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Sammanfattning: Luminiscensdatering är ett viktigt verktyg inom geologin för att tidsbestämma geologiska av-

sättningsprocesser i jordens historia. Grundförutsättningen för en korrekt datering är att luminiscenssignalen gene-

rerad från ett mineral nollställs vid kontakt med solljus. Vid insamling och preparering av provmaterial är det därför 

av yttersta vikt att ingen ljusexponering inträffar som eventuellt nollställer luminiscenssignalerna innan dateringen. 

Syftet är att undersöka hur luminiscenssignalen från kvarts påverkas med avseende på förändringar av den naturliga 

dosen efter kvartsen utsatts för olika artificiella ljuskällor i laboratoriemiljö. Genom att fastställa hur lång ljusexpo-

nering samt vilken intensitet som krävs för en eventuell försämring av provresultaten. Studien baserades på tre pro-

ver av kvarts med material från en flygsanddyn, ett islävsdelta och en fluvialavsättning. Experimenten utfördes ge-

nom att exponera proverna för lysrörsbelysning, ljusinsläpp från dörr, ljus alstrat från datorskärm och mörkrumsbe-

lysning under olika lång tid. Proverna analyserades därefter med optiskt stimulerad luminiscens (OSL) för att se 

förändringar av den naturliga dosen. Resultatet visar att en stor del av luminiscenssignalerna kvarstår för expone-

ringstider under 60 sekunder för samtliga ljuskällor. Den ljuskälla som påverkar proverna mest konstaterades vara 

lysrörsbelysningen där de kvarvarande signalerna ligger på 6,4±0,6 Gy, 6,8±0,8 Gy och 9,9±0,3 Gy (~ 5 % av ur-

sprungsdosen) efter 15 minuters exponeringstid. Ljus med högre intensitet har större påverkan och exponeringstider 

över 60 sekunder krävs för en påtaglig effekt i nollställningen av luminiscenssignalen genererad från kvarts. Utifrån 

de erhållna resultaten kan det konstateras att oavsiktlig ljusexponering under laboratoriemomentet leder till en viss 

påverkan av den naturliga dosen och således en försämring av provresultaten med avseende på felbedömningar av 

åldern på det avsatta sedimentet. 
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Abstract: Luminescence dating provides an important tool in geology to reconstruct geological depositions events 
in the Earth’s past. The basic assumption for a reliable dating is that luminescence generated from minerals resets at 
the time when it was last exposed to sunlight. The accuracy and precision of luminescence dating is therefore 
strongly dependant on preparation of the sediment to be in dark conditions. If the minerals are exposed to light be-
fore the analysis, there is a chance of releasing the stored energy and thus resetting the luminescence signal. The 
aim is to observe the effect of luminescence signals from quartz in response to change in the natural dose after ex-
posure to artificial light in a laboratory. By determining the time for exposure and which intensity required for a 
possible effect on the test result. This study has been based on three quartz samples originating from an aeolian-, a 
glaciofluvial delta- and a fluvial deposition. The experiments were performed by exposing the quartz samples to 
fluorescent lighting, light inlet from a door, light generated from a computer screen and dark room lighting with 
different times of exposure. The samples have been analyzed with optically stimulated luminescence (OSL) to ob-
serve changes in the natural dose. The result shows that a large part of the luminescence signals remains for expo-
sure times shorter than 60 seconds for all light sources. The light source which affects the samples the most was 
found to be the fluorescent lighting, where the remaining signals are 6,4 ± 0,6 Gy, 6,8 ± 0,8 Gy and 9,9 ± 0,3 Gy (~ 
5 % remaining signal) after 15 minutes of exposure. Light with more intensity affects luminescence signals more 
than light with lower intensity. Exposure times over 60 seconds are required to significantly affect the resetting of 
the luminescence signal generated by quartz. Based on the obtained results, an assumption is that unintentional ex-
posure to light in the luminescence laboratory leads to a certain effect on the signal, and thus a possible misjudging 
of the test results through incorrect estimates of the age of the deposited sediment.  
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1 Introduktion  
 

1.1 Bakgrund 
Luminiscensdatering är en väl använd metod inom 
såväl arkeologi som geologi och är applicerbar på van-
ligt förkommande mineral som kvarts och fältspater 
vilka har egenskapen att sända ut luminiscens. Meto-
den är användbar på sedimentära avlagringar och är 
framförallt lämpad för material innehållande kvarts-
korn. Det är en metod som kan tillämpas på många 
olika material och ger möjlighet att åldersbestämma i 
intervallet 10 - 200 000 år (Duller 2008). Luminiscens-
datering ger en betydande möjlighet att precist fast-
ställa sedimentära avlagringars ålder och därmed möj-
ligheter att rekonstruera paleomiljöer.                                         
 Optisk stimulerad luminiscens (OSL) är en metod 
som introducerades av Huntley et al. (1985). Metoden 
visade sig vara mycket lämpad för sedimentdatering 
och är idag en vitt erkänd metod (Huntley et al. 1985;  
Godfrey-Smith et al. 1988;  Aitken 1998). OSL base-
ras på att mineral vid kortare exponering av solljus 
nollställs, en process även kallad blekning. Händelsen 
som dateras är således sista tillfället kornet var i kon-
takt med solljus (Huntley et al. 1985). För att metoden 
skall fungera korrekt och en pålitlig ålder erhållas är 
det därför en förutsättning att materialet som skall dat-
eras inte utsätts för ljus under insamling eller prepare-
ring. Det grundläggande antagandet är att luminiscens-
signalen nollställs av solljus då sedimentet avsätts. De 
ljuskänsliga elektronerna måste således förbli opåver-
kade innan OSL-mätningar utförs. Där med finns ett 
potentiellt problem i att mineralkornen i provet oav-
siktligt nollställs vid kontakt med ljus under laborat-
ionsmomentet.  
 En god förståelse av hur luminiscenssignaler på-
verkas av olika ljuskällor, och vilken intensitet samt 
exponeringstid som krävs för en korrekt datering, är 
angelägen för att på ett bra sätt kunna arbeta i lumini-
scenslaboratoriet och erhålla pålitliga resultat från 
OSL.   
 Detta projekt undersökte vilken effekt olika artifi-
ciella ljuskällor har på luminiscenssignaler genererade 
från kvarts. Studien baserades på tre kvartsprover med 
olika geologiskt ursprung vilka analyserades med op-
tiskt stimulerad luminiscens. Resultaten tolkades att 
sedan i efterbearbetningsprogram.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med kandidatarbetet är att undersöka hur kvarts-
provers naturliga dos påverkas efter att de utsatts för 
olika artificiella ljuskällor och fastställa hur lång ljus-
exponering samt vilken intensitet som krävs för en 
eventuell försämring av provresultaten.  
 Målet är att besvara dessa frågeställningar: 

• Påverkar ljus från datorskärm nollställning av 

proverna?  

• Påverkar mörkrumsbelysning nollställning av 

proverna?  

• Påverkar ljusinsläpp från dörr nollställning av 

proverna? 

• Påverkar ljus från lysrörsbelysning nollställning 

av proverna?  

 Då nollställning av proverna beror av våglängd och 

intensitet från stimulerande ljus antas hypotesen att 

starkt ljus nollställer signalen och försämrar provresul-

tatet, exempelvis lysrörsbelysning. Svagare ljus, exem-

pelvis mörkrumsbelysning, med ett rött ljusspektrum 

och mindre energi förmodas inte försämra provet. 

Blekningen av proverna antas bli större desto längre 

proverna exponeras för ljus.  

2. Teori  
 

2.1 Luminiscensdatering  
Principen bakom luminiscensdatering är att mineral  
som kvarts och fältspater avger ljus i form av fotoner. 
Luminiscens kan förklaras som ett materials förmåga 
att avge ljus. De fotoner som avges har energi vilken 
lagrats i elektronfällor hos mineralkornets kristall-
struktur. Energin utgörs av naturlig strålning från radi-
oaktiva isotoper (uran, torium och kalium) som ger 
upphov till att elektroner omplaceras och fångas i 
elektronfällor i kristallstrukturen (Huntley et al. 1985). 
När mineralkornet exponeras för ljus eller värme an-
tingen naturligt eller artificiellt frigörs de fångade 
elektronerna igen varvid fotoner sänds ut och när alla 
elektronfällor tömts nollställs slutligen luminicensig-
nalen. För att datera en avsättning mäts antalet fotoner 
som avges från mineralet som en funktion av en given 
dos ljus eller värme. Åldern för avsättningen fås ge-
nom att dividera mängden absorberad strålning sedan 
den senaste exponeringen för solljus, den ekvivalenta 
dosen (De) vilken mäts i Gray (Gy) , med den naturliga 
dosraten, bakgrundsstrålningen (Gy/ka) (Duller 2008).  

 

2.3 Optiskt stimulerad luminiscens (OSL)  
Denna metoden är en variant av luminiscensdatering 
där en optisk källa används för att frigöra elektronerna 
ur sina elektronfällor i kristallstrukturen. OSL-analys 
utförs genom att maskinen (Figur 1) avger en artificiell 
stråldos till varje prov baserad på provets naturliga 
dos, vilket motsvarar mängden absorberad strålningse-
nergi under avsättningsperioden, för att generera en 
luminiscenssignal från mineralkornen. Olika vågläng-
der på det stimulerande ljuset tillämpas beroende av 
vilket mineral som skall analyseras då luminescenssig-
nalen emitterar i olika ljusspektrum. För kvarts an-
vänds ett intensivt blått ljus (Rhodes 2011). Som 
nämnt ovan töms och omplaceras den absorberade 
energin från den naturliga strålningen i elektronfällor i 
mineralets kristallstruktur. Då elektronerna töms ur 
sina fällor uppstår negativt laddade oregelbundenheter, 
så kallade luminiscenscenter. Dessa blir attraktiva för 
de fria elektronerna och när elektronerna hamnar i ett 
av centren avges således luminiscens som respons på 
ljusstimuleringen. Signalen avtar snabbt till en början 
för att därefter bromsas upp efterhand som fler elektro-
ner som töms ur hålrummen (Huntley et al. 1985;  
Rhodes 2011).  
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Figur 1. OSL-reader, Risø TL/OSL model DA-20 i Lunds 

luminiscenslaboratorium. Foto: Rebecka Stjern.  

2.4 SAR – Single Aliqout Regenerate 
dose 

Single aliqout regenerate dose protokoll (SAR) tilläm-
pas för att kvalitativt bestämma den ekvivalenta dosen 
(De), den strålningsdos i laboratoriet som krävs för att 
producera en luminiscenssignal som är ekvivalent med 
den naturliga dosen absorberad av mineralkornet sedan  
senaste exponering för solljus eller värme. Då ett prov 
består av många korn som kan ha olika egenskaper ger 
dessa avvikelser i mätningarna vilket kan leda till osä-
kerhet i dateringen till följd av spridda De -värden. Vid 
tillämpning av SAR-protokoll bestäms den ekvivalenta 
dosen för varje delprov (aliqout) istället för hela pro-
vet. Vilket gör en väsentlig minskning av problemet 
eftersom skillnader i sensitivitet kan kontrolleras ge-
nom att utnyttja responssignalen från en bestämd test-
dos för exakt samma delprov (Murray & Wintle 2002, 
2003).  
 Sensitiviteten kan beskrivas som den mängd lumi-
niscens som avges från ett korn eller delprov med 
många korn i respons på en given stråldos vilken som 
nämnt ovan varierar med kvartsmineralets egenskaper 
(Preusser et al. 2009). När upprepade mätningar appli-
ceras för ett enskilt delprov kan man korrigera för sen-
sitivitetsändring över en mätcykel. I första steget het-
tas provet upp för att få bort ostabila elektroner från 
grunda elektronfällor med funktionen att endast bevara 
de elektroner som är stabila över en geologisk tidspe-
riod. I andra steget (Figur 2 A) ges provet en känd 
laborationsdos (β-strålning) som varierar för var mät-
cykel och därefter erhålls en responderande OSL-
signal. I tredje steget ges en testdos (β-strålning) vil-
ken är samma för alla mätomgångar, för att kontrollera 
att ändringar i mätresultaten är desamma för var om-
gång (Duller 2008). Mätningar av den naturliga dosen 
korrigeras mot ändringar i sensitiviteten hos lumini-
scenssignalen genom responsen från testdosen. För 
varje delprov jämförs tillväxtkurvan för signalen gene-
rerad av laborationsdoserna med den naturliga dosen 
för att fastställa den ekvivalenta dosen (De) och på så 
vis erhålls sensitivitetskorrigerade värden för provet 
(Figur 2 B) (Murray & Wintle 2000).  

2.5 Faktorer som påverkar nollställning 
av luminiscenssignaler  

Nollställningen av kvarts är en komplex process och 
beror av en mängd olika faktorer som geologisk här-
komst, transport, depositionsmiljö, intensitet på ljuset 
och infallande ljusspektrum samt den tid provet expo-
nerats för ljus eller värme. Vad gäller material som 
härstammar från olika depositionsmiljöer kan generellt 
konstateras att eoliskt avsatt material har en mer kom-
plett nollställning än fluvialt. Detta eftersom fluvialt 
material inte exponeras för ljus med hög energi i 
samma utsträckning då det kraftigt begränsas av vatten 
(Singarayer et al. 2005). Kvarts som härstammar från 
nyligen eroderat material har visat sig alstra en svagare 
signal och blir därmed relativt svåra att nollställa me-
dan kvarts som transporterats flera gånger exempelvis 
de från sanddyner genererar en stark signal och snabb-
bare nollställning (Preusser et al. 2009).  
 Intensiteten på ljuset och infallande ljusspektrum 
påverkar OSL-signalerna på så vis att korta våglängder 
med högre fotonenergi ger en snabbare avtagning i 
intensiteten på luminiscenssignalen. Det leder till olika 
effektivitet på blekningshastigheten för olika ljuskällor 
(Singarayer et al. 2005). Godfrey Smith et al. (1988) 
gjorde försök som visade på en minskning av OSL-
signalen till 1% redan efter 10 sekunders exponering 
av solljus och på en mulen dag visade sig bleknings-
hastigheten vara 10 gånger långsammare. Således kan 
blekningshastigheten antas vara proportionerlig mot 
intensiteten på ljuset och därmed långsammare för  

A 

B 

Figur 2. A: Principiellt tillvägagångsätt vid tillämpning 

av Single Aliquot Regenerative dose protokoll.   

B: Sensitivitetskorrigerade OSL från den regenererade 

dosen (Lx) dividerat med (Tx) testdosen. Modifierad 

från Duller 2008. 
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Figur 3. Avklingningskurva för OSL-signalen från kvarts vid 

ljusstimulering med blå LED. Signalen visar en avtagande 

intensitet med tid för ljusstimulering. Diagram utfört i Risø 

Luminescence Analyst v 4.31.9.   

begränsat/svagt ljus. Även stimulering med blå LED 
(light emitting diode) medför en minskning av OSL-
signaler vid några sekunders belysning (Figur 3). Ge-
nerellt uppvisar signalerna en avtrappning i strålnings-
dos med ökad ljusintensitet och längre exponeringstid. 
Det som avgör om elektronerna frisläpps ur ljussyn-
punkt är således energin av ljuset (intensiteten) och 
exponeringstiden (Spooner 1994;  Singarayer & Bailey 
2004). 
 Generellt i inomhusmiljö kan en punktformig ljus-
källa antas ha lika emission i alla riktningar och avta 
omvänt proportionell mot avståndet (Goetz 1994). Där 
av är även avståndet en betydande faktor för intensite-
ten på det stimulerande ljuset. Ljus emitterar i olika 
delar av ljusspektrumet beroende av våglängd. Det 
synliga ljuset finns i ett spektrum från violett till rött, 
där violett har kortast våglängder och därmed störst 
intensitet. Rött ljus likt de som används i mörkrums-
förhållanden har en kortare våglängd och således 
mindre energi än starkare ljus.  
De risker för nollställning som kan uppstå i samband 
med laboratoriemomentet innefattar ljus från lysrörs-
belysning i taket, datorskärmar eller ljusinsläpp till 
mörkrummet vid exempelvis in- och utgång i laborato-
riet. Möjliga konsekvenser av detta är att ljuset orsakar 
en frisläppning av elektronerna från deras fällor i kri-
stallstrukturen likt vid exponering för solljus. OSL-
signaler från ljuskänsliga elektronfällor kan tömmas 
från ljus över ett brett ljusspektrum, från violett till 
nära infrarött (Spooner 1994). I samband med detta 
finns en potentiell risk för felaktigheter med avseende 
på ålder om luminiscenssignalerna oavsiktligt noll-
ställs innan analysmomentet (Rhodes 2011). 
 

3. Material och metod 
 

3.1 Sedimentprover  
För att utföra de olika experimenten användes sedi-
mentprover av kvarts. Valet av prover gjordes för att 
testa material med olika geologiskt ursprung beroende 
på att undersöka eventuella skillnader där. Prover som 
sedan tidigare analyser visat bra OSL-signaler valdes 
för att undvika problem med utebliven eller svag lumi-
niscens. Studien baseras på tre kvartsprover (15096, 
13039, 13017) från tidigare insamlat och behandlat 

material. Prov 13017 består av material från en flyg-
sanddyn i Starmoen, sydöstra Norge, prov 13039 av 
material från ett isälvsdelta i Orsa, Dalarna och prov 
15096 av material från ett fluvialtsediment i norra Slo-
vakien (Alexanderson & Henriksen 2015;  Alexander-
son & Bernhardson 2016;  Olszak J opubl.).  

För kvarts finns det generellt tre signalkomponen-
ter som beskriver OSL-signalen baserat på fotonavgi-
velsen vid omplaceringen av de tidigare fångade 
elektronerna i luminiscenscentren; snabb, medel och 
långsam (Preusser et. al 2009). Fotonavgivelsen är en 
funktion av intensiteten och våglängden på det stimu-
lerande ljuset, temperaturen och fotojonisationen 
(jonisering genom verkan av elektromagnetiskstrål-
ning) från elektronfällorna (Jain et al. 2003). Med styr-
kan för proverna avses intensitet på OSL-signalen 
(OSL counts per dosrat).   
 OSL-mätningar på kvartsproverna i denna under-
sökning visar snabb, svag-medel (13017) -, snabb, 
mycket stark (13039)-, och ganska snabb-snabb, me-
del-stark (15096) luminiscenssignal (Alexanderson & 
Henriksen 2015; Alexanderson & Bernhardson 2016;  
Olszak J opubl.).  
  
Proverna har sedan tidigare genomgått efterföljande 
behandling:   

• Våtskiktning för att få fram en kornstorlek av 
180-250 µm. 

• Behandling med 10% HCl för att bli av med 
karbonater och 10% H2O2 för att bli av med 
organiskt material.  

• Densitetsseparering på 2,62 g/cm3 för att sepa-
rera kvartsen från fältspaten.  

• Resterande kvarts har behandlats med 38% HF 
och ytterligare 10% HCl för att få bort övriga 
orenheter och fluorider.  
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3.2 Ljuskällor 
Tre olika ljuskällor användes för att genomföra stu-
dien: lysrör, datorskärm och mörkrumsbelysning. In-
formation om deras ljusegenskaper kommer huvudsak-
ligen från tekniska specifikationer. Försök att be-
stämma irradiansen på ljuset gjordes med spektrometer 
(ASD FieldSpec FR) men på grund av tekniska pro-
blem vid öppning av datafilerna samt mätning i 
mörkaförhållanden kunde spektrometer endast använ-
das för lysrörsbelysningen. Fotonenergi har beräknats 
enligt formlerna i Bilaga 1 för att ta reda på vilken 
approximativ energi ljuset har.  
 Lysröret är av märket T5 ECO SAVER HE och har 
en styrka på 32 W (AuraLight 2014). Utifrån spektro-
metermätningar uppskattas ljuset bestå av olika våg-
längder med en dominans i spektrumet 540 och 620 
nm med en irradians på 0.06 respektive 0.08 W/m2 
(Figur 4). Irradiansen i de tekniska specifikationerna 
(AuraLight 2014) samstämmer med de uppmätta vär-
dena från spektrometermätningen. Fotonenergin beräk-
nas vara 2,3 eV för 540 nm och 2,00 eV för 620 nm 
(Bilaga 1).  
 Datorskärmen är av märket Fujitsu L20T-3 LED. I 
de tekniska specifikationerna kan avläsas att den ty-
piska ljusstyrkan ligger på 250 cd/m² (1 W/cm2/sr = 
6,83 x 106 lm/m2/sr vid 555 nm = 683 cd/cm2 vid 555 
nm). Då candela är ett mått på ljusstyrka baserat på 
enbart en specifik våglängd (555 nm; där det mänsk-
liga ögat är som mest ljusmottagligt, sr; ljusets vinkel) 
används spektrometermätningar utförda av Cajochen 
et al. (2011) på en likadan typ av LED-skärm med 

samma ljusstyrka (250 cd/m2) för att se vilka vågläng-
der ljuset emitterar i. Spektrometermätningar visade på 
dominerande våglängder i ljusspektrumet vid 460 nm, 
530 nm och 650 nm. 
Fotonenergin beräknas vara 2,68 eV för 460 nm, 2,34 
eV för 530 nm och 1,91 eV för 650 nm (Bilaga 1). 
 Mörkrumsbelysningen som använts i studien utgörs 
av en glödlampa med en styrka av 15 watt bakom ett 
rött transparent glasfilter (Fotokemika zaštitni filter 
crveni providni C-15). Inga detaljerade tekniska speci-
fikationer för detta har hittats. Filtret har som funktion 
att hindra ljus med annat ljusspektrum än rött att släp-
pas igenom. 

  
3.3. Experiment  
Experimenten utfördes i luminiscenslaboratoriet på 
Lunds universitet och förberedelser gjordes under 
mörkrumsförhållanden. För varje experiment sprayades 
metallbrickor (8 mm) med silikonspray och en likvär-
dig mängd kvarts placerades på respektive bricka 
(Figur 5). Proverna placerades sedan på en större 
träbricka och exponerades för respektive ljuskälla. Pro-
ver på träbrickan som inte skulle exponeras täcktes 
med porslins- eller metallbehållare.  
 I det första experimentet användes 36 provbrickor 
varav 12 för varje prov. De exponerades för lysrörsbe-
lysning under 10 s, 30 s, 60 s, 5 min och 15 min. Lys-
röret var placerat rakt ovanför proven på 140 cm av-
stånd (Figur 6  A).  
 Det andra experimentet utfördes på så vis att en 

Figur 4. Diagrammet visar våglängder och irradians för lysrörsbelysning (T5 ECO SAVER HE). Ljuset dominerar i våg-

längderna 540 nm och 620 nm och irradiansen är 0.06 respektive 0.08 (W/m2/nm). Irradians är ett mått på instrålningstät-

het och definieras som den elektromagnetiska strålning som per tid och area faller på ett referensplan (Analytical Spectral 

Devices 1999). 



Kompletterande försök utfördes på samma vis för prov 
15096 då första mätningen av De visade på högre vär-
den är ursprungsdosen.  

 

3.4 Spektrometermätning  
För att fastställa intensiteten av lysrörsbelysningen 
användes en spektrometer av modellen ASD Fi-
eldSpec FR (Figur 7). Spektrometern placerades 120 
cm under lysröret som använts vid experimentet. In-
nan mätningen startades värmdes spektrometern upp 
under 30 minuter. Därefter slogs spektrometern på och 
optimerades mot bakgrundsljus. Efter detta startades 
mätningen av irradiansen på det emitterande ljuset. 
Resultaten av mätningarna samlades i mjukvaru-
programmet ASD RS3 V 6.4.3.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Mätning av irradians för lysrörsbelysning med 

spektrometer (ASD FieldSpec FR). Foto: Rebecka Stjern. 

 

3.5 OSL-analys 
Samtliga prover analyserades i OSL-reader Risø 
TL/OSL DA-20 (Figur 1) i luminiscenslaboratoriet 
Läsaren består av olika komponenter för uppvärmning, 
ljusstimulering och bestrålning samt en detektor för 
mätning av OSL-signalen. Som ljusstimulering använ-
des blå LED (450 nm) med detekteringsfilter, 7,5 mm 
Hoya U-340, för att påvisa den uppkomna luminiscen-
sen. Som strålkälla användes Sr90/Y90 β-strålning 
(Bøtter-Jensen et al. 2002). Dosraten var 0,17 Gy/s. 
För att bestämma den ekvivalenta dosen (De) användes 
SAR-protokoll (Murray & Wintle 2000). För tre av 
experimenten (lysrör, mörkrum och ljusinsläpp från 
dörr) användes kort SAR med tre stycken mätom-
gångar (Tabell 1 och Bilaga 2). För experimentet med 
datorskärmsexponering användes normal SAR (Tabell  
1 och Bilaga 2). Ett förkortat SAR-protokoll användes 
på grund av begränsad tillgång till maskintid och ef-
tersom tidigare mätningar visat att dessa prover hade 
goda luminiscenssignaler (H. Alexanderson, pers. kom. 
2017-05-19).  
 För analys och bearbetning av OSLdata användes 
Risø Sequence Editor v 4.45 och Risø Luminescence 
Analyst v 4.31.9. De beräknades genom exponentiell 
interpolering av OSL-signalerna. Delprover acceptera-
des om Recycling ratio (korrigering av sensitivitets 
förändringar) var inom 20 % och felmarginalen för 
testdosen var >20% (responderade signal från given 

Figur 6. A: Experiment där kvartsprover exponeras för lysrörs-

belysning (prover markerade med svart rektangel). 

B: Kvartsprover som exponeras för ljus från datorskärm 

C: Kvartsprover som exponeras för mörkrumsbelysning.  
Foto: Rebecka Stjern. 

A 

B C 
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dörr öppnades från ett upplyst rum med samma lys-
rörsbelysning som i ovanstående experiment. Ett mör-
kerskynke som inte var helt täckande satt för dörröpp-
ningen då detta som regel används i laboratoriet. Dör-
ren öppnades på vid gavel och proverna exponerades 
sedan för det inströmmande ljuset under 10 s, 30s, 60 
s och 5 min. Proverna var placerade på en bänk 80 cm 
framför dörröppningen  
 För det tredje experimentet preparerades 45 prov-
brickor varav 15 för vardera prov. Därefter exponera-
des proverna för ljus alstrat av en datorskärm under 
10 s, 30 s, 60 s, 5 min och 15 min. Bakgrunden på 
datorskärmen var konstant vit med programmet 
Sequence Editor igång. Proverna var placerade 30 cm 
framför datorskärmen (Figur 6 B). Kompletterande 
försök gjordes på samma vis för prov 13017 under 5  
min och 15 min och för prov 13039 under 15 min då 
de första resultaten visat på högre De än ursprungsdo-
sen.  
 För att undersöka påverkan av mörkrumsbelysning 
placerades 3 brickor av varje prov under en glödlampa 
med rött transparent filter i 24 timmar. Provbrickorna 
var placerade 53 cm från belysningen (Figur 6 C). 



 

 

testdos). Resultaten av mätningarna exporterades in i 
Microsoft Excel där medelvärden för De beräknades 
och applicerades på en kurva för att visa ändringar av 

Figur 8.Diagram över ekvivalent dos (Gy) i förhållande till exponeringstid för tre kvartsprover efter de utsatts för  

A: Lysrörsbelysning. B: Ljus från datorskärm med vit bakgrund. C: Ljus från insläpp via dörröppning med svart skynke 

för. D: Mörkrumsbelysning med rött transparent filter. Varje punkt representerar ett medelvärde för tre stycken prover. 

Observera att skalan på x-axeln är logaritmisk för A, B och C.  

den naturliga dosen i förhållande till ljusstimulering 
och exponeringstid.  

 
4. Resultat 
Resultaten av OSL-analyserna är sammanfattade i 
Tabell 2. Alla ekvivalenta doser har ett värde >5 Gy 
och inga kvartsprover nollställdes komplett under 
något av experimenten. För experimentet med lysrörs-
belysning visar resultaten av de uppmätta doserna ett 
konstant avtagande värde (Figur 8 A). Efter 900 se-
kunders ljusexponering har De sjunkit från de ur-
sprungliga halterna 27,0±0,7 Gy till 6,4±0,6 Gy för 
prov 15096, från 47,9±1,1 Gy till 6,8±0,8 Gy för prov 
13039 och för prov 13017 har dosen sjunkit från 
33,5±0,7 Gy till 9,9±0,3 Gy (Figur 8 och Tabell 2), 
vilket motsvarar ~ 5 % av den ursprungliga dosen. 
Prov 15096 visar efter 300 sekunders exponering att 
De på 12,9±1 Gy vilket motsvarar en knapp halvering 
(48 % kvarvarande dos) jämfört med den ursprungliga 
dosen. Prov 13039 visar på en kvarvarande dos mot-
svarande 35 % av ursprungsdosen. I övrigt är påver-
kan vid kortare exponeringstid liten för samtliga pro-
ver (Figur 8 och tabell 2).  
 Resultaten för experimentet med datorskärmen 
visar varierande minskning av den ekvivalenta dosen 
(Figur 8 B och Tabell 2). För några av exponeringsti-
derna är värdet högre än för den opåverkade dosen. 
Efter 900 sekunders exponering har De sjunkit till 
10,9±0,6 Gy för prov 15096, 18,3±1,6 Gy för 
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Bestämning av naturlig dos 

1. Föruppvärmning vid 
260°/220°/260° (15096/13039/13017) 
i 10 s 

2. OSL-stimulering vid 125° med blå 
LED under 40 s 

Mätning av OSL-signalerna genere-
rade från laborationsdoser 

3.Testdos på 10,5 Gy/7,0 Gy/13,9 Gy 
(15096/13039/13017) 

4. Termoluminiscens vid 
220°/200°/240° (15096/13039/13017) 

5. OSL-stimulering med blå LED vid 
125 ° i 40 s 

6. Regenererad dos på 19,0 Gy, 30,0 
Gy, 20,7 Gy (15096/13039/13017) 

Upprepning av steg 1–6 i flera om-
gångar med andra givna β-doser (Gy). 

Tabell 1. SAR-protokoll som visar de olika stegen i OSL-

analysen.  

A B 

C D 



 

 

Prov nr Exponeringstid Mörkrum Dörr Datorskärm Lysrör 

    De (Gy) De (Gy) De (Gy) De (Gy) 

15096 
  
  
  
  
  
  
  
13039 
  
  
  
  
  
  
  
13017 

0s 
10 s 
30 s 
60 s 
300 s  
900 s 
24tim 
 
0s 
10 s 
30 s 
60 s 
300 s  
900 s 
24tim 
  
0s 
10 s 
30 s 
60 s 
300 s  
900 s 
24tim 
  

27,0±0,7 
  
  
  
  
 
21,4±1,8 
  
47,9±1,1 
  
  
  
  
  
42,1± 1,5 
 
33,5±0,7 
  
  
  
  
 
32,4±4,2 

27,0±0,7 
26,7±2,1 
25,6±2,4 
20,1±1,2 
33,3±2,5 
  
  
 
47,9±1,1 
45,1±2,9 
47,1±2,7 
48,9±6,7 
38,5±2,7 
  
 
 
33,5±0,7 
27,4±2,3 
31,2±6,1 
31,2±9,5 
37,6±5,6 
  
 
 
  

27,0±0,7 
18,2±2,3 
21,2±1,6 
20,1±5,5 
22,4±1,8 
10,9±0,6 
  
  
47,9±1,1 
38,5±2,1 
47,4±4,8 
37,4±1,8 
49,7±3,0 
18,3±1,6 
  
 
33,5±0,7 
31,6±4,5 
29,3±3,4 
31,2±4,5 
40,4±1,6 
27,7±3,4 
  
  
  

27,0±0,7 
24,1±2,4 
24,0 ±3,7 
23,1±1,2 
12,9±1,0 
6,4±0.,6 
  
  
47,9±1,1 
41,2±1,6 
42,6±1,4 
42,2±1,2 
30,5±1,7 
9,9±0,3 
  
 
33,5±0,7 
32,4±3,4 
30,3±3,0 
31,8±3,9 
27,7±3,9 
6,8±0,8 
  

Tabell 2. Resultat av OSL-analys som visar den ekvivalenta dosen 

 efter exponering för olika ljuskällor. 
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prov 13039 och till 27,7±3,4 Gy för prov 13017 
(Figur 8 B och tabell 2). Efter 300 sekunder kan än 
högre dos en den ursprungliga observeras för prov 
13039, dock med stor felmarginal, och för prov 1307
(Tabell 2). Vid försöket med ljusinsläpp från dörr är 
resultaten likaså varierande. Doserna visar en långsam 
avtagning för de tre första exponeringstiderna vad 
gäller prov 15096 men ökar igen för tider över 300 
sekunder (Figur 8 C och Tabell 2). Generellt observe-
ras en mindre avtrappning i doshalt än vid försöken 
med lysrör- och datorskärm. De kvarvarande lumini-
scenssignalerna är jämförelsevis höga: 72 % för 
15096, 80 % för 13039 och 82 % för 13017.  
     De kvartskorn som enbart utsatts för mörkrumsbe-
lysningen visar en svag minskning av signalerna jäm-
fört med resterande experiment. Efter 24 timmar lig-
ger doserna på 21,4±1,8 Gy för prov 15096, 42,1± 1,5 
Gy för prov 13039 och 32,4±4,2 Gy för prov 13017 
(Figur 8 D och Tabell 2). Prov 15096 och 13039 har 
minskat något mer än prov 13017 då de två första har 
en kvarvarande dos på 79 % respektive 89 % jämfört 
med 97 %.  
 Överlag har prov 13039 med kvarts från isälvs-
delta de största skillnaderna mellan ursprungliga dos 

och kvarvarande dos för samtliga experiment i stu-
dien. Prov 13017 med kvarts från flygssanddyn och 
15096 från fluviala sediment visar på mer likvärdiga 
resultat i kvarvarande procentandel av luminiscens-
signalen, 15096 visar dock något större differens för 
lysrörsbelysningen. I övriga försök är differensen 
mellan ursprunglig och kvarvarande dos större för 
prov 13017 än 15096 (Tabell 2).   

 
5. Diskussion 
Baserat på resultaten kan det konstateras att signaler-
na till viss del påverkas av ljusstimulering för alla 
ljuskällor i studien. Det ljus som resulterat i störst 
påverkan av signalerna är lysrörsbelysningen. Inten-
siteten på ljuset är störst för lysrörsbelysningen och 
datorskärmen vilket påverkar blekningshastigheten 
då elektronerna lättare töms ur elektronfällorna vid 
ljus med högre fotonenergi (Spooner 1994;  
Singarayer et al. 2005).  
 Att OSL-signalerna inte påverkas i större ut-
sträckning förrän efter 300 och 900 sekunders expo-
nering för lysrörsbelysningen är något oväntat då 
enligt hypotesen ljuset skulle vara så pass intensivt 



 

 

att signalerna skulle nollställas. Detta kan bero på att 
intensiteten av ljuset trots allt är betydligt svagare än 
solljus eller blå LED som normalt nollställer signaler-
na redan efter några sekunders exponeringstid 
(Rhodes 2011). Artificiellt ljus emitterar också i färre 
våglängder än solljus vilket kan vara en bidragande 
faktor (Choi et al. 2009).  
 Proverna som exponerades för datorskärmsljuset 
visar näst efter lysrörsexperiment mest påverkan av 
doserna. Även i detta fall sker inget påtagligt avta-
gande av dosen innan 300 och 900 sekunder då 80–90 
% av den ursprungliga dosen kvarstår. Experimenten 
med ljusinsläpp från dörr och mörkrumsbelysningen 
resulterade i minst påverkan av signalerna då större 
procentandelen av den ursprungliga dosen kvarstår 
för alla exponeringstider. Tidigare studier visar att 
luminiscenssignaler nollställs eller delvis nollställs 
vid exponering för solljus och andra artificiella ljus-
källor. Antagandet är att optiskt utsända signaler från 
kvarts blir komplett nollställda till följd av exponering 
för solljus (Huntley et al. 1985). Det har även påvisats 
att begränsat ljus exempelvis mulna dagar ger en 
långsammare blekningshastighet än för klara dagar. 
(Huntley et al. 1985;  Godfrey-Smith et al. 1988;  
Alexanderson & Bernhardson 2016). Baserat på resul-
taten för denna studie kan det konstateras att blekning 
även sker av ljus i inomhusmiljö men blekningen tar 
betydligt längre tid.  
 Antagandet var att mörkrumsbelysningen inte 
skulle påverka signalerna, vilket den faktiskt visar sig 
göra då OSL-signalerna minskat några procent. 
Sohbati et al. (2017) har undersökt påverkan på lumi-
niscenssignaler från olika typer av mörkrumsbelys-
ning baserat på att den maximala förlusten av lumini-
scenssignalen bör ligga på ≤1% vid 48 timmars expo-
nering, för ett acceptabelt resultat. Både Spooner et al. 
(1994) och Sohbati et al. (2017) fann att fotonenergin 
hos rött ljus och inte enbart UV-komponenterna i 
solljus kan ha en inverkan på luminicensignalen likt 
resultaten från mina försök.    
 Lysrörsexperimentet är det enda av försöken som 
visar konstant avtagande luminiscenssignaler. Resul-
taten från dörrexperimentet visade på ett ojämnt av-
klingningsförlopp. I det experimentet placerades 
provbrickorna på en bänk där ljuset i större utsträck-
ning förmodas ha nått de prover som placerats på 
raden närmast dörren, då ljusstrimman som släpptes 
in var mycket begränsad av skynket. Vid försök med 
datorskärmen visade ljusexponering under 300 sekun-
der högre De jämfört med kortare exponeringstider för 
samtliga prover. I detta fall förmodas de provbrickor 
som exponerats i 300 sekunder placerats något längre 
ifrån ljuskällan samt skymts av de objekt som place-
rades ovanpå framförvarande provbrickor med funkt-
ionen att förhindra ljusinsläpp innan och efter belys-
ningen. Eftersom samtliga prover uppvisar höga re-
spektive låga De vid samma exponeringstider (Tabell 
2) är antagandena rimliga då inga tekniska mätfel 
noterats. Att signalerna från proverna utsatta för lys-
rörsbelysningen avtar proportionellt med tiden till-
skillnad från de andra experimenten kan bero på att 
vinkeln av det infallande ljuset är rakt ovan ifrån och 
belyser samtliga provbrickor i samma omfattning. 
Skillnaden i fördelningen av det infallande ljuset för-

modas vara orsaken till de ojämnt avtagande värdena 
för försöket med datorskärm och ljusinsläpp från dörr. I 
vilken utsträckning exponeringstiden påverkar avgivan-
det av luminicensignalen är svårt att konstatera för de 
försök där förändringana av De inte är proportionerliga. 
För den kvarts som utsatts för lysrörsbelysning och ljus 
alstrat från datorskärmen visar OSL-mätningarna att 
avtagandet är genomgående svagt för exponeringstider 
under 60 sekunder för samtliga prover (Tabell 2). Efter  
900 sekunder syns dock en betydande skillnad från den 
ursprungliga dosen. I dessa båda fallen kan det alltså 
konstateras att luminiscenssignalen avtar mer desto 
längre det utsätts för ljusstimulering, vilket stämmer 
med det generella antagandet är att ju längre expone-
ringstid desto mindre kvarvarande OSL-signal 
(Singarayer et al. 2005;  Duller 2008). 
     Det finns en liten skillnad i responsen på ljusstimu-
leringen från prov till prov. Resultaten förväntades inte 
skilja sig i avseende på geologisk avsättningsmiljö ef-
tersom de sedan innan visas ha bra respons på ljussti-
muleringen vid OSL (Alexanderson & Henriksen 2015;  
Alexanderson & Bernhardson 2016;  Olszak J opubl.). 
Materialet från isälvsdelta (13039) visar något större 
differens mellan ursprunglig dos och kvarvarande dos. 
Att prov 13039 visar på en snabbare avtagning än de 
andra två kan eventuellt bero på att provet är en snabb 
komponent med mycket stark signal. Denna skillnad 
även större för prov 13039 i de tidigare OSL-
mätningarna vad gäller maximal och minimal dos. 
(Alexanderson & Bernhardson 2016).  
 Vid analys av resultaten kan det konstateras att de 
kvartsprover som utsattes för ljus under laboratoriemo-
mentet avger en del av den absorberade strålnings ener-
gin som mineralkornen ansamlat under deponeringsti-
den. Detta kan resultera i att mätningarna från OSL blir 
missvisande då metoden baseras på datering av senaste 
tillfället avsättningen var i kontakt med solljus. Fri-
släppning av elektronerna kan leda till att mängden 
ansamlad energi beräknas vara mindre än den i själva 
fallet är och således ges materialet en för ung ålder.  
     Slutligen bör det beaktas att de dominerande våg-
längderna i studien är approximativa och inte baserade 
på direkta mätningar. De tekniska specifikationerna kan 
skilja sig från verkligheten. Vad gäller mörkrumsbelys-
ningen bör det tas hänsyn till att proverna vanligtvis 
inte exponeras under 24 immar då de som regel förva-
ras i ljustäta förpackningar och endast tas fram strax 
innan preparering eller analys. 

 

6. Slutsatser  
De i studien framkomna resultaten antyder att lumini-

scenssignalerna påverkas genom en minskning av den 

naturliga dosen efter exponering för samtliga ljuskällor. 

Därav motbevisas hypotesen om opåverkade signaler 

efter att kvartsproverna under 24 timmar utsatts för 

mörkrumsbelysning. Ljusets påverkan varierar med 

ljusstyrka, infallande ljusvinkel och exponeringstid. 

Ljus med störst intensitet tycks generellt resultera i en 

större påverkan av luminicensignalen och exponerings-

tider över 60 sekunder krävs sannolikt för en betydande 

verkan. Hypotesen att lysrörsbelysningen förmodades 

ha störst påverkan på luminiscenssignalerna kan där-
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Bilaga 1 

 
Beräkningar av fotonenergin ( eV) för de olika ljuskällorna beräknades utifrån:  

     

= Våglängden (m) 

          Ljusets hastighet;   

  

        Plank's constant (h);  

   

        Elektronvolt (eV);   
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Bilaga 2  

Protokoll använt i programmet SequenceEditor 4.45 för analys i OSL-reader. Protokol-

let användes för prover som exponerats för ljus från datorskärm.  

Protokoll använt i Risø Sequence Editor 4.45 för analys i OSL-Reader. Protokollet använ-

des för prover som exponerats för lysrörsbelysning, ljusinsläpp från dörr och mörkrumbe-

lysning. 
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