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SAMMANFATTNING

I rapporten skisseras de radiologiska konsekvenserna

av ett luftburet utsläpp av Cs-137, som beräknas ske

i anslutning till landsvägstransport av radioaktivt

material.

Med utgångspunkt från att haveriet inträffar under

vegetationsperioden kartläggs potentiella exponerings-

vägar och beräknas doser för akut respektive kronisk

fas.

De största doserna erhålls genom konsumtion av livs-

medel, som under utsiäppsåret produceras på kontami-

nerade arealer.
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1. INLEDNING

I denn« rapport studeras de radiologiska konsekvenserna

vid utsläpp av Cs-137 under landtransport.

Grundläggande delar av studien ingår som led i utvecklingen

av s k transportmodelller för spridning av radioaktiva ämnen

i terrestrisk miljö. Uppdragsgivare för dessa modeller är

Nännden för energiproduktionsforskning (NE) och Statens sträl-

skyddsinstitut (SSI).

Den speciella tillämpningen på landsvägstransport har genom-

förts med anslag från Programrådet för aktiv- avfall (Prav).

Cs-137, en nuklid som med lätthet upptas i levande vävnader

och länge kvar hål Is i olika ekosystem, är med sir. relativt

långa halveringstid, 30 år, en av de viktigaste fissions-

produkterna ur radiologisk synpunkt.

Det radioaktiva sönderfallet sker genom beta-emission åtföljt

av gammastrålning med energin 0.66 MeV.

I rapporten skisseras konsekvenserna av ett enstaka utsläpp,

beräknat till 50 Ci Cs-137 under en timme. Utsläppet antas

förorsakat av ett haveri vid landsvägstransport av radio-

aktivt material.

Värmeutveckling, i samband med t ex brand i anslutning till

haveriet antas medföra att cesium, med kokpunkt vid 690 C,

kommer att förgasas och att en luftspridning äger rum.

Med utgångspunkt från att haveriet inträffar under vegeta-

tionsperioden kartläggs potentiella exponeringsvägar och

beräknas doser för akut respektive kronisk fas.
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Avslutningsvis diskuteras åtgärder för att i viss utsträck-

ning reducera dosbelastningen.

2. SPRIDNING OCH DEPOSITION

En förutsättning för att cesium vid ett transportha^eri

skall utsättas för luftspridning bedöms vara att det t ex

uppstår brand och att temperaturen stiger till 700 C eller

däröver så att cesium förgasas.

Två spridningsalternativ kan i så fall vara möjliga.

Alternativ I:

Vid ett tenniskt plymlyft, av uppskattningsvis 20 m, kan

med stöd av meteorologiska data det bedömas sannolikt, att

endast plymens nedre kant nZr markytan på ett kortare av-

stånd än 700 m från haveriet /!/.

Baserat på meteorologisk statistik för mest belastad bäring

och kumulativ frekvens = 50 Z, kan den relativa koncentra-

tionen på 500 meters avstånd i plymens centralaxel beräknas

till 1.6 • 10"A s m~3 och vid marknivå till 6.4 • 10~5
s m

-3

Med depositionshastigheten satt till 3 • 10 m s och ett

utsläpp av storleken 1 Ci, medför detta en markbeläggning

av 1.9 • 10~7 Ci m~2.

Alternativ II;

Med neutral skiktning och en så hög vindhastighet, 5 - 10 m s

att något tenniskt plymlyft inte är att räkna med, torde

beläggningen på 100 meters avstånd från haveriet dock inte
—6 —2

överstiga 2 • 10 Ci m vid utsläpp av 1 Ci.

-1
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Även meG detta alternativ beräknas beläggningen på avståndet

500 meter vara ca 2 • 10~7 Ci m~2 /!/.

Någon utarmning av plymen har vid dessa överslagsberäkningar

inte beaktats.

Dessa uppskattningar gäller torrdeposition, då plymen måste

ha direkt kontakt med markytan för att beläggning skall uppstå.

I Sverige med dess normala regnfrekvens har även våtdeposi-

tionen viss betydelse. Den innebär att det radioaktiva mate-

rialet uppfångas av regnvatten och därigenom når marken. I

händelse av regn kan på så sätt radioaktiv beläggning erhålla.-,

helt nära haveriplatsen.

Våtdepositionens storlek kan beräknas med hjälp av en s k

"utregningsfaktör", som till sin storlek bestäms av ett stort

antal variabler. För att inte underskatta det våta nedlallet
-k -1

kan det vara lämpligt välja värdet 10 s m ///.

Som arbetshypotes i denna rapport antas beläggningens storlek

vara densamma såväl för torr- som våtJeposition. Det kan med-

föra att det våta nedfallet i närzonen under vissa väderleks-

betingelser ändå underskattas.

2.1 Sammanfattning

För att belysa möjliga konsekvenser vid ett haveri, förut-

sätts utsläppet uppgå till 50 Ci Cs-137 under en timme för-

delat som aerosol i luften. Med tidigare redovisade sprid-

ningsalternativ, räknas vid torrdeposition med markbelägg-

ningar enligt nedanstående tabell. Vid samtidig torr- och

våtdeposition är dubbelt så höga aktiviteter tänkbara.
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~ )Tabell 1 Beläggning av Cs-137 (Ci m~ ) på o l ika avstånd

t

t

Spridnings-
alternativ

Alternativ

Alternativ

från

I

II

ett haveri vid

Avstånd
100 m

1 • 10~A

utsläppet

C i m~2

50 Ci under

Avstånd
500 m

9.5

1

• 10"6

• 10"5

1 timme

Ci

Ci

-2ra

m"2

f

Som utgångspunkt för dosberäkningarna i rapporten har valts

aktiviteten på 500 meters avstånd från haveriet. De två

skilda väderlekstyperna har på det avståndet visat sig med-

föra torrdepositioner av samma storleksordning:

1 • 10~5 Ci m~2

Doser på 100 meters avstånd, enligt alternativ II, beräknas

för samtliga exponeringsvägar ligga en faktor 10 högre.

3. EXPONERINGSVÄGAR OCH DOSBERÄKNING

Figur Exponeringsvägar för luftburen aktivitet från

ett haveri

„!'

i
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Potentiella transportvägar för Cs-137 frän ett luftburet

utsläpp till människa är i figuren markerade på följande

sitt:

A.

B.

C.

D.

E.

Extern exponering frän moln

Inhalation

Extern exponering från markbeläggning

Konsumtion av fisk

Konsumtion av dricksvatten

I

Med avseende på tidsfaktorn kan exponeringen indelas i

två faser:

Akut fas

Kronisk fas

De för respektive fas aktuella exponeringsvägarna är med

ovanstånede bokstavsbeteckningar följande:

Fas Exponeringsvägar

Akut

Kronisk

3.i

I

II

I

II

0

3 h

30 d

1 år

Extern

- 3 h

- 30 d

- 1 lr

— CD

exponering

A,

C,

c,
c,

B,

D,

D,

D,

från moln

C

E

E

E

En person bedöms kunna bli exponerad för radioaktiviteten

i ett förbipasserande moln, som emanerar från ett utsläpp,

lika lång tid som utsläppet varar.

Som arbetshypotes i denna rapport är tiden för utsläppet

1 timme.
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Individdosen kan beriknas, utgående från koncentrationen

i plymens centralaxel, sed hjälp av följande formel:

Dos - DF • A • K

Följande värden insätts i formeln:

Utsläppets storlek 50 Ci
—4 -3Relativa koncentrationen K - 1.6 • 10 s a (enl pkt 2)

pä 500 • avstånd frän
utsläppet

Dosfaktor DF - 1.21 10"1 m3 s"1

Externdosen, 500 • från haveriplatsen, blir då 0.001 rea.

3.2 Inhalation

Intern exponering genom inhalation av Cs-137 vid molnpassagen

bedöms också ha samma varaktighet som utsläppet, dvs 1 timme.

Dessutom görs följande antaganden:

Inhalerad luftmängd - 20/24 m3

Koncentrationen i plymen - 8.9 • 10 Ci m
vid marknivå på 500 m
avstånd (jfr pkt 2)

Dosfaktor - 3.7 • 104 rem Ci"1

avseende viktad hel-
kroppsdos

Med dessa förutsättningar blir interndosen via inhalation

0.03 rem.

3.3 Extern exponering frän aarkbeläggning

I och med att plymen passerar över ett landområde där radio-

aktivt cesium deponeras, måste man ta hänsyn, under relativt

lång tid, till gammastrålningen från markbeläggningen.
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I en överslagsberäkning förutsatts att depositionen äger

rua över öppen mark. Cesiua sorberas olika starkt i olika

jordar, aen 23 ir har satts soa genomsnittligt virde pä

effektiva halveringstiden i aatjordsskiktet /4/. Extern-

dosen antas avta exponentielIt aed saaaa halveringstid.

Dosfaktor för helkroppsdos, vid exponering en meter ovxnför

Barkytan för gaaaastraining från Cs-137, uppgår till

3.8 rea h~ per Ci a~ , varvid cesiet beräknas v«ra loka-

liserat till ytan 757.

Vid peraanent vistelse pl kontaainerad mark,

ningen 1

ed belägg-

10 Ci a~ , erhålls följande externdoser.

Externdoser frän aarkbeläggning under akut fas:

Tidsintervall Dos

0 - 3 h

3 h - 30 d

0.0001 re

0.03 re

Externdoser frän aarkbeläggning under kronisk fes:

Tidsintervall Dos

30 d - 1 ar

1 ir - •

0.3 rea

10 rea

3.4 Intern exponering via födoäanen

För beräkning av viktad helkroppsdos genom intag av Cs-137

i födoäanen eller dricksvatten invändr i följande avsnitt

dosfaktorn 4.97 • 10 r< crl.

Depositionen antas i saatliga fall uppgå till 1 • 10 Ci m .
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3.4.1 Frlnterrgstrisk miljö

En schematisk beräkning av dosbelastningen via födoämnen

från terrestrisk miljö baserad på en genomsnittskonsumtion

per dag av följande livsmedel:

mjölk 1.0 kg

kött 0.12 kg

brödsäd 0.15 kg

bladgrönsaker 0.08 kg

potatis 0.23 kg

Det radioaktiva nedfallet över fast mark kan på huvudsak-

ligen två vägar införlivas med näringsväven:

direktuppfangning i vegetationen

växternas rotupptag

Nedfallet under sommarhalvåret uppfångas till stor del

direkt av växternas ovanjordiska delar och kommer på så

sätt in i de terrestriska näringskedjorna. En ackumulering

av nedfallet kan emellertid också ske i jorden, varifrån

nukliderna via växternas rotupptag har möjlighet nå födan.

Den viktigaste transportvägen för nedfalls-cesiw genom

livsmedel till människan går via direktuppfangning i vege-

tationen. Storleken av rotupptaget varierar bl a med hänsyn

till gröda och markförhållanden.

Hed stöd av statistiska uppgifter från Chicago om årligt

nedfall och mängden Cs-137 i den vuxna befolkningens diet

Ib! kan relationen mellan rotupptag och direktuppfangning

beräknas till mellan 1 och 2 1. Denna relation stämmer

ganska väl med svenska erfarenheter.
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Människan kaa direkt exponeras för radioakti/a äanen i

kontaainerade grödor genoa konsumtion av vegetabiliska

livsaedel, aen aktiviteten kan också transporteras omvägen

över olika animalieproduktcr.

Det livsmedel, som efter ett enstaka Cs-utsläpp, snabbast

reagerar aed en ökning av cesiua-halten är konsuations-

•jSlk. Successivt minskar dock Mjölkens betydelse ur

exponeringssynpvnkt, sedan doser genoa konsuation *.v

kött och sid flr ökad relevans.

Under förutsättning att Cs-utsläppet äger rua under betes-

perioden och ajölkkor gir på bete på kontaainerade vallar,

uppnås maxiaal aktivitet i ajölken 6 - 8 dagar efter ned-

fallet /6/.

Efter svenska förhallanden, är pa en betesvall en genomsnitt-

lig initialuppfångning av 30 Z nedfalls-cesiua realistisk /7/.

Hed ett torrsubstansintag frän bete pS uppskattningsvis

8 - 10 kg per djur och dag saat en arealavkastning av

ca 0.1 kg a~ , avbetar en ajölkko dagligen en yta av närmare

100 a2.

Fördelningskoefficienten, dvs andelen av det totala, dagliga

intaget av Cs-137 soa utsöndras per liter mjölk, varierar

något aed olika foder, men kan genomsnittligt sättas lika

med 0.6 Z /8/.

Dessa ingångsdata aedför en högsta halt i ajölken av

1.8 • 10"6 Ci l"1

Med redovisade förutsättningar uppgår individdosen genom

en dags mjölkkonsumtion aaxiaalt till 0.09 rem.
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Residenstiden för aktiviteten i betesvegetationen antas

vara i* dagar och aktiviteten i mjölken förutsätts avta

itiellt med samsa halveringstid.

Härigenom kan idividdoscn beräknas för akut och kronisk

fas pi grund av direktupptaget i betet.

Individdoser via kon

Tidsintervall*

ion av mjölk:

Dos

3 h - 30 d (6 d - 30 d) 0.9

30 d - 1 år (30 d - 120 d) 0.4 r

t

* Inom parentes angivna tider har använts vid de numeriska
beräkningarna. I första fallet är korrigering utförd p g i
den fördröjda utsöndringen av Cs i mjölk. I andra fallet
har korrigeringen skett med hänsyn till betesperiodens längd.

Doser via mjölk under stallutfodringsperioden kan approxima-

tivt beräknas med hjälp av följande antagandet*.:

endast cesium som tillförs via grovfodret beaktas,

uppfangningen av aktivitet i slättervall sätts lika

med 70 Z av nedfallet och avkastningen är 0.7 kg

TS m"2 /7/f

slittergräset skördas en manad efter nedfallet och

residenstiden för Cs-137 i grödan är 14 dagar.

Hed dessa premisser har slåttergräset vid skörd en cestum-

aktivitet av 2.3 • lo"6 Ci(kg TS)" 1.

Förutsattes vidare att

mjölkkornas torrsubstansintag via grovfodci St av

samma storleksordning under stallutfodringen som

under betesperioden
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stallutfodringsperiodens längd är 250 dagar, med

början 120:e dagen efter nedfallet

cesiets halveringstid i det konserverade fodret är

lika med den fysikaliska halveringstiden, 30 år

så kan individdosen genom mjölkkonsumtion under stallutfod-

ringen beräknas till 1.5 rem.

Addition av doser, under betes- och stallutfodringsperioderna,

för tidsintervallet 30 d - 1 år, ger totaldosen via mjölk

under denna tid: 2 rem.

Efter ett enstaka cesiumutsläpp transporteras aktiviteten

betydligt långsammare till betesdjurens muskler än till

mjölken. Enligt uppgifter i litteraturen /10/ kan man för-

vänta de högsta cesiumhalterna i muskulaturen mellan femtonde

och trettionde dagen efter nedfallet. Härvid är hänsyn tagen

till residenstiden i vegetationen.

Svenska undersökningar har påvisat att det vid uppnådd jäm-

vikt är en bestämd relation mellan koncentrationen av Cs-137

i kött och koncentrationen i mjölk månaden innan. Kvoten dem

emellan är 4.3 /9/.

På grund härav samt den fördelning, som förekommer i distri-

butionen av kött till konsumenten, bedöms doser under tiden

3 h - 30 d vara försumbara.

Doser genom köttkonsumtion torde i övrigt kunna erhållas

genom att relatera dem till doser genom mjölk.

Den fyra gånger högre koncentrationen av cesium i kött upp-

vägs vid dosberäkningen av att den dagligt konsumerade mängden

endast är 0.12 gånger så stor som mjölkkonsumtionen. Dosbi-

draget från kött framräknas därför genom att multiplicera
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dosbidrag från mjölk med 0.52.

Alltså blir individdosen genom köttkonsumtion under tids-

intervallet 30 d - 1 år 1 rem.

Cesium, som under försommaren deponeras på spannmålsgrödorna*

vegetativa delar, transporteras med lätthet i växten och kan

medföra kontaminering av den mogna kärnan.

Svenska försök har visat att upp till 6 Z av nedfallet kan

återfinnas i de höstsådda sädesslagens kärnor /11/.

Vid en överslagsberäkning visar det sig att aktiviteten i
-1spannmål, med arealavkastningen ca 40 dt ha , uppgår till

1.5 10~6 Ci kg"1.

Den antagna dagliga konsumtionen av 0.15 kg brödsäd inne-

bär totalt 55 kg år för varje individ.

Halveringstiden, i den skördade säden beräknad till 30 år,

anses i detta sammanhang inte behöva beaktas.

Individdosen under tidsintervallet 30 d - 1 år, beräknas

maximalt kunna uppgå till 4 rem.

Denna dos förutsätter att hela behovet täcks genom konsumtion

av säd från kontaminerade arealer. Dessutom bedöms någon

exponering inte vara aktuell mer än första året efter skörden

Enligt gängse hantering torde för spannmål och spannmålspro-

dukter en utspädning och fördröjning vara sannolik i distri-

butionsledet.
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Direktupptagets betydelse för dosbelastningen genom grön-

saker, speciellt bladgrönsaker, belyses på följande sätt.

Arealavkastningen av huvudsallat, med vegetationstiden

25 - 30 dagar, kan anses uppgå till A kg ra .

Med en uppfängning av 70 Z kan cesiumhalten i sallaten, i

omedelbar anslutning till nedfallet, maximalt vara

1.8 • 10~6 Ci kg"1

Konsumtion av denna sallat, med den dagliga mängden 0.08 kg

under fyra veckor, kan uppskattningsvis ge en högsta dos av

0.1 rem.

Dosen torde innebära en överskattning. Sallat, som vid ned-

fallet hunnit så långt i sin utveckling att marktäcknings-

graden ger en uppfångning av 70 Z, kan knappast skördas under
-2

längre tid än ytterligare 14 dagar, och ge dosen 7.0 • 10

rem. Differensen bedöms inte vara väsentlig.

Någon belastning under kronisk fas förutsätts inte ske.

Vad slutligen potatis beträffar, sker en transport av cesium

inuti plantan från bladen. Med hjMlp av danska uppgifter /12/

kan koncentrationen i potatisknölarna beräknas till

5.5 • 10~8 Ci kg"1

Konsumtion av potatis, 0.23 kg dagligen under 9 månader, med-

för en dosbelastning under tidsperioden 30 d - 1 Ar av 0.2 rem.
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I

En summering av doser via direktuppfångning av Cs-137 i
-5 -'

vegetationen, vid depositionen 1 • 10 Ci m ', ger följande

resultat.

Doser för respektive tidsintervall:

Födoämne 3 h - 30 d 30 d - 1 år

transportvägen för Cs-137 från nedfall till människa. Detta

medför att doserna denna exponeringsvcg snabbt sjunker efter

ett Sr.

fl
Mjölk

Kött

Brödsäd

Bladgrönsaker

Potatis

Totalt

0.

-

-

0.

-

1

Den direkta kontamineringen

9 rem 2

1

4

1 rem

0.2

rem 7

av vegetationen

rem

rem

rem

rem

rem =

är den

• 8 rem

förhärskande

f

Beräkning av rotupptagets maximala betydelse har, som redo-

visas i början av detta avsnitt, baserats på Cs-137 koncen-

trationen i dieten relaterad till mängden nedfall under olika

år. Effekten av den fördröjda distributionen av vissa livs-

medel har härvid kommit att adderas till det egentliga rot-

upptaget i växterna. Att rotupptaget, maximerat till 2 % av

direktupptaget, också inkluderar en viss "lag-factor" bedöms

i detta sammanhang vara en fördel.

Andra året efter det hypotetiska nedfallet räknas den maximala

dosen genom konsumtion av födoämnen, enligt ovanstående samman-

ställning, uppgå till 0.16 rem.

Med det antagandet att rotupptaget exponentiellt avtar med

cesiets halveringstid i jorden, 23 år, uppgår den totala

dosen under tiden 1 Sr - • till 5 rem.
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Den interna exponeringen genom födoämnen från akvatisk

miljö sker pl i huvudsak två vägar:

via dricksvatten

via fisk

Sålunda kan radioaktivt nedfall direkt eller indirekt komma

i kontakt med presumtivt dricksvatten. Se nedanstående figur.

Alternativ I nedfall

I
jord

dricksvatten

f i
• v *

grundvatten

Alternativ II nedfall

SJO

dricksvatten

Enligt alternativ I sker nedfallet över fast mark. Det når så

småningom grundvattnet, vilket i sin tur försörjer en dricks-

vattenbrunn.

Med hänsyn till den låga hastighet med vilken cesium trans-

porteras i jord, ca 0.3 cm år , torde denna exponeringsväg

vara mindre kritisk.

En enkel överslagsberäkning utvisar att t o m ett jordskikt

på 1 meter fördröjer cesiet mer än 330 år.

Enligt alternativ II däremot, sker nedfallet direkt över vatten-

ytan på en insjö, vars vatten i följande konsekvensberäkning

utan rening används som dricksvatten.
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I övrigt är förutsättningarna dessa:

Sjön ligger under centralaxeln i plymens rörelse-

riktning.

Depositionen är densamma som över notsvarsr.de land-

områden och lika stor över hela sjöytan.

Sjön antas vara 2.5 m djup. Den per kvadrataeter

deponerade aktiviteten späds utan fördröjning i

en vattenvolym av 2.5 m . Allt cesium beräknas

kvarstaima i vattenfasen, då ingen hänsyn tas till

sedimentation.

Genom sjövattnets omsättning avtar koncentrationen

enligt e~Xt, där A - 2 år"1.

Konsumtionen av dricksvatten uppskattas till två

1 dygn .

Dessa premisser medför att dosbelastningen genom konsumtion

av dricksvatten blir enligt följande saaaanställning i de

olika tidsintervallen.

Individdoser via dricksvatten:

Tidsintervall Dos

3 h - 30 d

30 d - 1 år

1 år - •

0.01 rem

0.05 rem

0.01 rem

För beräkning av individdoser vid konsumtion av fisk från denna

sjö har dessutom följande antaganden gjorts:

Anrikningen i fisk uppgår till 2000 gånger aktivi-

teten i vattnet och jämvikt inträder redan under

första veckan.

Den genomsnittliga konsumtionen av fisk är

0.3 kg dag"1.
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Individdoser via fiskkonsumtion:

Tidsintervall Dos

3 h - 30 d

30 d - 1 år

1 år - «

3 rem

20 rem

3 rem

4. INDIVIDDOSER

Nedanstående doser är beräknade på nedfallet 1 • 10 Ci m ,

500 m från haveriet.

Tio gånger högre bedöms doserna vara på 100 m avstånd.

De doser, som avser intern exponering, utgör totala doser

och är fördelade över en längre tid, eftersom dosfaktorerna

baserats på cesiets biologiska halveringstid i människans

mjukvävnader /I3/.

4.1 Akut fas - doser i rem

Exponer ingsväg Tidsintervall
0 - 3 h 3 h - 3 0 d

A. Extern exponering
från moln

B. Inhalation

C. Extern exponering
från markbeläggning

D. Konsumtion av födoämnen

Terrestriska

Akvatiska

E. Konsumtion av
dricksvatten

0.001

0.03

0.0001 0.03

1

3

0.01
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4.2 Kronisk fas - doser i r«

Exponer ingsväg Tidsintervall
30 d - 1 år 1 år

C.

D.

E.

5.

Extern exponering
från markbeläggning

Konsumtion av födoämnen

Terrestriska

Akvatiska

Konsuntion av
dricksvatten

KOMMENTARER

0.3

7

20

0.05

10

5

3

0.01

De i föregående avsnitt redovisade doserna bedöms adekvata

för beskrivning av maximal belastning av en kritisk individ

över olika exponeringsvägar.

I den akuta fasen, i tidsintervallet 0 - 3 h, antas inga

åtgärder hinna vidtagas, som kan förändra dosbelastningen.

Externdoser från markbeläggningen har i rapporten baserats

på permanent vistelse i det kontaminerade området. Med en

skärmningsfaktör 0.35, som avser dosberäkning för en befolk-

ningsgrupp, vilken 7 timmar per dygn vistas utomhus /14/,

kan doserna av denna exponering reduceras till ca 1/3 av

angivna värden.

Eftersom nedfalls-cesium under lång tid kvarhålls i de övre

skikten av en obearbetad jord, kan avskalning av de översta

centimetrarna minska aktiviteten avsevärt.

Vid nedfall över tät vegetation, med uppskattningsvis 70 1

initial uppfångning, kan grödan helt avverkas och föras

bort från området. I annat fall torde över 90 X av cesiet,

genom t ex halm och gödsel, successivt inkorporeras med

jorden.
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SOB fraagår av avsnitt 4, kommer de största dosbidragen

genoB konsumtion av livsmedel från kontaminerade arealer.

Maximal belastning via terrestriska respektive akvatiska

födoämnen kan emellertid inte förekomma samtidigt på grund

av den begränsade beläggningsarealen. Individens hela

konsumtion av respektive födoämne antas kooma från ned-

fallsomridet.

Dosbidragen via de terrestriska näringskedjorna domineras

av belastningen under nedfallsåret. Dosintaget denna expo-

neringsvag andra året efter nedfallet uppskattas till endast

2 Z av intaget året innan. Den integrerade dosen, under tids-

intervallet 1 Ir - • , är förmodligen överkonservativ. Dels

är ett visst bidrag från det direkta nedfallet genom en för-

dröjningsfaktor inbakad i det 2 Z-iga notupptaget, dels sker

med tiden en irreversibel fixering av Cs-137 i jorden, vilket

sänker upptaget genom rötterna.

De högsta doserna från nedfall över sjöyta erhålls genom

fiskkonsumtion änder det första året. En sjö som kan produ-

cera omkring 100 kg fisk per år, vilket förutsätts vara

konsumtionen för en individ i kritisk grupp, torde ha en

yta av minst 3 ha. På 500 meters avstånd från utsläpps-

punkten kan plymbredden vid neutral skiktning beräknas till

ca 80 m /3/, vilket innebär att sjön för att helt täckas av

nedfallet måste ha en längd av 300 - 400 m i plymens rörelse-

riktning. En sjö med sådan storlek och form är knappast sanno-

lik. Med bibehållen storlek på fiskavkastningen, torde ned-

fallet spädas ut i avsevärt större vattenvolym än den son

direkt koraner i kontakt med nedfallet.
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