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82-46 Radioekologiska undersökningar i omgivningen 226 700:-
R; till kärnkraftverk samt förekomst och transport
X av transurana element i biosfären.

$•-• 82-47 Radioekologiska undersökningar i omgivningen 80.000:-
': till kärnkraftverk samt förekomst och transport
£• av transurana element i biosfären (tillägg).
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*' $ 82-49 Utveckling av strålningsfysikaliska metoder 9.400:-
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' element i människokroppen.

82-50 Radioekolugiska undersökningar i omgivningen 252.300:-
f^> till kärnkraftverk.
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015 doc. Bertil Persson

76-01-01 — 78-12-31
-i

B 0417- Radioekologiska studier av transuraner och 16 3.800:-
* 016 mycket långlivade radionuklider av betydelse

75/76 för upparbetning av reaktorbränsle och
; hantering av kärnkraftavfall
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3. Redogörelse för vid institutionen med medel
från Statens Råd för Atomforskning bedriven
forskningsverksamhet.

3.1. Radioekologiska undersökningar i omgivningen till
kärnkraf tverk.

3.1.1. Gammaspektrometriska fältstudier

Vid fältmätningar utförda 2 2 oktober till 2 november 197 6
registrerades färsk markbeläggning av radionukliderna Zr-95,
Nb-95 (T1/2 = 6 5 + 3 5 d ) , Ru-103 (T1/2 = 39,6 d ) , 1-131
(T1/2 = 8,05 d ) , Ba-mO/La-140 (T1/2 = 12,8 d/**0,2 h) och
Ce-1H1 <T1/2 = 33 d) p-i tidigare etablerade fältmätplatser
i närheten av Barsebäck, Lund och Ljungbyhed. Variationen
i ytbeläggning på mätpunkterna vid de tre orterna var
obetydlig. Nukliderna härrör troligtvis från ett kinesiskt
kärnvapenprc • i atmosfären den 26 september 1976. Figur 1
visar en pu'/ /.öjdsfördelning registrerad i Barsebäck med
Ge(Li)-det- - ~r 1 m över markytan. Överst i bilden är fram-
trädande f -T »t nergitoppar markerade från naturligt före-
kommande :/ i der i urans och thoriums sönderfallskedjor
samt den f "i /apenproducerade nukliden Cs-137. Underst i
bilden åt • •>- nya nukliderna markerade. Tabell 1 anger yt-
aktivitele len 29 oktober 1976 för de nya detekterade
radionuklti y?rna.

Count rÉt9 (P1"? chflim#l

Fig. 1. In situ puishöjdsfördelning registrerad med Ge(Li.)-
detektor 1 ra över markytan den 2 6 oktober 1976 på en betes-
mark 1 km NO Barsebäcks kärnkraftverk.
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Tabell 1

Ytaktivitetskoneentration i Barsebäck
29 okt 1976

m C e

131,

1tf0La

103Ru
95Zr
95Nb

Bq/m2

140*20

41* 7

130*15

ti U — 7

96*20

48*10

nCi/n/

3,7*0,5

1,1*0,2

3,5*0,4

1,2*0,2

2,6*0,5

1,3*0,3

Vi har under året noggrannare studerat gammastrålfältet från
Barsebäcks kärnkraftverk under drift. Därvid har vi kunnat
konstatera att det extra fotonfluensbidrag som erhålles
under drift främst förorsakas av sekundärotrålning från
N-16 (Tl/2 = 7,2 s) och C-15 (Tl/2 = 2,45 s). Dessa nuklider
produceras i reaktorvattnet genom n,p och n,a reaktion i
0-16 respektive 0-18 och avger vid sönderfall högenergetiska
(5-7 MeV) gammafotoner. Trots den korta halveringstiden kommer
en del av dessa nuklider att transporteras med ångan till
turbinen där de utgör den största gammastrålkällan under
drift. Vi har Sven registrerat pri.märstrålning från N-16
och C-15 utanför turbinbyggnaden. Primärstrålning från N-16
har tidigare registrerats utanför kärnkraftverk i USA, men
detta är så vitt vi vet första gången som primärstrålning
från C-15 kunnat observeras utanför någon kärnkraftsbyggnad.

Den övre pulshöjdsfördelningen i Fig.2 är registrerad utan-
för turbinhallen vid Barsebäck I. Den undre pulshöjdsför-
delningen har registrerats ca 200 m längre bort. I den Övre
pulshöjdsfördeiningen framträder fullenergitoppar från N-16
vid 7,11 och 6,13 MeV och från C-15 vid 5,3 MeV samt där
till hörande enkel och dubbel-'escape' toppar.
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Fig, 2. Registrering av primär och spridd strålning från
N-1S och C-15. Den övre pulshöjdsfördelr.ingen är registrerad
utanför turbinhallen vid Barsebäck I. Den undre pulshöjds-
fördelningen är registrerad ca 200 m längre bort.

I samband med
anläggningen
tillfälle att
CT1/2 s 5,3 d
över markytan
vid Barsebäck
Xe-133 genom
absorptioneto
fördelning fr.

kraftverkets test av skorstensmoniterings-
färe ibruktagandet av Barsebäck II fick vi
registrera ett testutslSpp av Xe-133
, 81 keV). Detektorn var placerad 2,H m
i vindriktningen 200 ra från utslSppsskorstenen
II. Under 5 min frigjordes 260 GSq C 7 Ci)

skorstenen. Detektorn registrerade fullenergi-
'pen vid 81 keV och en bred lågenergetisk
n luftspridd strålning. Se figur 3.
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Fig. 3. Pulshöjdsfördelning från primär och spridd strålning
från ett Xe-133 moln på ca 100 ro höjci Över den registrerande
Ge(Li)-detektorn jämfört med en bakgrundsregistrering under
12 h på samma plats. Utsläppet påbörjades 9:05 och varade
ea 5 min.

Ur mätresultaten kan den minsta detekterbara utsläpps-
hastigheten vid kontinuerligt utsläpp för denna måtgeometri
uppskattas till 110 MBq/s (3 mCi/s), 30 MBq/s (0,8 mCi/s)
och 12 MBq/s (0,3 mCi/s> för mättider under 5 min, 1 h
respektive 6 h. Dessa värden beror direkt av vindhastighet
och hänför sig till 6 m/s vid 100 m h£jd och superdiabatisk
plymtyp.
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3.1.2. Studier av personers radionuklidkontaminering I
Lund-Barsebäck-regionen.

Personmätningarna av referensgrupperna i Barsebäcksregionen
har fortskridit med genomförande av den fjärde mätomgången
under året. Inte heller vid denna undersökning har signi-
fikanta mängder 1-131 eller andra radionuklider från kärn-
kraftverket kunnat detekteras. Kroppsinnehållet av Cs-13?
från kärnvapenprov uppvisar samma typ av fördelning inom
gruppen som beskrevs i den förra årsredogörelsen och redo-
visas därför inte i detalj denna gång. Ett föredrag hölls
vid det nordiska radioekologiseminariet i Norrköping under
månadsskiftet nov-dec om "Försök att mäta artificiella
radionuklider, särksilt 1-131, i människor och boskap i
omgivningen till ett kärnkraftverk", bilaga 13. De senaste
mätresultaten finns med i dexta föredrag. Utveckling av
datorprogram, som möjliggör en mer omfattande analys av
mätresultaten i det skisserade personmätprogrammet pågår.

I samband med registrering av 1-131 i sydsvenska nötkreatur
(se nästa avsnitt) gjordes försök att mäta 1-131 i ? lant-
brukare ingående i Barsebäckgruppen. Dessa konsumerar mjölk
av egen produktion. Korna gick inte på bete, men utfordrades
med färsk betblast, vilket bör ha inneburit ett visst
I-131-intag. Ur mätningarna av sköldkörtlar från nötkreatur
i Skåne vid den aktuella tiden och uppskattning om över-
föringen till människan, kunde lantbrukarna förväntas ha
0,it-4 Bq (0,01-0,1 nCi) 1-131 i sköldkörteln. Den registre-
rade 1-131-aktiviteten, omkring 2,2 Bq (0,06 nCi) ligger
just vid detekterbarhetsgränsen och måste därför bedömmas
som med tvekan signifikant.

Liksom under de närmast föregående åren har en mätomgång
i stolgeometrin utförts med referensgruppen från Lund under
våren. Tendensen till en långsam minskning av Cs-137-inne-
hållet består, se figur 3. Motsvarande minskning har inte
noterats för persongruppen från Barsebäck. En bedömning av
tidsvariationen kan dock göras säkrare för gruppen från
Lund, eftersom mätningarna sträcker sig över er. längre
tidsperiod, har genomförts vid samma tid på året under de
senaste åren och utförs under 60 min i stolgeometrin mot
30 min för Barsebäckgruppen.



ÅRSREÖOGÖRELSE FÖR 1976
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Figur 3. Cs-137-koncentratlonen 1960-1976 i referensgrupp
i Lund.

I tidigare års ansökningar har påtalats möjligheten att
undersöka ev upptag i människa av radioaktiva ädelgaser
från ett kärnkraftverk. Ftt förberedande försök har gjorts
att helkroppsmäta en anställd vid lasarettet i Lund, som i
arbetet inandats Xe-133. Genom en modifiering av mätmetoden
kunde den lågenergetiska •y-strålningen på 81 keV från
Xe-133 registre.ras.

3.1,3. Jodradioisotoper i sköldkörtlar från nötkreatur
och får.

Den rutinmässiga leveransen av sköldkörtlar från nötkreatur
och får från Barsebäcksområdet har fortsatt under året.
Värdet av denna beredskap framgick under oktober månad,
då vi i samband med ett kärnvapenprov i atmosfären snabbt
kunde utöka undersökningarna till ett 10-tal prover per
vecka från Sven andra delar av Skåne. 1-131 uppmättes i
sköldkörtlar från nötkreatur från Skåne (och 3 st Slgar
skjutna i Halland) i en koncentration av som mest
11,6 Bq/g (313 pCi/g) i slutet at oktober, för att dSr-
efter avta och vid årsskiftet 76/77 vara omkring 4 mBq/g
(0,1 pCi/g). Ur dessa mätningar kunde 1-131-beläggningen
på marken uppskattas till 30m mest 10 Bq/m2 (0,2-0,3 nCi/m2).
Denna beläggning har Mven kunnat matas direkt med vår
fältgammaspektrometrimetod som, med hänsyn till osäker-
heten i uppskattningen av depositionen ur sköldkörtel-
mätningarna, gav överensstämmande resultat. Nötkreaturen
har under hösten tillgång till bete under mycket varierande
och med tiden minskande omfattning. De utfordras dessutom
med både inaktivt och 1-131-kontaminerat foder, t,ex. bet-
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blast, i olika utsträckning. Detta leder till mycket vari-
erande 1-131-koncentration i djurens sköldkörtlar.

Det kan noteras att den i tidigare årsrapporter rappor-
terade förekomsten av 1-131 i sköldkörtlar från betande
boskap under sept-okt 197t var som mest 0,02 Bq/g
(0,5 pCi/g), d.v.s. ca 1000 ggr lägre än under 1976. Vid
båda tillfällena härrör den registrerade 1-131-aktiviteten
troligen från kinesiska kärnvapenprov. Nedfallet skedde
tidigare efter detonationen 1976, vilket delvis förklarar
den högre markbeläggningen. Även dessa mätningar kommenteras
i det i föregående avsnitt nämnda föredrag, bilaga 13.
Ytterligare bearbetning av mätresultaten pågår.

3.1.4. Radionuklidkontaminering i samer.

En ny personmatning av 30 samer i området kring FunSsdalen
utfördes i juni 1976 efter ett uppehåll på 3 år. Genom den
tidigare använda NaICTD-kristallens starkt försämrade
egenskaper var vi under våren tvungna att införskaffa och
kalibrera en ny NaKTD-kristall för sommarens matningar.
Som kalibreringsobjekt användes 5 personer, vilka till-
fördes Cs-137 per os. Mätresultaten visar en nedgång i
samernas Cs-137-koneentration med SO-60% sedan 1971. Detta
stämmer väl överens med den nedgång med ca 10% per år som
noterats sedan 1966-67. Vid 1S73 års mätning noterades en
oförändrad nivå, men detta resultat måste, vilket angavs
i 1973 års redogörelse, bedömas som mera osäkert p.g.a.
den då använda detektorns försämrade egenskaper.

3.2. Utveckling av strålningsfysikaliska metoder för
in vivo bestämning av stabila element i människo-
kroppen .

3.2.1. Bestämning av bly in vivo med röntgenfluorescens-
analys.
En redogörelse för dessa mätningar har nu publicerats
i Scand.j.work.environ & health 2(1976) ,82-86 .
Särtryck i 2 ex. bifogas (bil. 77.

I samband med behandlingen av föregående års ansökan om
fortsatt stöd till px^ojektet uttalade AFR att det låg inom
rådets område och därför borde stödjas men föreslog att
projektet i första hand finansierades av Arbetarskyddsfonden
(ASF), dit vår ansökan översändes med rekommendationer. AFR
garanterade samtidigt projektet sitt stöd ifall ASF inte
kunde bevilja vår ansökan. I december 1976 erhöll vi beskedet
att ASF nu stödjer projektet varför AFR» anslag 82-49, endast
inneburit 3 man assistentarvode, halvtid.
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I framtiden Önskar vi återkomma med ansökan om medel för
sådant metodutvecklingsarbete, som Inte har direkt företags-
hälsovårds- och yrkesmedicinskt intresse och därför inte
kan stödjas av ASF.

3.3. Radioekologiskö studier av transuraner och mycket
långlivade element.

3.3.1. Förekomst och transport av plutonium och araericium
i biosfären.

concentrations in dry Hchen
pO kg"1

Explosion yi«W
-10MT

I I 0.1-fOMT

-58 -'60' -62 ^64 ^ 6 -«8 -70 -72 -74 -7C' Year

Fig. if. Resultat av plutonium-241, plutonium-239 + 240 och
plutonium-238 analyser i lav insamlad i Rogen-området.
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Under- 197^-1976 har undertecknad tillsammans med FK Elis
Holm studerat förekomsten och transporten av olika plutonium-
isotoper i biosfären. Vi har genom ingående studier av födo-
ämneskedjan lav-ren-mänr.iska fått en ganska klar bild av de
olika plutonium-isotopernas inbördes relationer i biosfären.
I figur 4 visas aktivitetskoncentrationerna av plutoniuffi-2m,
plutonium-239+2ttO samt plutonium-238 i lav insamlad i Rogen-
områciet i Härjedalen under perioden 1961-1975. Under 1976
har vi ägnat speciellt intresse åt Pu-2^1 som är intressant
ur två aspekter. Dels är aktivitetsförhållandet Pu-2H1/
Pu-239+2tfQ beroande på utsläppets ursprung. I t.ex. plutonium
för laddning av kärnvapen är förhållandet 8, i färskt kärn-
vapennedfall Sr det c:a 16 och i kärnkraftsbränsle betydligt
högre. Genom att bestämma detta förhållande i biosfärprover
har nsan således en möjlighet att härleda ursprunget till
plutoniumkontamlneringen. VI har speciellt studerat detta
förhållande i lav och som framgår av figur 5 ligger det om-
kring 16*2 i färskt nedfall och alla våra prover faller
inom ett fält som motsvarar det fysikaliska sönderfallet
av Pu-2«*1.

»•Wspatiat distribution
ttCi-nr3
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i i til i
I. I I I
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Explosion yield

m 1
»10
0.1-10

0.02-0.1
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Fig. 5. Tidsvdiriationen för plutonium-241 fördelningen och
förhållandet plutonium-241 /plutonium-239 + 2t40 i olika delar
av landet.
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Den andra intressanta aspekten är att Pu-21+1 genom beta-
sönderfall övergår till Åm-241 som ju Sr en aifastrålare.
Vid en undersökning av fördelningen av Am-241 I lav fann
vi ett konstant värde omkring 30*10 pCi/kg til 1 skillnad från
PU-2 39+2H0 som uppvisar en karakteristisk fördelningsprofil.
Detta kan tydd på att Am-241 som bildas in situ vid sönder-
fall av Pu-241 är lättare rörligt och fördelar sig jc.mnt i
hela lavplantan till skillnad från direkt deponerat Am-241.
Vi avser därför att mer ingående studera detta fenomen som
är av stor betydelse vid bedömning av recirkulation och
biologisk tillgänglighet av transuraner i biosfären.

3.3.2. Förekomst av teknetium-99 i biosfären.

Under 1976 har utveckling av analysmetodiken för Te-S9 i
biosfärprover påbörjats. För detta ändamål använder vi
Tc-99m som med 6 timmars halveringstid sönderfaller till
grundtillståndet Tc-99 med halveringstiden 212.000 år. Det
upplösta provet får passera en anjonbytare som mycket starkt
adsorberar perteknetatjonen. Andra element elueras med
salpetersyra och saltsyra. Slutligen renas Tc-99 genom
vätskeextraktion och elektrodeponeras. Metoden är ännu
inte helt färdigutvecklad och kommer att ytterligare för-
bättras under 1977.

3.4. Radioekologiskd modellstudier.

Med de begränsade resurser vi har till vårt förfogande för
denna verksamhet avser vi främst att göra insatser på om-
råden av grundläggande karaktär.

3.4.1. Radieekologiska spridningEimodeller från källa till
människa.

Det bedrives på denna punkt en viss verksamhet genom FK Leif
Svensson som är verksam på FOA. Vårt intresse är främst att
ta fram data för överföringskoefficienter i olika spridnings-
vägar.

3.4.2. Radioekologiska modeller i akvatisk miljö.

Arbete har bedrivits i syfte att konstruera matematiska
modeller för omsättningen av radionuklider dels i en sjö
och dels i fisk. Modellerna har testats för omsättningen av
137Cs i Ulkesjön och omsättnin-.en av '37Cs och kalium i gädda.
I båda fallen har god överensstämmelse nied experimentella
resultat erhållits. Arbetet har redovisats i Sten Carlssons
doktorsavhandling samt i föredrag och publikation.
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3.H.3. Upptag och fOrdej.ni.ng av radionuklider i djur och
människa.

Här gäller det att med experimentell verksamhet kopplad till
den nuklearmedicinska forskningen få fram information som
kan användas rör uppskattning av upptag och fördelning av
radionuklider i människa. Vi har sålunia med gammakamera
studerat helkrn.>psfördelningen av 1-123 i människa. Resultat-
en av dessa försök är under bearbetning och vi håller på att
utarbeta kompartment-modeller för upptaget av jod och
teknetium i människa. Dessa arbeten utföres under medverkan
av FK Leif Svensson och Sven-Erik Strand. Dessutom har vi
studerat retentionen av Xe-133 i människa med hjälp av hel-
kroppsräknare och planerar att fortsätta dessa studier med
Xe-127, I denna del medverkar även FK Magnus Bolmsjö och
Bengt Hemdal.

3.4.3. Beräkning och mätning av absorberad dos i djur och
människor.

En väsentlig del av den radioekologiska verksamheten avser
att bestämma den absorberade dosen av internt deponerade nu-
klider i människa. Vi arbetar för närvarande på att försöka
experimentellt verifiera de Monte-Carlo beräknade absorberad-
dos-konstanter för ol.ika radionuklider som finns i littera-
turen (MIRD-rapporter m.fl.). Vi undersöker härvid användbar-
heten av olika TL-dosimetermaterial. Dessutom arbetar vi
på ett datorprogram soa beräknar interna absorberad-dosför-
delningar. I MIRD-rapporterna återfinnes endast medelvärden
för hela organ. Vi arbetar även på modeller som tar hänsyn
till beta- och alfastrålare, som Sr aktuella för transurana
element. Syftet med detta arbete är att stegvis försöka ut-
veckla redan befintliga radioekologiska spridnings- och upp-
tagsmodeller för att få bättre underlag för riskuppskattningar.
I denna del medverkar även Thomas Grönberg.

4. Undervisning och utbildning

I den särskilda forskartjänsten i radioekologi, som docent
Bertil Persson innehar, ingår undervisningsskyldighet i
radiofysik, vilken utföres genom forskarhandledning av
doktorander vid Radiofysiska institutionen.

Robert Finck; Fältgammaspektrometri. Denna verksamhet,
som utföres tillsammans med prof. K.Liden
med medel ur anklag 82-^6, 82-4? och 82-50
redovisas i mom 3,1.1. av denna rapport.

Elis Holm: Plutoniuinisotoper i biosfären redovisas i
mom 3.2. Anslag AFR-B0417-016,

Magnus Bolmsjö: Radiofysikaliska aspekter på xenonisotoper
och deras luedicirska användning.
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Sven-Erik Strand: Kvantitativ bestämning av eJetivitets-
fördelningar in vivo.

Mats Nilsson: In situ mätningar av lågenergi-fotoner,

bl.a, med sikte på transuranbestämningar.

Leif Svensson: Biokinetiska och radioekologiska modeller

Viktor Kempi: Preparation, kvalitetskontroll och testning
av radioaktiva diagnostika för nuklear-
medicinsk användning.

Lennart Darte: Utveckling av testmetoder för radioaktiva
diagnostika.

5. Publikationer och rapporter.
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X-ray fluorescence analysis of lead in human skeleton
in vivo.
Scand.j.work.environ & health 2(1976) .82-86.
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8. R.Finck o S.Mattsson
Long-lived Rauionuclide Impurities in Eluates from
Mo-Tc generators and the associated absorbed dose to
the Patient.
Int.J.Nuol.Med.Öicl.3(1976),89-97.

9. L.Johansson, B.Persson.
RadiokemisK analys av låga aktiviteter av transurana
element i omgivningen.
CODEN:LUNFD6/< NFRA-3O0 3)/1-7/(1976) ..

10. E.Holm, B.Persson.
Radioekolcgiska studier av låga aktiviteter av trans-
urana element i omgivningen.
CODEN:LUNFDC/(NFRA-300H)/1-9/(1975).

11. R.Finck, K.Liden, B.Persson.
In situ mätningar med en mobil Ge(Li)-spektrometer kring
en kSrnkraftanläggning.
CODEN:LUNFD6/(NFRA-300S)/1-9/(1976).

12. S.Carlsson.
En modellstudie av ^^^CB omsättningen för en Insjö.
CODEN:LUNFD6/(NFRA-3006)/1-11/(1976).

13. B.Hemdal, K.Liden.
Försök att mil t a artif iciej la radionuklider särskilt
jod-131 i människor och boskap i omgivningen till ett
kärnkraftverk.
CODEN:LUNFD6/(NFRA-3 0 D 7)/1 -7/(19 7 6).

6. övrigt

Följande sammanställning visar personalinsatserna under 1976
inom projektramen för anslag 82~"+5, 82-H6, 82-47, B82-49,

82-50, E0M17-015, B0417-016.

Med arvode från AFR:

Docent Bertil Persson, särskild forskare.

FM Robert Finck, assistent, 12 mån, heltid.

FK Lars Ahlgren, assistent, 9 mån, deltid.

FK Bengt Hemdal, assistent, 1? mån, deltid.

Birgit Amilon, lab.ass., 12 mån, deltid.

Gertie Svensson, lab.ass., 11 rnån, heltid.

Med arvode från universitetet:

Forskningsingenjör Olle Olsson, 12 mån, 10%

Lab.ass. Carin Lingardh, 12 rnan, 50%.
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Instrumeriimakare Kjell-Åke Carlsson, 12 mån, 20%

Dessutom tillkommer omfattande insatser av institutionens
sekreterare.
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Radiation Physics Department, University of Lund
(Professor K.Liden, docent B.Persson).

In situ field measurements with a Cc-(I,i )-spectrometer
around Bärsebäck nuclear power station was initiated
already 1973/74 with a detailed s' idy of the background
situation at several locations. After the start of the
first reactor unit 197 5 we have, however, not been able
to detect any radionucl ides :in the environment which could
be related to the power station. But we have observed
significant amounts of Ce-141, 1-131, La-140, Zr-95,
Nb-3E>, Ru-103 from the Chinese nuclear explosion in
September 1976.

The high energy gamma ray photons of 6.13 and 7.11 MeV
from the decay of N-1t> and 5.30 MeV from C-15, which are
present in the generator steam, have been recorded close
to the turbine hall together with a broad low energy
continuum of scattered radiation. The count rates in the
511 keV peak and in the continuum are both directly related
to the actual electric power of the generator.

A group of about 40 persons living within 10 km from the
nuclear power plant in Barsebäck has been measured in our
low-background laboratory, both before and after the
reactor start up in 197.'-.. No significant amounts of artifi-
cial radioactivity has been observed except "*37QS from
nuclear weapons. During the end of 1976 ^31 j }ldS been
detected in thyroids.? from cattle in southern Sweden.
Probably It originates from a Chinese nur.lear weapon test.

During 1976 we have studied the deposition and retern.Ion of
Pu-241, Pu-?40+239 and Pu-238 in lichens. Preliminary
results of Am-241 in various parts of the lichen carpet
indicate that this radionuc'i ide is evenly distributed in
the lichenplant contrary to the mother radionucli.de Pu-2M
which has a characteristic distribution profile.

Kadioecological studies in the environment of a nuclear
power station.
Studies of x-ray fluorescence methods for in vivo determina-
tion of lead and cadmium.
Radioecological studies of transuranic element and very
longlived radionuclides.
Long term variation of cesium-137 in different ethnical
groups.
Long term variation of cesium-137 in water, vegetation and
fish from a oligotrophie lake.

Research Staff

K.Liden S.Carlsson L.Ahlgren
B.Persson R.Finck B.Hemdal
S.Mattsson t.Helm L.Johansson


