ) . Dessa faktorer bedomer vi

emellertid vara av mindre betydelse.

SAMMANFATTNING

De har redovisade resultaten påvisar att det går att uppmata forhoj-

ningar på några tiotal procent utover den naturliga C-14-halten i

vaxtmaterial från naturen. Någon matbar okning av C-14-nivån i omgiv-

ningen till kårnkraftverket i Ringhals harJinte kunnat konstateras.

Naturvetenskapltga forskningsrådet (NFR) har finansierat detta arbete

och instrumentmakare Rune Karlsson har bistått oss med många tekniska

losningar.
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