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Sammanfattning 

Målsättning 

Laborationen avser att genom praktisk övning ge förståelse för några grundläggande 
begrepp inom kärnfysiken och strålningsfysiken som: absorption av joniserande 
strålning (α- och γ-strålning), radioaktivitet i omgivningen och strålskydd. 

Begrepp 

α-strålning, γ-strålning, räckvidd, attenuering, stråldos, LD-50-dos, 
halveringstjocklek. 

Innehåll 

Laborationen består av tre delmoment. Mätning av: 

 räckvidden för α-strålning i luft från 241Am med ett GM-rör, 

 β-strålnings absorption i bly och aluminium (bestämning av 
attenueringskoefficienter och halveringstjocklekar), 

 stråldosen i olika utemiljöer. 

Redovisning 

Lämna mätprotokollet i handledningen till handledaren. 
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Förberedelser 

Läs följande avsnitt i kursboken ” University Physics with Modern Physics, Young & 
Freedman”: 

 Kärnor och isoptoper (eng: Nuclides and Isotopes), 

 Kärnans stabiltet och radioaktivitet (eng: Nuclear Stability and 
Radioaktivity), 

 Aktivitet och halveringstid (eng: Activities and Half-Lifes), 

 Biologiska effekter (eng: Biological effects of radioation). 

Ladda ner och läs följande information från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM): 

 Strålsäkerhetsmyndigheten 2015. Vet du dur stor stråldos du får under ett år?, 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se. 

 Strålsäkerhetsmyndigheten 2015. Så här kan man stoppa joniserande 
strålning. www.stralsakerhetsmyndigheten.se. 

Läs ”Om bly” på: 

 Kemikalieinspektionens hemsida. konsument.kemi.se/kemikalier-i-
vardagen/kemiska-amnen/bly. 

 Riskwebben, Karolinska Institutets webbplats. ki.se/imm/bly. 

Läs även den följande handledningen och utför nedanstående förberedelseuppgifter. 

  

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
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Förberedelseuppgifter 

1. Stråldos. Ett begrepp som förekommer i laborationen är stråldos.  

a) Hur stor är medelsvenskens årliga effektiva stråldos?  

Svar:__________________________________________________________ 

b) Hur stor effektiv stråldos kommer från den naturliga bakgrundsstrålningen? 

Svar:__________________________________________________________ 

c) Vad betyder LD-50-dos och hur stor är den för människa? 

Svar:__________________________________________________________ 

2. Risk. Radioaktiva ämnens farlighet har olika karaktär beroende på vilken typ av 
strålning som det rör sig om. Vissa ämnen medför risk vid yttre exponering, 
medan andra främst är farliga vid inandning och förtäring. Vad gäller för alfa- 
samt gammastrålning? Varför? 

Svar:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Attenuering. Vilket matematiskt samband beskriver gammastrålnings 
attenuering? Vad är halvvärdestjocklek samt attenueringskoefficient? 

Svar:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Säkerhetsinstruktioner 

Joniserande strålning kan vara skadlig för människors hälsa, därför är det viktigt att 
du medverkar till att laborationen genomförs utan risk. Tid, avstånd och skärmning 
skyddar mot strålning. Allmänt gäller alltid:  

 Tid: Befinn dig så kort tid som möjligt i närheten av strålkällan. 

 Avstånd: Strålningen minskar snabbt med ökat avstånd från strålkällan. 

 Skärmning: Du kan minska strålningen med skärmande material mellan dig 
och strålkällan. Ett ofta använt material för strålskärmning är bly, men även 
en betongvägg eller jordvall minskar strålningen. 

Du ska aldrig röra en strålkälla med händerna, eftersom strålnivån alltid är högst 
alldeles intill strålkällan. Använd någon form av verktyg om den måste flyttas. Om 
du rört vid en strålkälla ska du tvätta händerna med tvål och vatten. Detta minskar 
risken för bestrålning om du skulle ha fått en del av det radioaktiva ämnet på 
händerna. 

Radioaktiva preparat 

Under laborationen kommer du att använda 
radioaktiva preparat som sänder ut α-respektive 
γ-strålning. Förutsatt att du följer instruktionerna 
nedan är den strålning som du kommer att 
utsättas för är ytterst liten: 

 det är förbjudet att förtära mat och dryck 
i laborationssalen, 

 det är förbjudet att applicera kosmetiska 
produkter i laborationssalen, 

 tvätta händerna när du lämnar 
laborationslokalen (även i t ex pauser), 

 

F igur  1 ”Handväska” tillverkad i bly för 
transport av radioaktiva preparat. 
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 rör aldrig radioaktiva preparat med händerna (gäller såväl α- som γ-
preparat), 

 använd skyddsglasögon vid mätning av α-strålning, 

 γ-strålande preparat får endast hanteras av handledaren (med pincett). 

Bly 

Bly används som strålskärm och som attenueringsmaterial vid mätning av γ-strålning. 
Bly är giftigt vid förtäring och inandning av damm. Därför gäller: 

 blytackor får inte vidröras eller flyttas av studenter. 

 blytackor som används vid γ-strålnings attenuering får endast hanteras med 
handskar. 

 tvätta händerna när du lämnar laborationslokalen (även i t ex pauser). 
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α-strålnings räckvidd i luft 

Du ska mäta α-strålnings räckvidd i luft 
genom att använda ett 241Am-preparat 
(används ofta i brandvarnare) som strålkälla 
och ett GM-rör som detektor. Ovanpå 
preparatet sitter ett lager lack som skydd 
(lacket håller själva preparatet på plats, 
medan α-partiklarna tar sig igenom 
lackskiktet). 

Preparatet är monterat på en rörlig 
kolv i en plexiglascylinder. GM-röret är 
monterat på plexiglascylinderns slutna 
kortsida. Du ska bestämma α-partiklarnas 
räckvidd genom att avläsa α-partiklarnas 
intensitet (räknehastigheten i GM-röret) då 
du ökar avståndet mellan preparatet och 
GM-rörer.  

α-preparatet sänder ut strålning i alla 
riktningar i rummet (jämförbart med solen 
som strålar ut ljus i alla riktningar). 
Resultaten av intensitetsmätningarna blir 
därför inte direkt jämförbara. När detektorn 
befinner sig nära preparatet samlas en 
förhållandevis större andel av α-partiklarna 
in än när detektorn befinner sig längre bort 
(se Figur 1). Du måste därför göra en 
avståndskorrektion som tar hänsyn till detta. 
  

F igur  2 GM-röret, plexiglascylendern och den 
rörliga kolven. 
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Mätuppgifter 

1. Bakgrund. Bestäm bakgrundsintensiteten 
(Ibakgr) under 5 minuter. 

2. Intensitet. Mät intensiteten för olika avstånd 
mellan GM-rör och detektor med mättiderna 
enligt Tabell 1. Ställ in avstånden med hjälp 
av ett skjutmått. Observera att vid den första 
mätpunkten, dvs. när skivan med preparatet ligger an mot detektorn (maximalt 
inskjutet preparat), är avståndet mellan detektor och preparat 4,5 mm. 

3. Korrigering. Korrigera den uppmätta intensiteten för bakgrundsintensiteten 
(Ibakgr). 

4. Kompensering. Kompensera intensiteten för avståndsberoendet genom att 
multiplicera den uppmätta intensiteten (korrigerad för bakgrundsintensiteten) 
med faktorn q i tabellen. 

  

Använd skyddsglasögon 
under hela detta 
laborationsmoment. 

F igur  3 När detektorn är nära det radioaktiva preparatet, samlar den in förhållandevis större 
andel av α-partiklarna än när den befinner sig långt från detektorn. 



13 

T abell 1 Mätprotokoll vid bestämning av alfapartiklars räckvidd i luft. 

Bakgrundsintensitet (Ibakgr): ______ s-1 
    

Avstånd Tid Korrektions-
faktor 

Antal 
pulser 

Intensitet Bakgrunds-
korrigerad 
intensitet 

Avstånds-
kompenserad 

intensitet 

A 
(mm) 

T 
(s) 

q N I = (N/t) 
(s-1) 

Ikorr1 = I - Ibakgr 
(s-1) 

Ikorr2 = Ikorr1·q 
(s-1) 

4,5 60 1,00     

6,5 60 1,51     

8,5 60 2,03     

10,5 60 3,00     

12,5 60 4,01     

14,5 60 5,20     

16,5 60 6,57     

18,5 60 8,12     

20,5 60 9,84     

22,5 60 11,7     

24,5 60 13,8     

26,5 2×60 16,1     

28,5 2×60 18,5     

30,5 2×60 21,1     
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Uppgifter 

Räckvidden för α-partiklar i energiintervallet (4 − 8) MeV i luft vid NTP 
(temperaturen 273,15 K och trycket 0,1013 MPa) ges av den empiriska formeln, 

 1,50,318R E= ⋅  

där energin anges i enheten 1 MeV och räckvidden i enheten 1 cm. α-partiklarnas 
energi är 5,47 MeV vid sönderfallet av 241Am. 

1. Extrapolerad räckvidd. Avsätt din uppmatta intensitet korrigerad för bakgrund 
och avståndsberoende som funktion av avståndet i ett diagram. Du kan göra det 
för hand på mm-papper eller i valfritt datorprogram (t ex Excel, MatLab, …).  
Kom ihåg storheter och enheter på axlarna! Avläs den extrapolerade räckvidden 
ur diagrammet. 

Den extrapolerade räckvidden blir: __________. 

2. Beräknad räckvidd. Vilken räckvidd i luft har α-partiklarna från 241Am enligt 
den empiriska formeln?  

Svar:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Uppmätt räckvidd. Varför är den uppmätta räckvidden kortare än den 
beräknade räckvidden?  

Svar:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Dotterkärna. Vilken dotterkärna bildas vid sönderfallet av 241Am? 

Svar:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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γ-strålnings attenuering i bly och 
aluminium 

Du ska använda ett detektorsystem 
med ett datoriserat pulsräkningssystem 
för att bestämma attenuerings-
koefficienterna och halveringstjock-
lekarna för γ-strålning från 137Cs (Eγ = 
661 keV) i två olika metaller med olika 
laddningstal (Z). 

Mätsystemet består av en s.k. 
mångkanalsanalysator som registrerar 
antalet pulser som kommer från 
scintillationsdetektorn (NaI) som 
funktion av de registrerade fotonernas 
energi. Energiaxeln är indelad i ett antal 
kanaler som motsvarar ett visst 
energiintervall. 

Mätuppgifter  

Mät först upp intensiteten av γ-strålningen från 137Cs utan absorbator mellan 
preparat och detektor. Mät sedan intensiteten med allt fler blyplattor (tjocklek 3 mm 
per platta) mellan detektorn och preparatet. Upprepa mätningen för aluminium 
(tjocklek 10 mm per platta). Använd Tabell 2 för mätvärden och beräkning av 
intensiteten. 

Använd handskar vid 
hantering av 
blyplattorna. 

F igur  4 Mångkanalssystemet. 

F igur  5 Bly- och aluminiumplattor. 
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T abell 2 Mätprotokoll vid bestämning av γ-strålnings attenuering. 

Preparat Absorbator Tjocklek Mättid Antal pulser Intensitet 

  L 
(mm) 

t  

(s) 

N I = (N/t)   

(s-1) 

 Ingen -    

137Cs Al     

      

      

      

      

      

137Cs Pb     
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Uppgifter 

1. Attenueringskoefficienter och halveringstjocklekar. Använd med fördel 
MatLab och avsätt resultaten i ett diagram. Det är lämpligt att först bearbeta 
data för att sedan kunna linearisera diagrammet. Då blir det lätt att utifrån 
diagrammet bestämma attenueringskoefficienter och halveringstjocklekar för γ-
strålningen från 137Cs i bly och aluminium. Fyll i resultaten i Tabell 3. 

 T abell 3 Halvvärdestjocklek och attenueringskoefficient i bly och aluminium. 

 

 

  

 

 

 

 

2. Skärmning. Hur mycket bly respektive aluminium krävs för att skärma bort 
90 % av γ-strålningen? 

Svar:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Halveringstjocklek. Om attenueringskoefficienten för γ-strålningen från 137Cs i 
luft är 1,0∙10-4 cm-1, hur lång är halvvärdestjockleken i luft? 

Svar:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

  

Preparat Absorbator Halvvärdes-
tjocklek 

Attenuerings-
koefficient 

  HVL 
(mm) 

µ 
(mm-1) 

137Cs Al   

137Cs Pb   
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Stråldosen i olika utemiljöer 

Du ska använda en stråldosmätare (RNI-mätare) som består av ett GM-rör samt en 
elektronikkrets som omvandlar antal fotoner i energiområdet (50 – 3) MeV till en 
effektiv dosrat (dvs. effektiv dos per tidsenhet) uttryckt i enheten 1 Sv/h 
(Sievert/timme). 

Mätuppgifter 

1. Effektiv dosrat. Häng en RNI-mätare runt halsen på ungefär 1 m höjd över 
marken och mät effektiv dosrat i mitten av en större gräsyta, en asfaltyta och en 
yta belagd med gatsten. 

Starta mätningarna genom att trycka in knappen med en cirkel i minst 2 s. Mät 
varje yta under minst 5 min. Tryck därefter på ∑ för att få ett medelvärde på den 
stråldos som uppmätts (minst 5 min för att ett riktigt värde ska visas). För in 
mätvärdena i Tabell 4, såväl egna (gärna individuella) som de övriga gruppernas. 

  
 T abell 4 Stråldos i utemiljöer. 

Effektiv dosrat (stråldos) 

(dE/dt) / (µSv/h) 

Gräs Asfalt Gatsten 

   

   

   

   

 

F igur  6 RNI 10/R, intensimeter. 
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Uppgifter 

1. Stråldos. Jämför resultaten av stråldosmätningen över de olika ytorna. Varför 
skiljer de sig åt? 

Svar:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Bakgrundsstrålning. Ungefär hur stor är den årliga naturliga 
bakgrundsstrålningen enligt mätningarna? Jämför med förberedelseuppgift 1b! 

Svar:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Utemiljöer. Jämför de olika gruppernas resultat.  

Kommentarer:___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Litteratur 

Länkar 

I A E A  – I nter national A tomic E ner gy A gency:  www.iaea.org. Internationella 
atomenergiorganet, är ett organ inom Förenta nationerna som bildades 1957. 
Huvudkontoret ligger i Wien, Österrike. IAEA har tre huvudsakliga uppgifter: 
säkerhet, vetenskap och teknologi samt kärnämneskontroll och verifikation. 

I M M  – I nstitutet för  M iljömedicin:  ki.se/imm/. Institutet för miljömedicin (IMM) är en 
forskningsinstitution på Karolinska Institutet (KI). IMM är också ett nationellt 
expertorgan för centrala myndigheter i Sverige och EU samt andra internationella 
organisationer som WHO (Världshälsoorganisationen) när det gäller 
miljöhälsoriskbedömning. 

K E M I  – K emikalieinspektionen:  www.kemi.se, KEMI – kemikalieinspektionen är central 
tillsynsmyndighet med ansvar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll. 
Ansvaret omfattar både människors hälsa och miljön. KemI sorterar under 
Miljödepartementet och är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet ”Giftfri 
miljö”. 

SSM  – Str ålsäker hetsmyndigheten: www.stralsakerhetsmyndigheten.se. Strålsäkerhets-
myndigheten lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. 
SSM har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. 

UNE C E  – United Nations E conomic C ommission for  E ur opé:  www.unece.org. United 
Nations Economic Commission for Europé har ansvaret för att harmonisera 
märkningen av kemikalier (GHS pictograms Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of Chemicals (GHS)). Här kan du bl a ladda ner 
pictogram. 

 

http://www.iaea.org/
http://www.kemi.se/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
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