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• Geislvirkt efni er frumefni í óstöðugu ástandi sem
mun senda frá sér jónandi geislun sem annað
hvort eru agnir eða rafsegulbylgjur.

Hvað er Geislavirkni?



• Geislun með nægilega háa orku til að fjarlægja 
rafeind af frumeind eða sameind. 
– Þannig breytir geislunin sameindunum í líkama 

okkar sem getur leitt til breytinga í frumum líkamans

Jónandi geislun



• Geimgeislun
– Að mestu leyti atómkjarnar á því sem næst 

ljóshraða

• Geislun vegna niðurbrots geislavirkra efna
– Jarðvegur

– Úr bergi

– Byggingarefnum

– Andrúmsloft (radon)

– Úr matvælum

Náttúruleg geislun - Bakgrunnsgeislun



Náttúruleg bakrunnsgeislun

Geislavarnir Ríkisins



Geislavirk efni í náttúrunni
Brotna niður í skrefum



Uppruni jarðhitans

• Stór hluti varmanns í iðrum 
jarðar er tilkominn vegna 
niðurbrots geislavirkra efna
– 50-90%

• Restin er varmi frá því að jörðin 
myndaðist og núningsvarmi 
vegna hræringar í möttlinum



Geislavirkni og jarðhitanýting



Geislavirkni



• Nesjavallavirkjun
– Engin greinanleg geislavirkni í 

þeim útfellingum sem voru 
skoðaðar

• Hellisheiðarvirkjun
– Útfellingar í dropasíum með 

greinanlegri geislavirkni
• Po-210, 82 Bq/g

• Pb-210, 0.07 Bq/g

• Mörk geislavirkni 1 Bq/g

Vettvangsferðir og mælingar



Geislavirk efni í útfellingum í Hellisheiðarvirkjun

• Geislavirku efnin sem finnast í 
útfellingum myndast við 
niðurbrot Úran-238

• Dótturefnin hafa mjög 
mismunandi eiginleikar

• TENORM geislavirkni
• Náttúrlega geislavirk efni sem 

athafnasemi mannanna hefur 
safnað saman



Geislun frá geislavirkum efnum
Po-210 gefur frá sér alpha geislun

Pappír             Ál                    Blý



• Lítið magn útfellinga

• Stuttur helmingunartími
– Po-210, 138 dagar

• Dropasíur endurnýjaðar sjaldan

• Alpha geislun
– Kemst ekki nema 3-5 cm í lofti

– Ekki í gegnum járn

Viðráðanlegt vandamál



NÁTTÚRULEG GEISLUN MANNGERÐ GEISLUN

Óvenjuhá náttúruleg geislun
í miðbæ Guarapari í Brasilíu

Meðal árleg geislun flugáhafna
með 800 flugtíma á ári

Árleg náttúruleg (bakgrunns)geislun
á Íslandi frá matvælum, radongasi, umhverfi og 

geimgeislun

3 vikna sumarfrí til Norðurlanda
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20 Viðmiðunarmörk um 
geislaáhrif á 
geislastarfsmenn
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1

6,6 Meðalgeislun við
sneiðmyndatöku

1 Viðmiðunarmörk um geislaáhrif á 
almenning og starfsfólk (umfram
náttúrulega bakgrunnsgeislun)

0,6 Áhrif geislunar við röntgen-
myndatöku í kviðarholi

0,02 Hámarksgeislaáhrif við innöndun á mjög 
rykugu lofti við hreinsun á útfellingum í 
dropasíu á Hellisheiði ef ekki væri notuð 
rykgríma

(mSv)

Geislun í af völdum útfellinga í Hellisheiðarvirkjun

3Árleg náttúruleg (bakgrunns)geislun
í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi



• Lágur styrkur geislavirkra efna í íslenska 
berggrunninum

• Miklir massaflutningar í gegnum jarðhitavirkjun á 
ári
– Tugmilljónir tonna af vatni og gufu

– Tugþúsundir tonna af efnum 

• Suða

• Kæling

• Geislavirk efni geta safnast saman í útfellingum

Uppsöfnun geislavirkra efna við 
jarðhitanýtingu




