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Alfa strålar som är partikelstålar. dvs  alfapartiklar, det vill säga, atomkärnor av två 
protoner och två neutroner.  Alfapartiklar sänds ut i när ett radioaktivt ämne sönderfaller 
Alfastrålning stoppas mycket lätt av material i dess väg. Dess räckvidd är cirka 10 cm i luft, 
och den stoppas av ett papper. Den kan exempelvis inte tränga igenom det yttersta lagret 
hud på människokroppen. Alfastrålning är därför bara farlig om den kommer i direkt 
kontakt med levande celler, exempelvis genom att man får in ett radioaktivt ämne med 
maten eller andas in alfastrålande partiklar, Får man in alfapartiklar i kroppen kan den blir 
mycket farlig.

Betastrålning eller är en stålning av bestående av betapartiklar, det vill säga, 
elektroner. Elektronerna sänds ut vid vid radioaktivt sönderfall. Eftersom 
elektronerna är elektriskt laddade är de lätta att stoppa. Betapartiklar har en 
räckvidd på ungefär en centimeter i vävnad och 10 meter i luft. Betapartiklar i stor 
mängd kan orsaka cancer eller vara dödande. Betastrålning kan enkelt skärmas 
med plåt eller glasrutor.
Betapartiklar i kontrollerad form används inom sjukvård, bland annat för att 
behandla vissa cancerformer.

Gammastrålning är elektromagnetisk strålning. Alltså ingen partikelstrålning. 
Gammastrålning är den mest genomträngande formen av strålar som förekommer i 
samband med radioaktivitet. Den kan stoppas med hjälp av en betongvägg eller 
bly. 

Joniserande stålning
All strålning som har tillräckligt med energi att slå bort elektroner från ämnen, tex i celler 
kallas joniserande strålning. 

Elektromagnetisk strålning
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Inom det elektomagnetsika spektrumet finns olika typer av strålning. 
Längst till vänster, se bilden, har vi stålning med kortast våglängd och mest energi, 
gammastålning, röntgenstrålning. På andra sidan om det synliga ljuset finns radio vågor. 
Dessa vågor är långvågiga och har liten energi. 
Är mobilstrålning farlig?

Fysikaliskt så är inte strålning från mobiltelefoner eller mobilmaster farlig. Energin är 
alldeles för liten för att påverka våra celler. En mobilmast som går på normal effekt 
motsvarar en påslagen mikrovågsugns strålning uppställd på ca 100 meter. Går masten 
upp i maxeffekt så kan strålningen motsvara en påslagen mikrovågsugn på ca 50 meter. 
Däremot vet man inte i dag hur långvarig användning kan påverka oss. 
Det finns de som anser sig vara känsliga mot denna typ av strålning, De säger sig känna 
obehag av låga nivåer på de elektromagnetiska fälten. Det råder idag delade meningar om 
orsakerna till sådana besvär, men det finns inget vetenskapligt stöd för att de skulle 
orsakas av elektromagnetiska fält.
De apparater som sänder ut elektromagnetiska signaler kan ibland arbeta med höga 
effekter, radiosändare för radio och tv. 
Vissa hushållsapparater sänder ut  också elektromagnetisk strålning med hög effekt. Till 
exempel en mikrovågsugn. Om man utsätts för elektromagnetisk strålning vid dessa 
effektnivåer kommer kroppens celler att ta skada till följd av uppvärmningen, en 
värmeskada. Mest känsliga är de organ som saknar blodgenomförsel, såsom testiklar och 
ögon, då dessa inte kan forsla bort den tillförda värmen. 


