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Förord

Utsläpp och deponering av radioaktiva klyvningsprodukter

har tilldragit sig stor uppmärksamhet efter andra världs-

kriget dels i samband med stormakternas atmosfäriska kärn-

vapenprov på 50- och 60-talen och dels i samband med kärn-

kraftiniustrins tillkomst och utbyggnad. Den känslighet

med vilken radionuklider kan detekteras har samtidigt

gjort det lätt att undersöka hur dessa ämnen sprids i

atmosfären och uppför sig i terrestra och aquatiska eko-

system. Omfattande litteraturöversikter har sammanställts

av bl a Russell (1966) och Garner (1971) samt i olika

publikationer från FNs speciella kommitté for effekter av

radioaktiv strålning (UNSCEAR-77, m fl). Kontamination av

livsmedelskedjor relativt nedfall från kärnvapentest har

ingående studerats för danska förhållanden av Aarkrog

(1979).

De risker som spridning av en viss radionuklid kan medföra,

får emellertid betraktas som specifika med hänsyn till

källans art och det aktuella kulturekosystemet. Vid ett ut-

släpp från ett kärnkraftverk, orsakad av ett allvarligt

reaktorhaveri kan det på kort sikt bli nödvändigt att av-

stå från konsumtion av livsmedel kontaminerade via direkt-

deposition på växande gröda. På längre sikt, sedan kort-

livade radionuklider sönderfallit; och livsmedlen endast

kan kontamineras via rotabsorption eller markupptag av

långlivade radionuklider, bör det vara aktuellt att åter

använda jordbruksmarken. Den radionuklid, som är mest

aktuell på längre sikt är 'Cs ired en halveringstid på

30 år.

Figur I illustrerar de tre sätt, som en radionuklid kan

ge stråldoser efter ett primärt utnläpp och beläggning

av jordbruksmark. Avsikten med denr.a rapport är att så



verklighetsnära som möjligt uppskatta motsvarande risker

av strålning från Cs. I del I redogörs för transport av
90denna nuklid, och som jämförelse transport av Sr, från

jordbruksmark i Malmöhus län till olika vektorer inom växt-

odling och husdjursskötsel, samt för beräknade doser på

grund av oralt intag med livsmedel. I del II redogörs för

beräkningar av den dos som kan erhållas genom den externa

strålningen och i del III redogörs för beräkningar av in-

halationsdosen vid jordbruksarbeten inom ett kontaminerat

område vid fortsatt jordbruksdrift. Åtgärder för att re-

ducera stråldosbelastning till konsumenter och berörda

jordbrukare diskuteras i varje del. Sammanfattande syn-

punkter ges i del IV.

Det material som ligger bakom denna rapport har diskuterats

offentligt vid ett seminarium på Sveriges lantbruksuniver-

sitet den 11 juni 1981. I del V återges som appendices

dels ett föredrag vid seminariet ovan "Dosis fra levneds-

midler" av Asker Aarkrog, Risö, Danmark, dels ett särskilt

arbete kompletterande del I "Variation i transportkoeffi-

cienter mark/växt för Cs och Sr" av Enok Haak och dels

en sammanfattning av en preliminär undersökning av Daniel

Mascanzoni "En traktors skärmningsförmaga med avseende på

strålningen från en med Cs belagd markyta".

Såväl seminariet som arbetet med rapporten i dess helhet

har möjliggjorts genom stöd från Rådet för kärnkraft-

säkerhet, Stockholm.

Uppsala i januari 1983

Åke Eriksson
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1. Inledning

Det material som deponeras på jordbruksmark i en nedfalls-

situation införlivas med tiden med det övre jordlagret. På

vall och betesmark, som ej plöjs, blir fördelning av radio-

nuklider relativt ytlig medan de inblandas med matjorden

vid plöjning och annan jordbearbetning. I fortsättningen

bestämmer jordbruksmarkens beskaffenhet och växtodlingens

inriktning hur mycket som transporteras vidare till vege-

tabilier och vid djurproduktion till animalier. Olika åt-

gärder kan modifiera denna transport och därmed dosinteck-

ning vid oralt intag med livsmedel. Mot bakgrund av förut-

sättningar och omfattning av jordbruksproduktion belyses

detta i det följande för M-län.

2. Beskrivning av jordbruksmarken i M-län

M-län präglas av en stor andel jordbruksmark, 70,2 %, varav

65,1 % utgör egentlig åkerjord, dvs mark som lagts under

plog, och 5,1 % permanent betesmark. Markbeskaffenhet,

klimat och växtperiodens längd medverkar till att länet

totalt sett tillhör ett av våra bördigaste jordbruksom-

råden med en differentierad växtodling, som är mer inriktad

på salugrödor än fodergrödor än riket i sin helhet, vilket

ytterligare understryker länets betydelse ur livsmedels-

synpunkt.

2.1 Marktyper och markbeskaffenhet

Jordbruksmarken i M-län utgöres till största delen av ett

antal moränjordstyper, främst baltisk morän men även

skifferurbergsmorän och urbergsmorän. Den regionala ut-

bredningen av dessa och av övriga jordartstyper presenteras

i figur J och kommenteras nedan med hänsyn till viktiga

karakteristika i matjord och alv. Källa utgör Eklund (1953),
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Lundqvist (1953), Osvald (1953) och Fredriksson (1961) .

Sydostmoränen har sin största utbredning inom sydöstra

delen av Kristianstad län, Österlen. Den utgör emellertid

även den dominerande jordarten i området norr och nord-

väst om Ystad i M-län. Matjorden är vanligen en måttligt

mullhaltig moränsandlera eller delvis lerig moränsand.

Mullhalten håller sig i regel omkring 4 %, och matjords-

lagret har ofta en betydande tjocklek, stundom upp till

ca 0,5 m. Älven utgöres av en ganska sandig och grusig

moränmellanlera eller moränsandlera. Kalkgränsen ligger

i allmänhet på 0,5-1,5 m djup, pH = 6,0-7,5.

Sydvästmoränen är sydvästra Skånes baltiska moränlera,

som till största delen bildats av kritbergarter och äldre,

stenfria, styva sjöleror. Matjorden är i regel en något

till måttlig mullhaltig lätt moränmellanlera med en mull-

halt mellan 2 och 5 %. Matjordens tjocklek växlar med en

mullhalt mellan 2 och 5 %. Matjordens tjocklek växlar

mellan 20 och 35 cm. Mullhalten är högre och matjorden

djupare i sänkor än på höjder i det svagt kuperade åker-

landskapet. Älven är vanligen en styv moränmellanlera

eller styv moränlera. Kalkgränsen ligger oftast på 0,5-1 m

djup. pH = 6,5-7,5.

v

Nordvästmoränen eller nordvästra Skånes baltiska morän

är bildad av kritbergarter och liassandsten jämte urberg,

krita-liasmorän. Den är något stenigare än sydvästmoränen.

Matjorden är oftast en måttligt mullhaltig lerig morän-

sand eller moränsandlera (ofta svallad) och älven morän-

mellanlera eller moränsandlera, pH = 6,0-7,5.

Nordostmoränen eller mellersta Skånes skifferurbergs-

morän sträcker sig från trakten av Billesholm i nord-

väst ned mot Baldringe i sydost och täcker även Romele-
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åsen och det starkt kuperade landskapet syaväst därom mot

Torup och Svedala. Den är bildad av kalkhaltig lerskiffer

och urberg och är genomgående starkt stenig "kampermylla".

Älven utgöres ofta av lerig moränsand. På backarna före-

kommer i regel moränsand och i sänkorna moränsandlera

eller lätt moränmellanlera. Inom mindre områden finns

moränmjällera (berggrunden består av mjälig skiffer). Mat-

jorden har ungefär samma sammansättning som den under-

liggande älven, och mullhalten ligger nästan genomgående

mellan 4-6 %. Moränen <Lr mer eller mindre urlakad nära

markytan, och först längre ned påträffas den kalkhaltiga

moränleran. Kalkgränsen ligger 1-2 m under markytan. Den

ej urlakade moränen har en kalkhalt av ca 5 %. pH = 6,7.

Urbergsmoränen som täcker större delen av sydsvenska hög-

landet och stora delar av Kristianstads län sträcker sig

även in i M-län ned mot Ringsjön och Hörby. Åkerjorden ut-

görs, som framgår av namnet, av urbergsmorän, moränsand

eller moränmo. Matjordslagret är tunt och älven ofta svår-

tillgänglig för rotpenetration särskilt på kullarna. Den

är stenig och ofta förekommer block i ytan.

Utöver dessa av landisen bildade moränjordstyper, bestående

av osorterat material, förekommer här och var inom M-län

andra jordartstyper, bestående av mer eller mindre sorterat

material, som avsatts i istidens sjöar i form av isälvs-

sediment eller bildats i havet av omvandlade och svallande

moränjordar. Isälvarna avsatte nämligen vid landisens av-

smältning stora mängder grus och sand i form av kullar,

åsar eller jämna fält. Inom de områden som täckes av

sjöar eller hav, blev sedermera gruset och sanden ut-

sköljda av vågorna över större områden.

De skånska sjölerorna, som även finns i trakten av

Kristianstad, påträffas främst på Ängelholmsslätten.
i
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Matjordslagret är jämförelsevis grunt, ca 20 cm. Kalkgränsen

ligger i allmänhet på 0,6 m djup. pH = 6,5-7,5. Måttlig mull-

haltig (5-6 % mull) styv eller mycket styv lera i matjorden

med mycket styv lera i laven förekommer inom Ängeltoftaom-

rådet (norr om Ängelholm), väster om Åstorp samt vid Kanik-

gårdarna (väster om Lund). Inom Ängelholmsslättens sjölere-

områden i övrigt är matjorden oftast en styv mellanlera.

Älven är visserligen även här en mycket styv lera, men mat-

jorden är i regel lättare och stundom t o m lättlera.

Sydvästra Skånes sandlera påträffas inom det område där syd-

västmoränen blivit påverkad av ishavs- eller issjövågor strax

efter landisens avsmältning. Den är således en omlagrings-

produkt av den styva moränleran och har en tjocklek av upp-

till ca 0,5 m. Sandleran bildar i regel själva matjords-

lagret. Mullhalten är som regel 2-3 %. Matjorden är således

en något mullhaltig sandler.i eller lerig sand och älven styv

moränlera eller styv moränmellanlera. pH = 6,5-7,5.

Av åkerjordar med grövre textur, isälvssediment och svallad

morän, förekommer smärre områden på Bjärehalvön, vid Jons-

torp och Höganäs, vid Skanör-Falsterbo och utmed sydkusten,

väster och öster om Ystad. Större dylika områden förekommer

vid Saxtorp, mellan Landskrona och Barsebäck och i Vombsjö-

bäckenet mellan S. Sandby och ned mot Sövestad. Skiffer-

blandad stenig sand förekommer i ett mindre område nordöst

om Sjöbo upp mot Andrarum i Kristianstads län.

Markbeskaffenheten varierar således avsevärt inom M-län. Ett

gott växtnäringstillstånd, betingad av naturlig bördighet

och hög tillförsel av kalk- och handelsgödselmedel, samt en

som regel god rottillgänglighet i underliggande alv, kan

förväntas medföra en mindre benägenhet för markupptag av

Cs och Sr i M-län än i många andra jordbruksområden.

Med hänsyn till främst lerhalt och kalktillstånd torde

emellertid markupptaget av båda nukliderna avtaga för morän-
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jordarna i ordningen baltisk morän < skifferurbergsmorän <

urbergsmorän och för övriga jordartstyper i ordningen

sjöleror <sandleror<grövre sediment av mo, sand och grus.

2.2 Markanvändning och växtproduktion

Tabell 1 ger en översikt av jordbruksmarkens, och speciellt

åkermarkens användning samt skördedata i M-län under 1979.

Av åkerarealen utnyttjas ca 60 % för spannmålsodling varav

nära 40 % för brödsäd och drygt 20 % för fodersäd. Ut-

märkande för M-län är vidare den stora andelen sockerbetor

och oljeväxter, vardera 10 %, samt den låga andelen vall,

ca 14 %. Skördedata av de viktigaste växtprodukterna anges

dels som avkastning i dt per hektar och dels som bärgad

skörd i Mkg för hela länet. Torrsubstans(ts)halten utgör

därvid, för spannmålskärna samt frö av ärter och åkerbönor

85 %, för oljeväxtfrö 82 %, och för grovfoder och bete 83,5 %

Den kan uppskattas till 18 och 27 % för matpotatis respek-

tive fabrikspotatis. I den sista kolumnen av Tabell 1 har
2

den totalt bärgade skörden i M-län fördelats per km åker-

mark.

Baserad på skördedata i Tabell 1 och ovan angivna ts-halter

samt uppgifter om hur olika grödor utnyttjas i husdjurs-

skötseln har ts-skördar av olika växtprodukter beräknats i

Tabell 2 för M-län och hela riket. De har grupperats och in-

delats i salugrödor, fodergrödor och returprodukter. Till

fodergrödor har räknats 5 % av korn- och havrehalm samt av

skördad sockerbetsblast 30 och 50 % i M-län respektive hela

riket. Returprodukterna från kvarn-, oljeväxt- och sockerbets-

industri har uppskattats till respektive 25 och 50 % för

brödsäd och oljefrö, justerad för utsäde, samt till 45 % för

sockerbetor.

Tabell 2 ger inånga intressanta upplysningar. Medan andelen
i i

salugrödor respektive fodergrödor utgör 47 och 53 % av den



totala ts-produktionen ; M-län utgör den 20 och 80 % i hela

riket. Vidare är ts-produktionen fördelad per km ca 3 ggr

högre för salugrödor medan den är endast 15 % lägre för

salugrödor i M-län jämfört med hela riket. Ts-innehållet i

returprodukterna är nära 4 ggr så högt i M-län som i hela

riket. För enskilda grupper av grödor visar Tabell 2 att

ts-produktionen fördelad per km är drygt dubbelt så hög

för brödsäd och oljeväxter men hälften och 60 % för grov-

foder respektive bete i M-län jämfört med hela riket. Den

totala ts - produktionen av salu- och fodergrödor som användes

under 1979 utgjorde per km 462 ton i M-län mot 356 ton i

hela riket. Sockerbetsodlingen bidrar i hög grad till det

högre värdet för M-län.

2.3 Djurproduktion

Tabell 3 återger husdjursskötselns omfattning och inriktning
2

i M-län och hela riket under 1979. En jämförelse per km och

djurslag visar att medan antalet nötkreatur är två tredje-

delar och antalet får 6 ggr lägre, är antalet svin nära 2 ggr

högre och antalet höns och kycklingar drygt 2 ggr högre i

M-län jämfört med hela riket. Produktionen av broiler i M-

län utgör ungefär 44 % av den totala i hela riket.

Statistik över antalet slaktade djur och slaktvikt liksom ägg-

och mjölkproduktionen kan ej erhållas för enskilda län då

insamligsområdena för förädlingsindustrierna vanligen ej

följer länsgränserna. Med ledning av tabell 3 och uppgifter

om total slakt samt total mjölk- och äggproduktion i hela

riket har emellertid animalieproduktionen i M-län beräknats

i Tabell 4. Vid denna beräkning har slaktvikten antagits

vara 10 % högre för nötkreatur och likaså har mjölkproduk-

tionen per ko antagits vara 10 % högre i M-län än i hela

riket. Vad beträffar fjäderfäkött och jämförelse mellan

M-län och hela riket har produktionen viktats med hänsyn
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till antalet höns och broiler.

2.4 Livsmedelsproduktion

Större delen av den totala växtproduktionen som redovisats

i Tabellerna 1-2 går som antytts ej till konsumtion utan

till husdjursskötseln i form av fodergrödor och returpro-

dukter av salugrödor. En del går tillbaka till mark och

växtodling som utsäde till nästa gröda. Vidareförädling av

växtprodukter till vegetabilier medför ett visst svinn, som

för matpotatis utgör ca 20 %. Av fabrikspotatis används ca

40 % till framställning av stärkelseprodukter medan 60 %

går till spritframställning. Vid redovisning av vegetabilier

i Tabell 5, som anges i ton torrsubstans, har hänsyn tagits

till dessa förhållanden. För animalier, som anges i ton

färskvikt, har svinnet uppskattats till 25 % för fläsk och

kött, 30 % för fjäderfäkött samt 2 % för mjölkprodukter

och ägg.

3. Beräknad transport av Cs och Sr

Vid radioaktivt utsläpp över jordbruksmark under vegetations-

perioden kontamineras den växande grödan direkt och i stor

omfattning. Om denna överhuvudtaget kan användas för livs-

medelsproduktion får i en sådan situation avgöras med led-

ning av nuklidinnehåll i olika växtdelar. På något längre

sikt kan det emellertid bli aktuellt att åter använda den

kontaminerade marken för växtodling och livsmedelsproduktion,

Markupptag via rotabsorption, som ger 2 till 3 storleks-

ordningar lägre kontaminationsgrad än direktupptag, blir

givetvis då den avgörande transportvägen.

Den allmänna förutsättningen är att jordbruksmark i M-län

kontaminerats med 1 TBq Cs och som jämförelse 1 TBq
90 2
Sr per km under 19 78. På vall och betesmark befinner sig
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radionukliderna i ytskiktet medan dessa vid öppen växtodling

fördelats i matjordsskiktet, 0-25 cm, genom höstplöjning och

annan jordbearbetning. Nuklidtransport från en genomsnittlig

eller normerad km beräknas sedan med utgångspunkt från

experimentellt bestämda eller i vissa fall uppskattade

transport-koefficienter samt tidsberoende korrektionsfak-

torer.

3.1 Transport till växtprodukter 1979

2

Vid normeringen av en 1 km jordbruksmark med hänsyn till

jordartsförhållanden, har en indelning i fyra klasser med

avseende på avtagande halter av ler och lättlösligt kalcium,

Ca-Al, och därmed stegrat markupptag av Cs respektive Sr,

tillämpats enligt Eriksson (1977). Jordbruksmarken i M-län

har fördelats på dessa klasser som följer.

137Cs-klasser 90Sr-klasser

0,5 0,3 0,1 0,1 0,8 0,2

På basis av angivna fraktioner i denna tablå och motsvarande

transportkoefficienter för respektive klasser har viktade

transportkoefficienter beräknats för olika växtprodukter,

vilka återges i Tabell 6. I princip utgör dessa koeffi-

cienter, TCmv, fraktioner av deponerad aktivitet per ytenhet

som återfinns per viktsenhet torrsubstans genom rotupptag

från en ytenhet av den kontaminerade marken.

TCmv = B q ( k g ts)"1/Bq m"2 = m2(kg ts)~ 1

Aktiviteten i vegetation från kontaminerad mark orsakad av

en enkeldeposition avtager med tiden dels på grund av
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radioaktivt sönderfall och dels på grund av minskad till-

gänglighet för rctabsorption till följd av bortförsel med

gröda, omfördelning i markprofilen och reaktioner med mark-

materialet. Den fysikaliska halveringstiden är 30 år för

Cs och 28 år för Sr. Om halveringstiden för minskad

tillgänglighet, residenstid, sätts till 100 år (Eriksson,

1977, 1978) blir den effektiva halveringstiden ca 23 och

22 år för 1 3 7Cs respektive 90Sr.

Korrektionsfaktorn för en tid av ett år, eller i detta fall

mellan deposition 1978 och markupptag 1979 blir som följer.

1 3 7Cs: e-
l n 2 / 3° " l n 2 / 1 0 0 = e" 0' 0 3 0 0 = 0,9704

90Sr: e-ln2/28 - ln2/100 = e-0,0317 =

Förväntat markupptag av Cs och Sr i M-län 1979 kan under

dessa förutsättningar beräknas per kg ts och per km ur

ekvation (1) respektive ekvation (2).

MU = D x TC m v x C

MUT = D x x C x Ts

(1)

(2)

där MU

D

TC

C

Ts

MUT

= markupptag av aktivitet i MBq (kg ts)-1

= deposition, 1 TBq km_2 19 78

1979

t.ransportkoeff icient mark/växt i m (kg ts)

= korrektionsfaktor för tid

= torrsubstansskörd i ton km

= MU x Ts i MBq km"2

-2

Dessa beräkningar har införts i Tabell 7 där de olika växt-

produkterna grupperats på samma sätt som i Tabell 2. Av

Tabell 7 framgår att sockerbetsodlingen svarar för en mycket
137liten del av det totala markupptaget både vad gäller Cs

90 —2
och Sr. Av en deponerad aktivitet, 1 MBq km , återfinns

I: 10



i salugrödor 1979, 88 MBq 1 3 7Cs och 477 MBq Sr, varav 75

respektive 4 33 MBq beräknas återgå med returprodukter till

nusdjursskötseln. Motsvarande värden för disponibla foder-

medel, dvs summan av fodergrödor och returprodukter, utgör

151 respektive 1136 MBq.

3.2 Transport till djurprodukter 1979/80

Transporten av Cs och Sr från kontaminerad mark till

en djurprodukt bestäms av fodrets nuklidinnehåll samt av

djurets förmåga att absorbera, utsöndra och lokalisera dessa

nuklider till djurprodukten ifråga. Annorlunda uttryckt är

transportkoefficienten mark/djurprodukt, P ,, sammansatt av

en transportkoefficient mark/foder, P f, viktad med hänsyn

till foderstatens sammansättning samt en transportkoefficient

foder/djurprodukt, Pfd' så att

TC d = P ^ x P-, eller vid dimensionsanalys

= Bq(kg ts)
-1 -1 2 -

Bq(kg djurpr.) = m (kg djurpr.)

Bq m Bq(kg ts)-1

där djurprodukten utgör kött, fläsk, mjölk, ägg, etc.

Viktade transportkoefficienter, P f, har således beräknats

med ledning av en enkät om foderstaters sammansättning och

användningsfrekvens i M-län. Dessa P f har sedan multipli-

cerats med transportkoefficienter, Pfd» enligt Eriksson (1977

för att slutligen erhålla transportkoefficienter, P ,, vilka

återges för olika djurprodukter i Tabell 8. Med hänsyn till

en viss tidsförskjutning mellan växtproduktion och djur-

produktion, ca ett halvår, har vidare nya korrektions-

faktorer för en tid av 1,5 år beräknats.
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137Cs. e-ln2xl,5/30 - ln2/100 = e"0,0416 = 0 f 9 5 0 3

90- -ln2xl,5/28 - ln2/100 _ -0,0441 _ . Ql.,Q

Förväntad transport av Cs och Sr från jordbruksmark

via fodermedel till djurprodukt per kg färskvikt och per
o

km erhålles ur ekvation (3) respektive ekvation (4).

DU = D x TC m d x C

DUT = D x C x Dp

(3)

(4)

där DU = djurupptag av aktivitet i MBq kg-1 1979/80

D = deposition, 1 TBq km

'md:

, 1978
-2 -1TC ,= transportkoefficient mark/djurprodukt i m (kg)

C

Dp

= korrektionsfaktor för tid
-2= djurproduktion i kg km

DUT = DU x Dp i kBq km"2 Y
Beräkningar har införts i tabell 9. Som framgår bidrager

mjölkproduktionen med drygt hälften av Cs-transporten

och med ca 90 % av Sr-transporten. Till Cs-transporten

bidrar också nötkött- och fläskproduktionen i stor utsträck-

ning.

3.3 Transport till livsmedel 1979/80

Vidaretransporten av Cs- och Sr från växtprodukter till

vegetabilier avsedda för konsumtion påverkas av förädlings-

processerna. Framställning av matoljor och socker innebär

att nukliderna i huvudsak återgår till djurproduktion som

rapsmjöl respektive betmassaprodukter medan framställning

av mjöl och stärkelseprodukter innebär en omfördelning av

nukliderna relaterad till en motsvarande omfördelning av K

och Ca mellan mjöl och kli hos brödsäd och mellan stärkelse

och avfallsprodukter hos fabrikspotatis. Särskilda trans-
i i
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portkoefficienter mark/livsmedel har därför beräknats för

vegetabilier i Tabell 10, varvid dessa dessutom kali-

brerats med hänsyn till torrsubstanshalt relativt mot-

svarande koefficienter i Tabell 5. Koefficienterna för

animalier är identiska med dem för djurprodukter i Tabell

8.

Mot bakgrund av dessa förutsättningar har nettotransporten

till livsmedel under 1979/80 beräknats i Tabell 11 och ut-

tryckts i Bq per kg samt i kBq per km , dvs med 1,5 års

fördröjning mellan deposition och konsumtion. De tyngre

posterna totalt sett utgör som synes för båda nukliderna

mjöl och potatis bland vegetabilierna samt mjölk bland

animalierna. Hos de senare bidrar även nötkött och fläsk

i stor utsträckning.

3.4 Ärlig och integrerad transport

Hittills har transporten av Cs och Sr från mark till

olika vektorer i M-län behandlats för 1979/80. Med tiden

avtar givetvis den årliga transporten medan den ackumulerade

eller integrerade samtidigt ökar. Med 1979/80 som basår,

dvs att växtodling och husdjursskötsel har samma omfattning

och produktion som detta år, har Tabell 12 kalkylerats var-

vid den integrerade nuklidtransporten beräknats ur ekvation

(5) .

U = U79/80 X (5)

där U

U

a

t

79/80

integrerad transport under viss tidsperiod

transport år 1979/80

tidskonstant (In2/T; T = effektiv halveringstid)

tid (20 och 70 år samt oändlig tid)

Avtagande årstransporter tar sig uttryck i, att den inte-
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grerade transporten under 20 och 70 år samt under oändlig

tid, motsvarar ca 15, 29 och 33 respektive ca 15, 28 och

32 årstransporter av 1979/80 års storlek. 33 och 32 år ut-

gör samtidigt den effektiva medellivstiden, l/a, för
90respektive Sr.

137Cs

4. Dosberäkning vid oralt intag av 137Cs

Sista länken i näringskedjor inom ett kulturekosystem ut-

göres av människan. Vid oralt intag av radionuklider er-

håller hon en stråldos, vars storlek beror på nuklidinne-

håll i olika livsmedel samt den aktuella nuklidens meta-

bolism, dvs deponering och varaktighet i olika vävnader.

Cesium uppför sig i stort sett som kalium i människokroppen

men utsöndras ca 3 ggr långsammare. Residenstiden för Cs

varierar med diet, kön och ålder. Den är kortare för barn

än vuxna och kortare för kvinnor än män. Hos vuxna kan den

variera från 50-200 dagar. Variation i residenstid medför

givetvis variation i erhållen stråldos mellan olika indi-

vider vid samma nuklidintag.

Stråldosen relaterad till nuklidintaget ger enligt Dunning &

Killough (1981) en effektiv dosekvivalent (Sv Bq~ ) som ut-

gör det vägda medeltalet av erhållna dosekvivalenter i olika

vävnader specificerade i ICRP-26 (1977) . Definitionen är

SW j H j (6)

där H = effektiv dosekvivalent i Sv(Bq)
il*

j = index för olika vävnader

-1

= vägningsfaktor eller fraktion av stokastisk risk
vid enhetlig helkroppsbestrålning

= erhållen dosekvivalent (Sv) i vävnad j, som
resultat av 1 Bq av nukliden ifråga

Ekvation (6) är generell och kan användas såväl för in-
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halation som intag med livsmedel. En mera detaljerad här-

ledning lämnas av Aarkrog (]

delvis nya beteckningar fås

ledning lämnas av Aarkrog (1979) för 90Sr och 1 3 Cs. Med

HE - K x x TC v D x (7)

där K

TC

TC D

en konstant för omvandling av nuklidintag till
lämplig aktivitetsenhet

transportkoefficient livsmedel/vävnad

= transportkoefficient vävnad/Dos

= vägningsfaktör enligt ICRP (26) = w.

Under beaktande av att 1 Bq är lika med 2 7 pCi samt att det

årliga kaliumintaget i genomsnitt är 1281 g i dansk diet

blir

K = 27/1281 = 0,0211 pCi Bq"*1 år (gK) l

137,
Transportkoefficienterna baseras på årsintegrerade Cs/K-

kvoter i diet och kroppsvävnad erhållna som ett resultat av

kärnvapensprängningarna i början av 60-talet. Enligt Aarkrog
i ̂ 7 —i

(1979) är för Danmark TC, =2,85 pCi Cs (gK) år i
137 -1mjukvävnad per pCi Cs (gK) år i dieten. Enligt Spiers

(1968) ger ett kroppsinnehåll av 1 pCi (gK) en dosrat av
— 2 —11,8 x 10 mrad år för en person som väger 70 kg eller

TC v-2 . 137, -1 •
vD

= 1,8 x 10 mrad per pCi i j ;Cs (gK) x år.

Under beaktande av att kvalitetsfaktorn för beräkning av W
137

kan sättas till 1 för Cs blir 1 mrad = 1 mrem =0,01 mSv
4

= 10 nSv. Ekvation (7) ger enligt dessa premisser

H = 0,0211 x 2,85 x 1,8 x 10"2 x 104 = 10,8 nSv(Bq)"1

Dunning & Killough (1981) har i anslutning till ekvation

(6) tabellerat H_, för ett stort antal nuklider och därvid
137

refererat till 3 olika källor. Ett utdrag för Cs lämnas
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i nedanstående tablå med värden angivna i nSv(Bq)-1

Källa

INREM

ICRP

USNRC

Inhalation

13

8,6

12

Oralt intag

22

14

16

Värdena för oralt intag är som synes högre än Aarkrogs,

vilket delvis torde sammanhänga med skillnader i diet.

Värdet 10,8 nSv(Bq) , som beräknats för dansk diet torde

närmast vara tillämpligt för svensk diet, och används där-

för i fortsättningen.

4.1 Vid oförändrad jordbruksdrift

Vid beräkning av kollektivdosen, i det fall inga åtgärder
137vidtages i jordbruket för att minska transporten av Cs

från mark till livsmedel, har en försörjningsbalans upp-

rättats i Tabell 13 där livsmedelsproduktionen per km

åkermark i M-län, på basis av intag per år, fördelats på

det antal personer, som respektive livsmedel räcker till.

Multipliceras dosekvivalenten, 10,8 nSv(Bq)-1 med nuklid-
-2 137

transporten från en km åkermark belagd med 1 TBq Cs

erhålles en total dos, som för respektive livsmedel och

antal personer motsvarar den kollektivdos, som anges i

tabell 13 för 1979/80, ett år, och 1979/2000, 20 år.

Det varierande antal personer, som kan försörjas med olika

livsmedel från en km åkermark motiverar en beräkning av

genomsnittlig persondos vid intag av enbart kontaminerade

livsmedel (I) kontra kompletterad med okontaminerade livs-

medel (II+III). Med utgångspunkt från att mjölet, från den

andel av 1 km åkermark, som brödsäd odlas på i M-län,

räcker till 1024 personer under ett 4r, har Tabell 14

sammanställts. Vid intag av enbart kontaminerade livsmedel
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(I) under det första året (1979/80) kan en person i genom-

snitt beräknas erhålla ca 0,3 mSv. Vid komplettering med

okontaminerade livsmedel (II+III) blir persondosen ca 3 ggr

lägre eller ca 0,1 mSv. Vid intag under en 20-årsperiod

eller fram till sekelskiftet blir dosen ca 15 ggr större.

Om kontaminerade mjölk och mjölkprodukter utgår begränsas

dosen till ca hälften.

4.2 Vid ändrad jordbearbetning och växtnäringstillförsel

De hittills presenterade beräkningarna grundar sig således

på att inga åtgärder vidtages för att minska transporten av

Cs från mark till livsmedel. Vid en radioaktiv beläggning

av jordbruksmark kan det emellertid bli nödvändigt att vid-

taga vissa åtgärder för att om möjligt reducera denna trans-

port och därmed dosbelastning vid oralt intag. Villkor för

dylika åtgärder bör vara att de har effekt på lång sikt och

att de ej i någon större utsträckning påverkar den konta-

minerade markens produktionskapacitet. De bör vidare vara

tekniskt och ekonomiskt genomförbara.

Bortförsel av ett kontaminerat ytlager av jord och eventuell

vegetation är givetvis den mest radikala åtgärden. Man kan

förmoda att vall- och betesmark blir lättare att sanera och

kräver bortförsel av ett tunnare jordlager än vid öppen

växtodling, särskilt om marken därvid har en ojämn yta som

efter normal plöjning eller grövre jordbearbetning. En full-

ständig sanering är knappast tänkbar, men en bortförsel av
137

Cs så att ungefär en tiondel stannar kvar på det konta-

minerade området får anses möjlig. Då en sådan åtgärd sam-

tidigt erfordrar ett område för deponering och förvaring

av stora jordmassor med hög aktivitet torde det knappast

bli aktuellt med marksanering at större arealer jordbruks-

mark.

1:17

7



Nedplöjning av ett kontaminerat ytlager av matjord blir

förmodligen den mest adekvata åtgärden vid återanvändning

. - av större arealer i synnerhet som de-tta starkt begränsar

den externa strålningen (jfr del III) och även strålning

från inhalation av jordbruksdamm (jfr del III). Även om
137

'Cs i detta fall blir mindre tillgängligt för rotabsorp-

tion kan samma effekt som av sanering ej påräknas. En

sänkning av upptaget med en faktor 5 kan möjligen i gynn-

samma fall uppnås, vid placering av det kontaminerade yt-

skiktet i övre delen av underliggande alv. Om effekten av

nedplöjning skall bli bestående erfordras att man undviker

upptransport av jord vid efterföljande jordbearbetningar.

Liksom ifråga om sanering torde en högre effekt av ned-

plöjning kunna uppnås på vall- och betesmark än vid öppen

växtodling.

137En ändrad växtnäringstillförsel kan minska Cs-upptaget.

Grundgödsling med kalium före nedplöjning av kontaminerat

ytlager reducerar rotabsorptionen av Cs. Kalkning av

jordar med låga pH-värden har samma effekt. Som tidigare

påpekats är växtnäringstillståndet som regel relativt gott

på de flesta jordar i M-län. I genomsnitt torde emellertid

kaliumgödsling och kalkning kunna minska Cs-upptaget med

en faktor 2 och tillsammans med djupplöjning totalt med en

storleksordning jämfört med oförändrad jordbruksdrift.

4.3 Vid ändrad driftsinriktning

Utöver eller i kombination med diskuterade markåtgärder kan

det vara befogat att ändra växtodling och husdjursskötsel.

Odling av salugrödor, som direkt eller efter olika processer

i förädlingsindustri ger kontaminerade vegetabilier bör

undvikas. Fältmässig köksväxtodling, som ej kommenterats

i denna rapport måste förmodligen uteslutas liksom odling

av matpotatis. Brödsädesodling och mjölkproduktion kan
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likaså bli kritiska. Ändrad disposition och alternativa

driftsinriktningar, som syftar till att avlänka vidare-

transporten av Cs från växtprodukter till livsmedel

diskuteras nedan.

Cs-innehållet i gräsvegetation blir förhållandevis högt

vid en ytlig markbeläggning i synnerhet på naturlig betes-

mark, som vanligen har en tjock rotmatta, ett tunt mat-

jordslager och en alv med grov textur. Dylik mark som dock

förekommer i liten omfattning i M-län, lämpar sig troligen

ej för betning de närmaste åren efter en större deposition

av Cs. Före en eventuell återgång till betesdrift kan

grundkalkning och grundgödsling med kalium förväntas redu-

cera Cs-upptaget liksom användning av nitratkväve. Betes-

djur bör i främsta hand vara hästar eller möjligen nöt-

kreatur för rekrytering.

En övergång till köttdjursuppfödning är mest aktuell på '

gårdar med tidigare mjölkproduktion. Efter djupplöjning av

all åkermar'. inom jordbruksenheten disponeras denna i huvud-

sak för vallodling och betesdrift. Den stora fördelen med

ett sådant system blir att det kontaminerade ytlagret kan

säkert placeras och hållas kvar på ett visst djup i mark-

profilen. Om en mindre del av åkerarealen skall användas

för fodersädesodling är det givetvis viktigt att minimera

jordbearbetningen. Plöjning eller djupare harvning ute-

slutes.

En övergång till fläskproduktion är mest aktuell på kreaturs-

lösa gårdar. Den medför samtidigt en Övergång till enbart

odling av fodersäd och är därför mest tilltalande på ler-

jordar med ett tjockt matjordslager, där man kan placera
i

kontaminerat ytlager på relativt stort djup. Framtida

årliga jordbearbetningar med upptransport av Cs med

redskap blir relativt lätt att undvika. Extern strålning
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och inhalation med jordbruksdamm kan starkt begränsas.

Ovanstående förslag till ändringar av jordbruksdriften

innebär således att enbart fodergrödor odlas på konta-

minerad åkermark. Inga växtprodukter lämnar den enskilda

jordbruksenheten utan förädlas till kött och fläsk. Vid

såväl kött- som fläskproduktion kan utfodringen dessutom

ordnas så att rekryteringsdjur utfodras med kontaminerat

foder medan egentliga slaktdjur under en slutfas utfodras

med importerat okontaminerat foder. Cs-transporten till

livsmedel och därmed kollektivdosen kan troligen reduceras

med en storleksordning eller ungefär lika mycket som före-

slagna markåtgärder, det vill säga tillsammans ca 2 stor-

leksordningar. Undersökningar för säkrare uppskattning och

utvärdering av hur olika åtgärder skulle kunna minska

Cs-transport och kollektivdos erfordras emellertid.
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J'etroitrafisk- birtccknin<i
dill benämninti
I'ctroijraphicai indication
iind term

Gyttjelera, (k-r.nyttja, dyig lerai
(jyttja-clay (clayey gyttja, dy-clay)

S»> v lera
Heavy clay

L ••- Styv mellanlera
\ ; Heav. intermediate eta.
i i Lätt mellanlera
r j Light intermediate clay
g ^ ^ j Lätt moränmellanlera
\o—a—^ Light intermediate moraine clay
[-Z-Z-Zj Mjällera eller moleror
r-Z-I-Z-j Siltv clav or mo-clays

Lerhalt.
um/ef.
Clay-content,
approx.

40—50

30-40

15—30

Sandig lättlera
Sandy light clay

Sandig moränlättlera
Sandy moraine littlit clay

i f. ä f.'j Clayey moraiiH1 saiul

Mojordar : grovnm eller tinmo
Mo soils: coarse mo or fine mo
Stenig skifferblandad sand
Stony shale-mixed sand

Sand (grus, rullstensjord)
Sand (gravel, rubble-stonc soil»
Sand (grus) på morän
Sand (gravel) on moraine

Moränsand, morännio
Moraine sand, moraine mo

Morän-stenjord
Moraine stone-soil

Figur 1.

översiktskarta ut-
visande jordarts-
områden inom Malmö-
hus lan. Efter 6.
Ekström (1953).

5-1?

S E C T I O N 2



Tabell 1. Areal och skördedata för Malmöhus län 1979-

Gröda

Åkermark

Höstvete
Vårvete
Höstråg
Vårråg
Korn

Havre
Blandsäd
Foderärter
Kokärter
Åker bönor

Höstraps
Vårraps
Höstrybs
Vårrybs
övriga oljeväxter

Grönfoder och
Ensllageväxter
Slåttervall
Frövall
Betesvall

Matpotatis
Fabrikspotatis
Sockerbetor
"- , blast

övriga växtslag
Helträda
Obrukad åker

Annan mark

Kult. betesmark
Annan gräsmark
övrig mark
Skogsmark

Areal

k» 2

3093,2

434,0
66,1

150,5
2 , 5

971,1

198,3
10,6
11,5
0 , 9

28,4

251,3
14,1
9,9
2 , 6

18,1

19,0
268,5
25,9

109,7

38,2
11,7

306,1

104,5
20,7
12,9

706,9

730,8
113,9
117,4
344,9

%

100

n,2
2,1
4,9
0,1

31,4

6,4
0,3
0,3
0,03
0 ,9

8 ,1
0 , 4
0 , 3
0 ,1
0,6

0,6
8,7
0 , 8
3,6

1.2
0,3
9,9
9,9

3,4
0,7
0,1

100

18,5
16,1
16,6
48,8

Skörd

dt ha"1

48,3
44,1

30,0a )

"3,3

44,0
38,9
24,0
24,0
29,0

24,2
26,3
18,2
2 2 ' 2 ^
20,0 a ;

5 0 ' °b
75,0b)

60,0a )

390,5
359,3
434,2
347,4

24,0a)

12,0a )

Mkg tota l t

206,0
28,3
56,6

0 , 7
398,2

82,5
3,9
2 , 8
0 , 2
6,8

60,8
3,7
1,8
0,6
3,6

9,5
191,3

_
65,8

156,2
44,0

1315,2
1052,2

31,4
13,7

_2
ton km

66,6
9,1

18,3
0 , 2

128,7

26,7
1,3
0 , 9
0,1
2 , 2

19,6
1,2
0,6
0 , 2
1,2

3,1
61,8

_

21,3

50,5
14,2

425,2
340,2

10,1
4,4

a)
Skattat värde

i

!

r

b ) 1:a skörd 48,9 och vallåterväxt 26,9 dt ha"1
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Tabell 2. Torrsubstansskörd i Malmöhus län och hela riket 1979.

Växtprodukt

Vete
Råg
Kokärter

Oljeväxter

Matpotatis
Fabr ikspotat is
Sockerbetor

Salugrödor, S:a

Korn
Havre & Blandsäd
Foderärt & Åkerböna

Grönfoder & ensl iage
S l å t t e r v a l l 1:a sk
Fodersädshalm
Sockerbetsblast

Val låterväxt
Betesval l
Naturbete

Fodergödor, S:a

K l i , mm
Rapsmjöl, mm
Betmasseprod.

Returprod, S:a

Malmöhus

Mkg

199,2
48,7
0,2

57,8

28,1
11,9

328,9

674,8

338,4
73,5
8,1

8,0
104,1
20,6
52,1

57,3
55,0
37,6

754,7

59,0
28,9
78,9

166,8

l ä n

ton km

64,4
15,8
0,1

18,7

9,1
3,8

106,3

218,2

109,4
23,8

2,6

2,6
33,7

6,7
16,1

18,5
17,8
12,2

243,4

19,1
9,3

25,5

53,9

i

37

9

6

49

100

56

24

20

100

35
17
47

100

Hela r ike t

Mkg

875,5
165,4
73,1

246,6

150,4
121,1
551,6

2183,7

1993,8
1421,0

82,8

88,9
2362,0

170,7
145,6

1130,9
800,7
432,7

8629,0

246,2
123,3
132,4

501,9

_2
ton km

29,6
5,6
2,5

8,3

5,1
4,1

18,6

73,8

67,4
48,0
2,8

3,0
79,9
5,8
4,9

38,2
27,1
14,6

291,7

8,3
4,2
4,5

17,0

%

51

11

12

25

100

41

32

27

100

49
25
26

100
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Tabell 3- Antal husdjur i Malmöhus län och hela riket 1979.

Djurslag/djur

Hästar (1976)

Kor för mjölkpr.
Kor för uppfödning av kalvar
Kvigor, tjurar och stutar > 1
Kalvar < 1 år

Nötkreatur, S:a

Tackor & baggar
Lamm

Får, S:a

Galtar
Suggor
Övriga svin > 3 mån
Övriga svin < 3 mån

Svin, S:a

Höns
Kycklingar av värpras
Kycklingar, broiler

Höns & kycklingar, S:a

Malmöhus

Totalt

6 009

34 605
11 213

år 48 895
37 486

132 199

2 824
3 694

6 518

2 701
56 211
209 296
231 123

499 331

356 732
236 688

1 283 053

1 876 473

län

km"2

1,9

11,2
3,6
15,8
12,1

42,7

0,9
1,2

2,1

0,9
18,2
67,7
74,7

161,5

115,3
76,5

414,8

606,6

Hela riket

Totalt

58 601

653 24'!
71 149
603 670
582 775

1 910 838

158 381
224 178

38 559

12 048
281 719

1 132 920
1 177 611

2 604 298

4 256 787
1 215 654
2 927 856

8 400 297

km"2

2,0

22,1
2,4
20,4
19,7

64,6

5,4
7,6

1,3

0,4
9,5
38,3
39,8

88,0

143,8
41,1
98,9

283,8

Tabell 4. Djurproduktion, i Malmöhus län och hela riket, 1979.

Malmöhus län Hela riket
Produkter

Hästkött (1976)

Storboskap
Större kalv
Mindre kalv

Nötkött, S:a

Får 4 get
Fläsk

Kött & fläsk, S:a

Fjäderfäkött
Mjölk
Agg

ton

11
2

13

60

74

10
180
9

279

041
917
24

982

90
137

398

858
550
218

kg

3

4

19

24

3
58
2

km'2

90

569
943
8

520

29
442

052

510
730
980

ton

3

2

140
11

151

4
313

472

41
408
110

721

221
058
337

616

788
650

775

600
284
000

kg km'2

92

4 738
374
11

5 123

162
10 598

15 975

1 406
115 166
3 717
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Tabell !J. Beräknad iivsmedelproduktion 1 Malmöhus län 1979.

Produkter

VegeUabilier

Mjöl
Kokärter
Matoljor
Matpotatis
Stärkelse
Socker

Animalier

Hästkött
Nötkött
Fårkött
Fläsk
Fjäderfäkött
Ägg

Mjölkprodukter

Ton totalt

205 814
221

25 875
127 200
5 212

223 587

209
10 487

68
45 103
8 144
9 034

176 939

kg km

66 538
71

8 365
41 130
1 685

72 283

68
3 387

22
14 58I
2 633
2 921

57 203

Tabell 6. Koefficienter för transport av 3 7Cs och ^ Sr
från mark till växtprodukter i Malmöhus län.
Jfr text!

Växtprodukt

Spannmål, kärna
" , halm
" , kli
Ärter & Åkerbönor, frö

Oljeväxter, frö
11 , rapsmjöl

Potatis, knölar
Sockerbetor, rötter
" , blast
" , betmassa

Grönfoder & ensilage
Slåttervall, l:a skörd
Vallåterväxt, bete
Betesvall, åker
Naturbete

m 2(k K

137Cs

0,05
0,08
0,08
0,18

0,12
0,23

0,36
0,75
1,82
2,88

0,16
0,38
0,38
0,38
1,12

t8)~1xl0 3

9°Sr
0,18
1,60
0,58
0,18

1,10
2,28

0,36
4,24
13,60
16,25

3,20
4,12
6,48
6,48
6,48

m2(g Ca)" 1

xlO"3

0,26
0,44
0,32
0,13

0,30
0,37

0,90
2,02

1,11
2,17

0,44
0,98
1,25
1,25
1,25
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Tabell 7. Beräknad transport av Cs och Sr till växtpro-

dukter i Malmöhus län 1979 efter en beläggning

av ITBq per km 1978. Jfr text!

Växtprodukt

Vete
Råg
Kokärt

Oljeväxter, frö
Matpotatis
Fabrikspotatis
Sockerbetor

Salugrödor, S:a

Korn
Havre & Blandsäd
Foderärt & Akerböna

Skörd
ton km*

64,4
15,8
0,1

18,7
9,1
3,8

106,3
328,8

109,4
23,8
2,6

Grönfoder & Ensilage 2,6
Slå t te rva l l , 1:a skörd 33,7
Fodersädeshalm 7,2
Sockerbetsblast 16,8

Vallåterväxt
Betesvall
Naturbete

Fodergrödor, S:a

Kli
Rapsmjöl
Betmasseprod.

Returprodukter, S:a

18,5
17,8
12,2

244,5

19,1
9,3

25,5

53,9

137Cs

Bq k g " 1

48,5
48,5

174,7

116,4
349,3
349,3
727,8

-

48,5
48,5

174,7

155,2
368,8
77,6

1766,1

368,8
368,8

1086,8

77,6
221,7

2790,3

MBq km"2

3,1
0,8
0,01

2,2
3,1
1,3

77,4

87,9

5,3
1,2
0,5

0,4
12,4
0,6

29,7

6,8
6,6

13,2

76,6

1,5
2,1

71,2

74,7

9 0Sr

Bq kg" 1

174,4
174,4
174,4

1 162,6
348,8
348,8

4 107,7

-

174,4
174,4
174,4

3 100,1
3991,5
1 550,1

13 175,7

6277,8
6 277,8
6 277,8

561,9
2 209,2

15747,5

MBq km"2

11,2
2,8
0,01

21,7
3,2
1,3

436,6

476,9

19,1
4,1
0,5

8,0
134,4

11,2
221,9

116,3
111,6
76,3

703,3

10,7
20,6

401,7

433,1

v

1 ̂7 QO
Tabell 8. Koefficienter för transport av J(Cs och J Sr från

mark till djurprodukter i Malmöhus län. Jfr text!

m2 kg"1x10'3

Djurprodukt

Hästkött
Nötkött
Fårkött
Fläsk
Fjäderfäkött
Ägg
Mjölkprodukter

137Cs

0,280
0,235
0,560
0,060
0,060
0,003
0,047

9 0Sr

0,013
0,012
0,016
0,006
0,007
0,090
0,070
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Tabell 9. Beräknad transport av Cs och 3r från mark tiil
djurprodukter i Malmöhus län 1979/80 vid en belägg-

erning av 1 TBq per km 1^78. Jfr text!

Djurprodukt

Hästkött
Nötkött
Fårkött
Fläsk
Fjäderfäkött
Ägg
Mjölk

Summa

Produktion
kg km"

90
4520

29
19942
3510
2980

58730

137Cs

Bq k g ' 1

268,6
225,4
537,2
57,6
57,6
2,9

45,1

kBq km"2

24
1019

16
1148
202

9
2648

5066

9 0Sr

Bq kg" 1

12,4
11,5
15,3
5,7
6,7

86,1
67,0

kBq km~2

1,1
52

0,4
114
24

257
3934

4382

Tabell 10. Koefficienter för transport av Cs och 9 Sr från
mark till vegetabilier i Malmöhus län. Jfr text!

Vegetabilier

Mjöl
Kokärter
Matpotatis
Stärkelse

m2 kg"1

* ts 137Cs

86 0,034
86 0,155
18 0,065
84 0,009

1 x10-3

9 0Sr

0,040
0,155
0,065
0,231

Tabell 11. Beräknad transport av
livsmedel i Malmöhus län
av

Livsmedel

Mjöl
Kokärter
Matpotatis
Stärkelse

Vegetabilier,

Hästkött
Nötkött
Fårkött
Fläsk
Fjäderfäkött
Agg
Mjölk

Animalier, S:

1 TBq per km

Produktion
kg km

66538
83

41130
1685

S:a

68
3387

22
14581
2633
2921

57203

a

2m (g

x10"3

0,
0,
0 ,
0 ,

r
Cs och
1979/80

1978. J f r t ex t !

137Cs

Bq kg"1

33,0
148,7
62,4
8,6

268,6
225,4
537,2
57,6
57,6

2,9
45,1

kBq km

2196
12

2565
14

4787

18
764

12
840
152

8
2580

4374

174
180
900
900

90Sr
v i d

-2

Ca)"1

från mark t i l l
en beläggning

90Sr

Bq kg"1

38,3
148,3
62,2

221,1

12,4
11,5
15,3
5,7
6,7

86,1
67,0

kBq km"2

2547
12

2559
372

5490

0,8
39
0,3

83
18

251
3833

4225
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Tabell 12. Ärlig och Integrerad transport av 137Cs och 9°Sr från mark till olika
vektorer i Malmöhus län vid

Vektor

1.
2.

3.
4.
5.
4

1.
2.
3.
4.
5.
4

I: 29

Växtprodukter
Fodermedel
Djurprodukter
Vegetabilier
Animalier

+ 5

Växtprodukter
Fodermedel
Djurprodukter
Vegetabilier
Animalier

+ 5

Ärlig
1979/1

137Cs
164,5
151,3
5,07
4,79
4,37
9,16

90_
Sr

1180
1136

4,38
5,49
4,22
9,71

transport, MBq
1 QQQ/

980 2000

90,2
83,0
2,78
2,62
2,39
5,01

626
603
2,32
2,91
2,24
5,15

en beläggning

km"2

20*9/2050

20,1
18,4
0,62
0,58
0,54
1,12

128
124
0,48
0,59
0,46

1,05

av lTBq per

Integrerad
1979y -2000

2470
2280
76
73
66
139

17740
17080

66
83
63
146

krn 197b.

transport
1979y -2050

4810
4420
148
140
128
268

33190
31960

123
155
119
274

Jfr text!

, MDq km"1"

5480
5040
169
159
145
304

37240
35860
138
174
133
307



Tabell 13- Försörjningsbalans och kollektivdos av
1 17

°'Cs vid in-

tag av kontaminerade livsmedel från en km åkermark i

Malmöhus län under ett år (1979/80) och 20 år (79/2000)

Jfr text!

Livsmedel

Mjöl
Kokärter
Matpotatis
Stärkelse

Hästkött
Nötkött
Fårkött
Fläsk
Fjäderfäkött

Ägg
Mjölk

Försörjningsbalans/km
Produktion Intag

kg

66538
83

41130

1685

68
3387
22

14581

2633
2919
57203

kg/pers

65
1
65
2,5

0,4
15
0,6
30
5
11
365

Antal
pers

1024
83
633
270

170
226
37
486
527
266
157

m man

1Q7Q /
17 17/

23,7
0,13
27,7
0,15

0,19
8,3
0,13
9,1
1,6
0,09
27,9

Sv(TBq km"2)"1km"2

1Q7Q
1980 * -2000

357
1,9

416
2,2

2,9
124
1,9

136
25
1,3

419

Tabell 14. Jämförelse av persondos vid intag av enbart kontaminerade

livsmedel (I) kontra kompletterad med okantaminerade livs-

medel (II+III) under ett år (1979/80) och 20 år (79-2000).

Jfr text!

Livsmedel

Mjöl
Kokärter
Matpotatis
Stärkelse
S:a

Hästkött
Nötkött
Fårkött
Fläsk
Fjäderfäkött

Agg
Mjölk

S:a

Intag

I

65
1
65
2,5

0,4
15
0,6
30
5
11
365

, kg pers"

II

65
0,08
40
0,66

0,07
3,3
0,02
14,2
2,6
2,9
56

III

0,92
25
1,84

0,33
11,7
0,58
15,8
2,4
8,1

309

If JuSv

23,7
1,6

43,8
0,23
69,3

1,2
36,5
3,5
18,0

3,5
0,34

159

222

pers"
79

0 ' -2000

357
24,1
658
3,4

1042

17
548
52,3
270
52,5
5,2

2382

3327

II+III,

1 9 7 9 /80

23,7
0,13

27,0
0,06

50,9

0,20
8,0
0,12

8,5
1,8
0,09

24,4

43,1

îSv pers
79
' -2000

357
1,9

405
0,9

765

3,0
121
1,7

128
27,3

1 » ^
366

648
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1. INLEDNING

Efter ett utsläpp av radioaktivitet till atmosfären i

samband med en reaktorolycka kommer befolkningen i det

område som berörs av det radioaktiva "molnet" att via

olika exponeringsvägar utsättas för såväl extern som

intern bestrålning. En viss grad av exponering ger upphov

till en absorberad dos, som kan resultera i olika effek-

ter hos de individer som utsatts för bestrålning.

Effekterna kan vara akuta eller sena (stokastiska). De

förra kännetecknas av att det erfordras ett bestämt trös-

kelvärde hos dosen för att effekten skall uppträda. För

de sena effekterna gäller däremot ett linjärt samband

mellan dos och effekt, vilket innebär att även för den

minsta dos finns en liten sannolikhet att en sen effekt,

i form av t.ex. cancer eller genetisk skada, skall upp-

träda under individens livstid.

Man skiljer mellan akut och kronisk exponering. Den förra

typen kan orsaka så höga doser att akuta effekter uppstår.

Exponeringen sker i detta fall inom loppet av timmar eller

något dygn under och efter molnets passage och omfattar

dels extern bestrålning direkt från molnet och dels expo-

nering från aktivitet som deponeras på mark, vegetation,

byggnader, vägar etc. Vidare kan en akut intern exponering

ske genom inandning av aktivt material vid vistelse i

molnet.

Kronisk exponering orsakar endast stokastiska effek-

ter. Den äger rum under en lång tid (upp till 50 år) efter

utsläppet och omfattar dels extern bestrålning från depo-

nerad aktivitet och dels intern bestrålning, främst från

kontaminerade livsmedel, men även från resuspenderad akti-

vitet {jordbruksdamm e t c ) . De olika exponeringsvägarna

framgår av fig. 1 i del I. (se även Th 81).
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För att kunna beräkna den dos som en viss exponering

åstadkommer har olika modeller utarbetats. Ett generellt

samband giltigt för samtliga exponeringsvägar är:

H = C U . D . P

där H är dosraten (=dosen per tidsenhet)

C är aktivitetskoncentrationen (i luft, vatten,

livsmedel etc.) eller beläggningen per ytenhet

U är utnyttjandegraden eller vistelsetiden

D är doskonversionsfaktorn

P är olika skärmningsfaktorer

(UN 77, Th 81)

Samtliga eller flertalet av de i formeln ingående para-

metrarna måste bestämmmas separat för olika exponerings-

vägar, nuklider, befolkningsgrupper och kroppsorgan. Be-

räkningarna blir därför ofta omfattande, trots den gene-

rella formelns enkla form. De olika parametrarnas bety-

delse vid beräkning av externdosen kommer att närmare

diskuteras i fortsättningen.

Enligt de beräkningar som gjorts i WASH 1400 är det

sannolikt att externbestrålningen från deponerad aktivi-

tet ger det största bidraget till den dos som orsakar

akuta skador efter en reaktorolycka. Under förutsättning

att den deponerade aktiviteten ligger kvar på markytan

antages ungefär hälften av den dos som orsakar kroniska

skador härröra från deponerad aktivitet. Ett nästan lika

stort bidrag kan förväntas komma från intern bestrålning

efter intag av kontaminerade livsmedel. Olika dosredu-

cerande åtgärder, som kommer att diskuteras i de följan-

de kapitlen, kan dock avsevärt förändra relationerna i

dosbidraget mellan de olika exponeringsvägarna.
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2. UTSLÄPPSKATEGORIER OCH OLIKA NUKLIDERS DOSBIDRAG

Innehållet av olika radionuklider i härden hos Barse-

bäcksreaktorerna har beräknats enligt förutsättningarna

i WASH 1400 och med hänsyntagande till reaktorernas stor- !

lek (Ristf 77, Ris0 81). Ett 50-tal nuklider kan bidraga '

till externdosen i den akuta exponeringsfasen (se tab. 1).

En nuklids potentiella farlighet beror bl.a. på dess

fysikalisk-kemiska och radiologiska egenskaper. Viktiga

fysikalisk-kemiska egenskaper är kokpunkten och därmed

flyktighetsgraden samt vidare storleken av de partiklar

som bär nukliden i fråga. Partikelstorleken bestämmer

bl.a. depositionshastigheten.

Ett antal tänkbara utsläppssituationer hos en kokvatten-

reaktor har beskrivits i WASH 1400 (se tab. 2). De skilda .

utsläppskategorierna beror på olika tänkta händelseförlopp, '

omfattande bl.a. bortfall av samtliga kylsystem, som re-

sulterar i dels att bränslehärden smälter och dels ett

brott på reaktorinneslutningen, så att det förångade

härdinnehållet i större eller mindre utsträckning frigörs

till atmosfären. De fraktioner av reaktorns totala inne-

håll av olika nuklider som därvid kan frigöras framgår

av tab. 2.

Beräkningar har utförts av Gyllander (Gy 80) beträffande

olika nukliders dosbidrag på kortare och längre sikt efter

ett reaktorhaveri. Efter ett tänkt BWR-1 utsläpp från

Barsebäck med vindriktning mot Köpenhamn skulle efter en

vecka närmare 60 procent av den integrerade extern- och

interndosen härröra från olika kortlivade jodisotoper,

medan bidraget från isotope*, av cesium (Cs^ onh mbidiur.

(Rb) skulle utgöra drygt 5 procent. Efter 30 år uppgår

däremot det integrerade dosbidraget från jodisotoperna

endast till drygt 4 procent av totaldosen, medan mer än
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85 procent kommer från isotoperna Cs (halveringstid

2,05 år, genomsnittlig fotonenergi 0,70 MeV) och Cs

(halveringstid 30 år, fotonenergi 0,66 MeV). Av totala

dosen, integrerad över 30 år, härrör sålunda nära 60

procent från Cs.

Med hänsyn till att cesium har relativt låg kokpunkt

(670 ), kan en stor del av Cs-innehållet i härden lätt

förångas och spridas till atmosfären i samband med ett

reaktorhaveri. Då Cs dessutom har lång fysikalisk hal-

veringstid (jfr ovan), kommer konsekvenserna av en mark-

beläggning att kvarstå under lång tid.

Sannolikheten för att ett utsläpp av kategorierna BWR-1

eller -2 skall inträffa är enligt WASH 1400 7.10~6 per

reaktorår (dvs. 1 gång per 7000000 driftsår). Enligt

Ris0 31 visar nyare beräkningar emellertid att sannolik-

heten för ett BWR-1 utsläpp är ca 100 ggr lägre än vad

som anges i WASH 1400. Barsebäck-verket kommer vidare

enligt uppgift att fr.o.m. mitten av 1980-talet förses

med ett stort sten- och sandfilter, som via ett grovt rör

försett med sprängbleck står i förbindelse med inneslut-

ningen. Filtret skall kunna absorbera aktiviteten i hän-

delse av att trycket i inneslutningen stiger så att risk

för brott på densamma föreligger. Genom denna anordning

kommer sannolikheten för att en eventuell härdsmältning

skall leda till stora utsläpp (av kategorierna BWR-2 eller

BWR-3) att avsevärt reduceras. Det största utsläpp som

därefter med någorlunda rimlig sannolikhet kan tänkas in-

träffa blir av kategori BWR-4 (jfr Ris0 81).

Ett BWR-2 utsläpp innebär enligt tab. 1 och 2 att upp till

mer än 2,25 MCi (motsv. ca 100 PBq) Cs skulle kunna

frigöras till atmosfären. Motsvarande siffror för ett

BWR-4 utsläpp blir enligt samma källor en storleksordning

lägre. Storleken av den areal, som kan komma att beläggas

vid olika tänkta utsläppssituationer, beror givetvis i hög
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grad på de meteorologiska förhållanden som råder vid och

efter utsläppets inträde. Vid konsekvensberäkningarna i

de följande kapitlen har, liksom i föregående del, utgåtts

från en beläggningsrad motsvarande 1 TBq (= 27 Ci) km

Denna eller högre deponering är sannolik för en avsevärd

areal efter ett utsläpp av kategorierna BWR-1 och BWR-2.

Även vid ett BWR-4 utsläpp kommer troligen en mindre

areal (upp till något 10-tal km"2) att erhålla motsvarande

beläggning (jfr fig. 3 och kap. 8).

3. AKTIVITETENS FÖRDELNING I MARKPROFILEN EFTER EN BELÄGG-

NING

Radioaktivitet som deponeras på mark, vegetation, bygg-

nader, vägar etc. kommer under inverkan av olika proces-

ser att omfördelas och spridas i naturen. Deponerad akti-

vitet försvinner härigenom snabbare från markytan än vad

som betingas av den fysikaliska halveringstiden.

Nederbörd som faller samtidigt med eller kort tid (upp

till några dagar) efter depositionen orsakar bortskölj-

ning (run-off) av aktivitet, särskilt från hårda ytor så-

som tak och asfaltbeläggning. Effektiviteten i bortskölj-

ningen beror på intensiteten i nederbörden samt på vatten-

mättnadsgraden hos underlaget. Om detta har hög vatten-

mättnadsgrad p.g.a. tidigare nederbörd blir bortskölj-

ningen större jämfört med om underlaget är torrt. Bort-

sköljningen är större i kuperad terräng än från plana fält,

och vidare är den större från öppen mark (t.ex. plöjd eller

på annat sätt bearbetad åkermark) än från mark som bär

vegetation (Ris0 81, Th 81).

Aktivitet, som deponerats på en markyta, (t.ex. en naturlig

gräsmark) föreligger antingen i form av icke-lösliga par-

tiklar eller som joner, vilka adsorberas till ytskiktets

ler- och humuskolloider. Sålunda deponerad aktivitet kom-

mer efter hand att infiltreras i marken, varigenom strål-
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dosen kommer att reduceras till följd av det överliggande

jordmaterialets skärmning. På lång sikt sker även en

horisontell transport i marken, som medför att aktivitet

via dräneringssystemen når vattendrag, sjöar etc. Ojämn-

heter i markytan (t.ex. efter plöjning) samt kuperad

terräng kan även bidra till en viss reduktion av expo-

neringen jämfört med om aktiviteten deponerats på en

plan yta.

Vid jämförelse av dosmätningar i fält med depositions-

data för olika fallout-nuklider (däribland Cs) fann

Beck (Be 66) bästa överensstämmelsen under antagandet

att nukliderna var exponentiellt fördelade i markprofilen

med ett medeldjup av 2,2 cm (jfr fig. I b ) . Medeldjupet

och penetrationshastigheten beror bl.a. på jordarten samt

nederbördens storlek och intensitet.

Resultat från svenska lånqtidsförsök, där Cs deponerats

på permanent betesmark, visar en fördelning i markprofi-

len som väl överensstämmer med internationella data.

Efter sex år var medeldjupet på en lerjord i genomsnitt

för olika gödslingsled 3,0 cm. Efter ytterligare 15 år

hade medeldjupet ökat till drygt 5,0 cm eller med i

genomsnitt 1,3 mm per år. Resultaten visar sålunda att

radiocesium på sikt har ringa rörlighet i marken under

svenska förhållanden (Ha 80).

Experimentella data saknas i fråga om den hastighet med

vilken Cs-nukliderna infiltreras i marken under svenska

fältförhållanden. Beck (Be 66) anser att den exponen-

tiella fördelningen enligt ovan kan ha uppnåtts redan

någon månad efter depositionen. I brist på experimen-

tellt underlag antages t.v. att medeldjupet ligger på

en cm ett år efter depositionen.
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Den vertikala transporten av radiocesium i marken under

första året efter en beläggning är således i huvudsak

en av nederbörden betingad mekanisk process, under det

att transporten på lång sikt främst beror på diffusions-

och jonutbytesprocesser i jordmaterialet.

Aktivitet som deponeras på åkermark kominer, under förut-

sättning att marken kan brukas i fortsättningen, att på

olika sätt omfördelas i markprofilen till följd av plöj-

ning och annan jordbearbetning. Fördelningen blir i viss

mån beroende på när under året depositionen äger rum och

vidare på vilka bearbetningsåtgärder som därefter följer

Om beläggningen tankes äga rum på plöjd mark, som där-

efter på konventionellt sätt bearbetas för sådd, kommer

aktiviteten att fördelas så att den avtar mer eller

mindre jämnt i det bearbetade matjordsskiktet. Man er-

håller en s.k. triangulär eller jämnt avtagande aktivi-

tetsfördelning enligt fig. 1 c.

I det fall depositionen sker på mark som senare kommer

att plöjas, vänds aktiviteten i större eller mindre ut-

sträckning ned i botten av matjordslagret i samband med

plöjningen. Vid en under ideala betingelser genomförd

plöjning,där tiltorna vänds nästan helt, kan huvuddelen

av aktiviteten förväntas hamna ovanpå plogsulan. Under

förhållanden med ogynnsam struktur hos jorden, eller om

halm eller andra skörderester skall nedplöjas, sned-

ställs emellertid tiltorna. Aktiviteten kommer då att

fördelas så att den avtar mer eller mindre jämnt uppåt

i matjordsprofilen. Man erhåller en omvänd triangulär för-

delning enligt fig. 1 d. I samband med fortsatt plöjning

och bearbetning av den belagda marken, kommer aktiviteten

så småningom att bli jännt fördelad i matjordslagret.

Aktiviteten antar en homogen eller rektangulär fördel-

ning enligt fig. I e.
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Under förutsättning att plöjningsdjupet är stort i för-

hållande till bearbetningsdjupet vid såbäddsberedningen ,

och att en fullständig nedvändning av aktiviteten har

uppnåtts vid plöjningen, kommer huvuddelen av aktivite-

ten att fördelas i ett skikt i botten av matjordslag-

ret (fig. 1 f_) .

Jordmaterialets skärmning beror dels på fotonenergierna

hos den emitterade gammastrålningen och dels på jordens

elementsammansättning samt dess volymvikt och vatten-

mättnadsgrad. Skärmningen avtar med ökande fotonenergi,

men ökar med stigande volymvikt och vattenhalt hos

jorden. (Jfr även 5.3.1 nedan).

Reduktionsfaktorer vid olika aktivitetsfördelning i

markprofilen har beräknats teoretiskt för olika gamma-

energier (Beck 69, He 79). Av tab.. 3 framgår att dosen

från Cs kan reduceras avsevärt genom djup nedplöjning

av aktiviteten. Av samma tabell framgår också att den

yta som bidrar till externdosen minskas kraftigt med

ökande nedplöjningsdjup. Djupplöjning av belagd åkermark

torde därför vara en effektiv åtgärd för att reducera extern-

strålningen. De praktiska problemen i samband med plöj-

ning av belagd jordbruksmark kommer att diskuteras när-

mare i kap. 6 nedan.

4. SAMBAND MELLAN BELÄGGNINGSGRAD AV CESIUM OCH EXTERNDOS

Som referens vid beräkning av externdosen från en mark-

beläggning utgår man från den absorberande dosen i luft

bestämd i en punkt en meter ovanför en plan markyta av

"oändlig" utsträckning och under antagandet att aktivi-

teten är deponerad ovanpå denna yta. För att kunna be-

räkna dosen erfordras kännedom om sönderfallsenergierna

hos de aktuella nukliderna samt fotonflödet hos de olika
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komponenterna i strålningsfältet (jfr t.ex. He 79). Den ab-

sorberade dosraten i ett visst organ kan därefter

beräknas genom relationen:

6org = s g »luft

D luft

är absorberad dosrat i organet

" " " luft
11 förhållandet mellan de s.k. massenergiab-

sorptionskoefficienterna för vävnad och luft
11 en geometrifaktor, som tar hänsyn till att

strålningen bromsas med ökande vävnadsdjup,

att en del strålning bromsas av skärmande

vävnader och att en del strålning reflekteras,

Produkten sg har för gonaderna beräknats till ca 0,8 för

män och ca 0,6 för kvinnor (Be 70, 0'Br 76, jfr även

UN 77). Värdet 0,8 används i de följande beräkningarna,

eftersom männen bland jordbruksbefolkningen i genomsnitt

vistas längre tider utomhus än kvinnorna och därför kan

förväntas erhålla de högsta doserna.

Beck (Beck 66) har beräknat konversionsfaktorer för dos-

raten i luft vid en viss beläggning per ytenhet av olika

radionuklider, och i Beck 68 återfinns exponeringsdata

för olika gammaenergier vid skilda aktivitetsfördelningar

i markprofilen. Enligt Beck 66 (jfr även UN 77) motsvarar

en beläggning av 1 TBq km en absorberad dosrat i luft

om 8,92 mSv år" (0,033 rad år" per mCi km" ). Denna

faktor gäller under antagandet att aktiviteten är expo-

nentiellt fördelad i markprofilen. Genom att multiplicera

med 2,47 (enligt data i Beck 68j Beck 66 anger värdet

2,35) erhålles motsvarande faktor för en plan källa, dvs.

i det fall aktiviteten är deponerad på markytan. Gonad-

dosen, eller approximativt även dosen för andra organ

samt helkroppsdosen (jfr UN 77 och Kle 82), erhålles där-
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efter genom att multiplicera med faktorn 0,8. Den så-

lunda beräknade konversionsfaktorn för gonad- eller

helkroppsdosen från

8,92

137 Cs blir då:

2,47 . 0,8 = 17,6 mSv år" 1 per TBq km 2

Som jämförelse kan nämnas att i Kle 82 anges doskonver-

sionsfaktorn för 137 Cs avseende gonad- eller helkropps-

dos och beräknad för en plan källa till ett värde mot-
—1 -2

svarande 9,93 mSv år per TBq km . Värdena i Kle 82

synes dock delvis bygga på data från början av 1960-

talet. Vid dosberäkningarna i det följande kommer därför

den ovan härl?dda faktorn om 17,6 att användas, eftersom

den är iaest konservativ och därtill bygger på "officiel-

la" data.
I UN 77 och Beck 66 redovisas ingen konversionsfaktor

för 13 4Cs. Enligt RCC 66 är kvoten mellan de s.k. spe-

cifika gammastrålningskonstanterna för Cs och Cs

2,64. Kvoten mellan de i Kle 82 angivna konversionsfak-

torerna för de båda nukliderna är 2,86, vilket värde

överenstämmer med en äldre kvot mellan gammakonstanterna

(RCC 62) . Användes det förstnämnda värdet ovan blir dos-

konversionsfaktorn för 134 Cs:

8,92 . 2,64 . 2,47 . 0,8 = 46,5 mSv år 1 per TBq km" 2

Värdena 2,47 och 0,8 är tillämpliga även för Cs, efter-

som skillnaden mellan nuklidernas genomsnittliga foton-

energier är försumbar (jfr Be 70 och Beck 6 8 ) .
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5. FAKTORER SOM PÅVERKAR EXTERNDOSEN TILL JORDBRUKSBEFOLK-

NINGEN

5.1. Allmän bakgrund

För att beräkna de externdoser som personer sysselsatta

inom jordbruket (egna företagare, familjemedlemmar och

anställda) kommer att erhålla efter en markbeläggning

kan vi utgå från den generella formeln (se kap. 1 ovan):

H = C U D

där H är den erhållna dosraten

C " beläggningen per ytenhet

U " vistelsetiden inom kontaminerat område

D " doskonversionsfaktorn

P " de olika reduktionsfaktorer som måste beaktas.

Den sammanvägda dosen under en viss tid (t.ex. under ett

år) blir således beroende dels på beläggningsgraden och

dels på en rad faktorer som hänför sig till jordbrukets

produktionsförhållanden. Av dessa kan nämnas skärmnings-

effekten hos byggnader och fordon (främst traktorer och

skördetröskor ) samt vidare vistelsetiderna i olika typer

av byggnader, i fordon och på marken.

Vistelsetiden på olika uppehållsställen beror i sin tur

på driftsinriktningen hos företaget. Specialicering på

animalieproduktion medför i allmänhet längre vistelse-

tider inomhus i djurstallar med biutrymmen jämfört med

inriktning på vegetabilieproduktion, som kan förväntas

ge relativt sett längre vistelsetider på fälten.

På sikt kommer persondoserna dessutom att bero på vilka

åtgärder som kan vidtagas för att sanera byggnader,

gårdsplaner, vägar etc. Den från såväl extern som intern
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strålsynpunkt viktigaste dosreducerande åtgärden torde

emellertid vara nedplöjning av den deponerade aktiviteten

till ett sådant djup att den inte i större utsträckning

kommer att inblandas i matjordslagret vid efterföljande

jordbearbetningar. Genom denna åtgärd reduceras extern-

strålningen avsevärt, och vidare minskar nuklidupptaget i

kommande grödor. Dessutom förhindras resuspension av

aktivitet.

Föreliggande undersökning avser i första hand att bedöma

konsekvenserna för jordbruksbefolkningen i Malmöhus län

i händelse av ett utsläpp med åtföljande markbeläggning

från kärnkraftverket i Barsebäck. Det är emellertid inte

uteslutet att även områden inom Kristianstads och

Hallands län kan komma att beläggas vid utsläpp av kate-

goerierna BWR-1, -2 och -3.

Länen utgör administrativa områden inom vilka de

naturliga förutsättningarna för lantbruksproduktion

varierar avsevärt. En indelning som baseras på för-

utsättningarna för lantbruksproduktionen, främst med

hänsyn till jordarter och klimat, är den i jordbruks-

statistiken använda indelningen i naturliga jordbruks-

områden (se Jo 80). De sydsvenska länen omfattas av

tre s.k. produktionsområden nämligen Götalands södra

slättbygder (Gss), Götalands mellanbygder (Gmb) och

Götalands skogsbygder (Gsk). M- och L-län innesluter

delar av samtliga tre områden, medan N-län tillhör

områdena Gss och Gsk (jfr fig. 2).

Gss-området omfattar de bästa åkerjordarna i södra och

västra Skåne, vidare Hallands slättbygder samt lerjords-

området kring Kristianstad. Området kännetecknas av

gynnsamt klimat och hög uppodlingsgrad. I området ingår

bl.a. Skånes baliska morän, nordvästmoränen och Ängel-
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holms- och Kristianstadsslätternas sjölereområden

(jfr del I).

Gmb-området omfattar de södra inre delarna av M-län (i

stort sammanfallande med SO-moränens utbredningsområde,

jfr del I), vidare sandjordsområdena på Kristianstads-

slätten samt delar av Bjärehalvön. Området kännetecknas

av genomsnittligt något sämre jordar och därmed lägre

uppodlingsgrad än inom Gss.

I Gsk-området ingår bl.a. sydsvenska höglandets urbergs-

området i mellersta och norra Skåne samt i östra delarna

av Hallands län. Bördigheten hos jordarna är lägre än

inom Gss-och Gmb-områdena, och dessutom är klimatet ogynn-

sammare. Som följd härav är uppodlingsgraden betydligt

lägre än inom de båda övriga områdena.

Områdesindelningen jämte graden av uppodling framgår av

fig. 2.

5.2. Vistelsetider på olika uppehållsställen

För att skatta parametern U i dosberäkningsformeln er-

fordras kännedom om jordbruksbefolkningens genomsnittliga

vistelsetider på olika uppehållsställen inom och utom

lantbruksföretaget. Med hänsyn till den dosreduktion rom

erhålles kan vistelsetiderna indelas i föiiande grupper:

(jfr även tab. 10 ff.):

1. Vistelse i bostaden (vila, fritid, måltider, hushålls-

och kontorsarbete).

2. Vistelse i olika slags ekonomibyggnader (arbeten i

djurstallar med biutrymmen amt i verkstäder, maskin-

hallar etc.).

3. Vistelse i fordon (fältarbeten med traktorer och själv-

drivande maskiner, transporter med traktor och bil) .

II: 14



4. Markvistelse utomhus (manuell sommarskötsel av socker-

betor, förflyttningar till fots, fritid).

5. Vistelse utanför företaget (besök i tätorter, arbete

och fritid utanför företaget).

Vistelsetiderna för de olika grupperna ovan beror dels

på lantbruksföretagets storlek och driftsinriktning och

dels på årstiden. Vidare blir vistelsetiden givetvis olika

för skilda personer inom företaget. Vistelsetiden inomhus

i bostaden är i allmänhet längre under vinterhalvåret än

under sommaren, och vidare blir tiden inomhus längre för

den som i huvudsak sköter hushållsarbetet jämfört med den

som svarar för huvuddelen av utomhusarbetena.

Den årliga arbetsåtgången vid ett statistiskt genomsnitts-

företag inom de olika produktionsområdena redovisas i

tab. 4-6. Beräkningarna har utförts med utgång från data

i Jo 80 avseende genomsnittlig arealanvändning och hus-

djurstäthet kombinerade med uppgifter från Da 80 beträf-

fande tidsåtgången för olika arbetsmoment. Uppgifterna i

Da 80 bygger på arbetsstudier utförda av bl.a. Svenska

lantarbetsgivarföreningen. Arbetsåtgången har beräknats

med hänsyn till det vanligast förekommande mekaniserings-

alternativet för respektive storleksgrupp av företag.

Arbetena inom djurskötseln svarar för den ojämförligt

största delen av den redovisade totala arbetsinsatsen i

lantbruksföretaget. Inom Gss-området utförs sålunda i

genomsnitt nära hälften av den totala arbetsinsatsen inom

husdjursskötseln. Motsvarande värden är för Gmb-området

ca 55 procent och för Gsk-området hela 70 procent. Arbe-

tena inom växtodlingen uppgår inom Gss-området till i

genomsnitt 27 procent av den totala arbetstiden. Inom Gmb-

området är motsvarande siffra endast 9 procent.
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övriga grupper av arbeten är underhållsarbeten och ar-

beten gemensamma för de olika produktionsgrenarna (under-

håll av maskiner, byggnader, markanläggningar m.m.),

vidare skogsarbete samt transporter till och från före-

taget. Dessa olika grupper svarar vardera för mellan ca

1 och ca 10 procent av den totala arbetsåtgången.

Gruppen "övrigt" omfattar tiden för förflyttningar mellan

olika uppehållsställen och arbetsplatser inom företaget,

vidare spill- och väntetider samt arbeten av olika slag

som inte kan hänföras till någon av de övriga grupperna.

Tidsåtgången har skattats till 10 procent av summan av

de övriga posterna.

I tab. 4-6 har vidare gjorts en skattning av dels totala

antalet traktortimmar och dels antalet timmar utomhus-

vistelse på marken.

Arbetsåtgången för de enskilda produktionsgrenarna har

även beräknats som procent av årets timmar. Inom Gss-

och Gmb-områdena utgör den genomsnittliga Lotala arbets-

tiden i företaget ca 30 procent av året. Motsvarande siff-

ra i Gsk-området ligger kring 40 procent p.g.a. den stora

arbetsinsatsen inom djurskötseln. Det bör observeras att

arbetstiden kan fördelas på mer än en person (jfr 6.1

nedan).

Det är givetvis möjligt att göra en motsvarande beräkning

av den genomsnittliga arbetsåtgången för de enskilda

länen. Eftersom Gss-området nära överensstämmer med M-

län i fråga om arealfördelning och antal husdjur per före-

tag torde tab. 4 approximativt gälla även som genomsnitt

för M-län. En motsvarande överensstämmelse gäller i stort

även för Gmb-området och L-län (tab. 5).

Det skall vidare framhållas att här framräknade data är

genomsnitt för hela produktionsområden och endast kan ge
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underlag för beräkning av genomsnittliga individdoser

samt kollektivdoser. Olikheter i förutsättningar, drifts-

inriktning, mekaniseringsgrad etc. medför att variationen

i arbetsåtgång blir betydande mellan enskilda företag.

Som exempel kan nämnas skillnaden i arbetsgång mellan ett

företag helt utan djurhållning inom Gss-området och ett

arealmässigt motsvarande företag med intensiv mjölkpro-

duktion inom Gsk-området.

Antalet deltidsjordbruk har ökat markant under senare år,

vilket innebär att många jordbrukssysselsatta tidsvis ar-

betar utanför det egna företaget. I många fall utgör ar-

betet utanför företaget huvudsysselsättningen. Dessa för-

hållanden bör beaktas vid beräkning av kollektivdosen.

3. Skärmningseffekter hos byggnader och fordon

3.1. Absorption av g ammastrål n.i ng

Vid beräkning av externdosen måste hänsyn tas till de oli-

ka skärmningseffekter som reducerar exponeringen i förhål-

lande till referensfallet (jfr kap. 4 ovan), dvs. till

faktorn P i dosberäkningsformeln (se 5.1 ovan). I den

akuta beläggningssituationen är främst skärmningen hos

byggnader och fordon av betydelse, under det att på lång

sikt (tider längre än ca ett år efter beläggningen) mar-

kens skärmning efter nedplöjning av aktiviteten torde ge

den största dosreducerande effekt2n (jfr kap. 7 nedan).

Förhållandet mellan dosraten från strålfältet inom en

byggnad eller annan typ av avskärmning (D) och dosratan

från strålfältet utanför avskärmningen (Dn = referensdos-

hastigheten) kallas transmissions- eller skärmnings-

faktor (SF). Den reciproka skärmningsfaktorn kallas re-

duktionsfaktorn (RF). Definitionsmässigt gäller då (jfr
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He 79, Ris0 81):

SF = -£- I 1

D0

RF = -L- > i
SF

Gammastrålning av en bestämd energi absorberas av mate-

ria enligt ett exponentiellt förlopp:

där nQ är antalet infallande fotoner mot en absorbator

och n är antalet fotoner som går igenom absorbatorn

och som kan detekteras omedelbart bakom densamma. Stor-

heten u är den s.k. linjära absorptionskoefficienten,

som beror på atomnumret hos det eller de element varav

absorbatorn är uppbyggd, och x är absorbatorns tjocklek.

Ofta används i stället för y den s.k. massabsorptions-

koefficienten u/d där d är densiteten hos absorbatorn. I

detta fall uttrycks tjockleken i vikten per ytenhet,

t.ex. g cm

Transmissionen av gammastrålning genom en vägg eller

annan typ av avskärmning beror i en första approxima-

tion på fotonenergin samt vikten per ytenhet hos avskärm-

ningen. Hänsyn måste emellertid också tas till s.k.

build-up, dvs. att en del av den infallande strålningen

sprids av skärmningsmaterialet i olika riktningar och

således inte registreras av en detektor placerad omedel-

bart bakom avskärmningen. Build-up, som i första hand

orsakas av s.k. comptonspridning, ökar med atomnumret

hos de i avskärmningen ingående materialen och vidare

med fotonenergin (upp till ca 1 MeV).
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5.3.2. Skärmningen hos byggnader i tätorter

Skärmningseffekten hos en byggnad beror enligt 5.3.1

ovan primärt på den genomsnittliga vikten per ytenhet
-2 -2

(uttryckt i t.ex. kg m eller g cm ) hos dess väggar

och tak. Den effektiva ytvikten beror i sin tur på de

ingående byggnadsmaterialen, väggtjockleken, fönster-

ytan etc. Vidare beror dosreduktionen på byggnadens stor-

lek och var i byggnaden man befinner sig.

Skärmnningseffekten hos en- och tvåvåningshus har under-

sökts experimentellt i USA (Bu 80, se även Ris0 81), och

i Ris0 81 har skärmningsfaktörer beräknats för olika

hustyper i tätortsbebyggelse i Köpenhamnsområdet. Den

beräknade dosreduktionen är generellt sett större för

flerfamiljshus och offentliga byggnader jämfört med fri-

liggande enfamiljshus, beroende på att de förstnämnda

hustyperna ofta har relativt tjocka väggar och är byggda

i betong, tegel eller liknande material med hög vikt per

ytenhet. Vidare är bjälklagen mellan de olika vånings-

planen utformade som betongvalv, vilket medför att trans-

missionen genom taket avsevärt reduceras jämfört med

situationen för enfamiljshus och motsvarande byggnader.

Skärmingsfaktörer för enfamiljshus typiska för Köpenhamns-

området har i He 80 beräknats till ca 0,2 under förutsätt-

ning att den effektiva tjockleken för ytterväggar och tak
-2

är 3 2 resp. 11 g cm . Vidare antages att beläggningen är

likformig på tak, väggar och den omkringliggande tomtmar-

ken. Under förutsättning att depositionen på tak och väg-

gar är 10 ggr mindre per ytenhet än på den omgivande mar-

ken kan skärmningsfaktorn för enfamiljshus med motsvaran-

de väggtjocklek enligt Ris0 81 beräknas till ca 0,07,

vilket motsvarar en dosreduktion med ungefär en faktor 15.

I Bu 30 anges reduktionsfaktorer av storleksordningen 5-10

för typiska amerikanska småhus i tegel eller betong. Som
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jämförelse kan nämnas att skärmningsfaktorn för de mel-

lersta våningarna i ett 10-våningshus endast är ca 0,01,

vilket motsvarar en dosreduktion med en faktor 100, och

i lokaler under jord utan fönster kan dosreduktionen bli

ytterligare 1-2 storleksordningar lägre (Ris0 81).

5.3.3. Skärmningen hos lantbrukets bostadshus

I fråga om lantbrukets byggnader föreligger inga under-

sökningar om dosreduktionsförmågan. Beräkningen är rela-

tivt komplicerad (jfr t.ex. He 79 och He 80) och får an-

ses ligga utanför ramen för denna undersökning. En viss

uppfattning om skärmningsförmågan kan dock erhållas med

kännedom om gängse byggnadssätt och materialanvändning i

bostadshus och driftsbyggnader inom de aktuella områdena.

Det är, enligt vad som konstaterats ovan, främst ytvikten

hos väggar och tak som är av betydelse. Genom att jämföra

ytvikterna med de i He 80 och Ris0 81 beräknade skärm-

ningsf aktörerna erhålles en ungefärlig skattning av

skärmningsförmågan.

I tab. 7 har genomsnittliga ytvikten beräknats för ett

antal vägg- och takkonstruktioner som är vanliga i bygg-

nader inom lantbruket i de sydsvenska länen (data från

Sve 79). Vidare har en approximativ transmissionsfaktor

beräknats enligt formeln i 5.3.1 ovan, dvs. utan hänsyn

till build-up. Detta innebär givetvis en förenkling, men

de framräknade transmissionsfaktorerna ger dock en unge-

färlig uppfattning om skärmningseffekten hos olika bygg-

nadstyper. Vidare har ungefärliga reduktionsfaktorer fram-

räknats med hänsyntagande till fönsterytan.

Generellt gäller att dosreduktionen är avsevärt högre i

hus byggda av tegel, betong eller natursten jämfört med

hus byggda helt eller delvis av trä och andra material

med låg densitet.

II: 20



Av tab. 7 framgår att ytterväggar av tegel om minst 1-

stens tjocklek eller motsvarande reducerar strålnings-

flödet (utan hänsyn till build-np) med minst en faktor

15. För byggnader uppförda i trästomme och med isolerade

ytterväggar blir transmissionsfaktorn av ungefärliga

storleksordningen 1,5-4,5 eroende främst på materialet

i fasaden. För oisolerade väggar blir dosreduktionen

obetydlig.

Yttertak vanliga på lantbruksbyggnader ger genomgående

en låg skärmning mot gammastraining. Reduktionsfaktorn

är av storleksordningen 1,1-1,7 beroende på materialet.

För att kunna beräkna den genomsnittliga individdosen

för jordbruksbefolkningen inom olika områden, erfordras

kännedom om den ungefärliga fördelningen av olika hus-

typer med hänsyn till skärmningsförmågan, dvs. i första

hand relationen mellan antalet stenhus och antalet trä-

hus.

På jordbruksfastigheterna i de sydsvenska slättbygdsom-

rådena återfinnes en relativt stor andel bostadshus som

är uppförda i tegel eller liknande material. Ett försök

till skattning av fördelningen mellan olika hustyper inom

de olika produktionsområdena och länen har gjorts i tab.

8. Fördelnigen torde vara säkrast för Gsk-området där de

allra flesta bostadshusen är uppförda i trä. Inom Gss-om-

rådet dominerar bostadshus uppförda i tetjel, åtminstone

inom de delar som ligger inom L- och M-län. En försiktig

skattning är 60 procent av totala antalet bostadshus.

För Gmb-området har motsvarande siffra antagits vara

20 procent.

För bostadshus med trästomme erhålles en viss variation

i reduktionsfaktorn med hänsyn till materialet i ytter-

väggarnas fasad (se tab. 7). Inom Gsk-området dominerar

locklistpanel, medan i Gss- och Gmb-områdena puts och
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fasadtegel är vanliga material. Korsvirkeshusen med fyll-

ning av tegel eller lera torde i skärmningsavseende kunna

jämställas med grupp 5 (regelstomme och fasadtegel) i

tab. 7.

De länsvis framräknade reduktionsfaktorerna baseras på en

antagen ungefärlig frekvensfördelning av antalet fastig-

heter mellan olika produktionsområden inom länen.

Som framgår av tab. 7 är taket ofta den "kritiska" trans-

missionsvägen/ och dosreduktionen blir därför lägre på

övre planet jämfört med bottenvåningen. För hus uppförda

i trästomme med locklistpanel och försedda med tegeltak

och isolerat innertak, erhålles dock en något lägre trans

mission genom taket än genom väggarna.

I tab. 7 har reduktionsfaktorn för en 1-stens tegelvägg

beräknats till ca 15. Samma värde anges i Ris0 81 för

enfamiljshus. Beräkningen bygger här på en fullständig

modell. Då emellertid variationen i ytvikt hos olika

takmaterial vanliga på lantbrukets bostadshus är relativt

liten, och under antagandet att beläggningen på taket är

en tiondel av värdet per ytenhet för den omkringliggande

marken (jfr RisjzJ 81), blir dosbidraget till följd av

transmissionen genom tak och mellanbjälklag till botten-

våningen relativt litet och konstant. Huvuddelen av dos-

reduktionen i bottenvåningen betingas således av väggar-

nas effektiva skärmningsförmåga.

De i tab. 7 framräknade reduktionsfaktorerna är att be-

trakta son provisoriska. Den inbördes relationen i skärm-

ningsförmåga mellan olika hustyper synes dock i stort

vara riktig, och vidare står värdena i rimlig proportion

till de reduktionsfaktorer som anges i litteraturen. En

mera noggrann bestämning erhålles givetvis med en full-

ständig beräkning av transmissionsfaktörerna enligt den
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modell som anges i He 79 och He 80 samt med en mera till-

förlitlig frekvensfördelning mellan olika hustyper inom

skilda områden. Lantbrukets bostäder torde i genomsnitt

ha ungefär samma eller något bätLre skärmningsförmåga än

enfamiljshus i gruppbebyggelse som producerats under de

senaste årtiondena.

5.3.4. Skärmningen hos lantbrukets driftsbyggnader

Även för driftsbyggnaderna föreligger en betydande varia-

tion i skärmningsförmåga mot gammastrålning. Den största

dosreduktionen erhålles i äldre byggnader, främst djur-

stallar, uppförda i natursten eller tegel, vilka ofta

har ansenligt väggtjocklek och relativt liten fönsteryta.

För en byggnad med 1 1/2-stens tegelvägg och betongvalv

mellan stallutrymmet och skullen kan man räkna med en re-

duktionsfaktor om minst 20 (jfr Ris0 81 )f och för motsvaran-

de byggnad med väggar i natursten kan dosreduktionen uppgå

till en faktor 100 eller mer.

För stallbyggnader i tegel eller natursten, men med trä-

bjälklag mellan stallutrymmet och skulle, erhålles en

lägre dosreduktion jämfört med om bjälklaget är av betong.

Är skullen fylld med stråfoder blir emellertid skärmningen

avsevärd även i stallbyggnader med träbjälklag (ca 10 g

cm o. m lagringshöjd).

Dosreduktionen blir givetvis låg i oisolerade byggnader av

trä, aluminium- och järnplåt (jfr. tab. 7). Samma är för-

hållandet med isolerade byggnader uppförda i moderna

material (regelstomme med mineralullsisolering samt fasad

och innervägg av plåt, skivor eller motsvarande).

En skattning av frekvensen av olika typer av stallbygg-

nader med hänsyn till byggnadsmaterialet i de olika syd-

svenska områdena redovisas i tab. 9. Inom slättbygdsom-

rådena har av tradition de flesta djurstallar byggts i
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tegel eller motsvarande material under tidsperioden 18 50-

ca 1960. Även inom Gmb- och Gsk-områdena är andelen djur-

stallar uppförda i tegel och material med motsvarande

skärmning relativt stor.

Under de båda senaste årtiondena har emellertid tegel som

byggnadsmaterial till stallbyggnader allt mer övergivits

till förmån för lättare material. Detta betyder att ny-

uppforda stallar ofta har en avsevärt lägre skärmnings -

förmåga mot gammastraining jämfört med äldre byggnader,

och allteftersom nya byggnader uppförs kan skärmnings-

effekten hos driftsbyggnaderna komma att försämras. Det

är därför ur strålskyddssynpunkt önskvärt att äldre bygg-

nader i tegel eller motsvarande material i största möj-

liga utsträckning bevaras.

De i tab. 9 framräknade reduktionsfaktorerna är, liksom

i fallet med bostadshusen, att betrakta som provisoriska.

Som framgår av tab. 7 torde man emellertid kunna räkna

med en reduktionsfaktor om minst 20 för stallbyggnader

uppförda i tegel, förutsatt att foder finns lagrat på

skullen till åtminstone en meters höjd. För byggnader i

trämaterial, plåt etc. blir reduktionsfaktorn däremot inte

högre än ca 1,5.

Variationen i skärmningsfaktörerna mellan olika produk-

tionsområden och län är, med den i tab. 9 antagan frek-

vensfördelningen av olika byggnadstyper, relativt lägre

för stallbyggnaderna än för bostadshusen. Den genomsnitt-

liga reduktionsfaktorn för Gss-området och M-län är ca 9.

5.3.5. Skärmningen hos traktorer och skördetröskor

I La 82 har skärmningseffekten hos personbilar och bussar

bestämts experimentellt under olika exponeringsförhållan-

den. För personbilar av olika märken erhölls en genom-

snittlig transmissionsfaktor om 0,64, motsvarande en dos-
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reduktion med en faktor ca 1,6 under färd i öppet land-

skap, dvs. i ett fall motsvarande referensdossituationen.

Vid färd i tätorts- eller stadsbebyggelse blir reduk-

tionen något högre p.g.a. byggnadernas skärmning. För

bussar erhölls reduktionsfaktorer av storleksordningen

2,5-5,0 beroende på typen av omgivning.

För traktorer och andra typer av fordon,som används i

lantbruket,föreligger inga uppgifter i litteraturen om

skärmningsförmågan. För att få en ungefärlig uppfattning

om denna har en experimentell undersökning utförts, vars

uppläggning och resultat redovisas i Appendix V:3.

Med don i undersökningen använda traktorn erhölls en

transmissionsfaktor om ca 0,4. Denna faktor torde kunna

betraktas som ett konservativt genomsnittsvärde för trak-

torerna inom åtminstone Gss- och Gmb-områdena (jfr 6.1

nedan). I den mån traktorn bär eller drar skärmande efter-

fordon sker ytterligare en viss reduktion av strålflödet.

För skördetröskor synes det rimligt att i en första appro-

ximation använda samma transmissionsfaktor som för trak-

torer. Den skärmande massan (spannmålstank och motor)

ligger i huvudsak bakom föraren.

6. DOSREDUKTION FÖRE OCH EFTER OLIKA ÅTGÄRDER

6.1. Tidsvägda skärmningsfaktörer

Vistelsetiderna på olika uppehållsställen jämte reduk-

tionsfaktorerna betingade av skärmningen hos i första

hand byggnader och fordon redovisas i tab. 10-14, dels

för en genomsnittlig familjejordbrukare inom respektive

produktionsområde och dels för en heltidsanställd traktor-

förare respektive djurskötare inom Gss-området. I tabel-

lerna har beräknats en tidsvägd skärmningsfaktör för de
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olika personkategorierna, och vidare anges hur stor pro-

cent av dosraten som erhålles på olika uppehållsplatser.

Vistelsetiderna för uppehåll på marken, i fordon och i

olika byggnader har approximerats något i förhållande

till beräkningarna i tab. 4-6. Uppehållstiden i bostaden

och övriga byggnader med motsvarande skärmning (isolera-

de verkstäder etc.) har satts till 65 procent av årets

timmar. Motsvarande värde har använts i He 80 och Ris0

81. Värdet synes rimligt, åtminstone som genomsnitt för

ett normalhushåll och för hela året.

Variationen i vistelsetid på olika uppehållsställen är

givetvis betydande mellan olika delar av året. Vistelse-

tiderna i fordon och på marken blir avsevärt längre under

vegetationsperioden än under övriga delar av året, under

det att inomhusvistelsen av naturliga skäl blir längre

under vintern än under sommaren. Den beräknade tidsför-

delningen kan anses representera en genomsnittsvecka

under året.

För Gss- och Gmb-områdena har antagits att samtliga arbe-

ten utförs av brukaren ensam, vilket med hänsyn till to-

tala antalet arbetstimmar är fullt rimligt. För Gsk-om-

rådet har däremot förutsatts att arbetena med djursköt-

seln fördelas så att 20 procent av antalet arbetstimmar

utförs av annan familjemedlem. Med detta antagande blir

årsarbetstiden för den genomsnittlige familjejordbrukaren

ungefär lika stor inom de tre områdena.

Vid beräkning av vistelsetiden i djurstallarna har an-

tagits att 20 procent av arbetstiden sker i oisolerade

utrymmen (foderupplag etc.) eller i byggnader med rela-

tivt låg skärmning (svinhus, hönshus e t c ) . I fråga om

djurskötseln har vidare antagits att mjölkkorna utfod-

ras och mjölkas inomhus även under sommaren. Även detta
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innebär givetvis en förenkling, eftersom flertalet kor

fortfarande qår på bete enligt tradlonellt mönster under

sommartid. Efter en beläggning får man dock anta att nöt-

kreaturen kommer att hållas inomhus under det närmaste

året.

Vid beräkning av skärmningsfaktörerna för "spridd" be-

byggelse i Köpenhamnsområdet ingår en faktor om 0,5 som

betingas av kringliggande byggnaders skärmning (se Ris0

81). Med hänsyn till att byggnaderna på en jordbruksfas-

tighet normalt är relativt friliggande och i de flesta

fall saknar skärmning i åtminstone ett väderstreck, synes

det rimligt att räkna med en högre faktor än i tätortsbe-

byggelse. Faktorn har därför satts till 0,75 i tab. 10-14.

Vid vistelse på marken i anslutning till byggnader blir

dosreduktionen givetvis högre än då uppehållsstället är

ett öppet fält. I förra fallet bör faktorn 0,75 eller

lägre användas, och det antages i tab. 10-14 att huvud-

delen av utomhusvistelsen i anslutning till byggnaderna

ingår under rubriken vistelse i oisolerade byggnader. För

markvistelse på öppna fält ingår faktorn 0,9 som korrek-

tion för markytans ojämnhet (jfr La 82).

De framräknade tidsvägda reduktionsfaktorerna för de

skilda områdena får t.v. betraktas som provisoriska, och

värdena kan ändras något med en förfinad beräkningsmeto-

dik. De torde dock vara konservativt beräknade och synes

stå i rimlig relation till bl.a. värdena i He 80 och

81.

Av tab. 10-12 framgår att skärmningsfaktörn ökar för

de skilda områdena i ordningen Gss < Gmb < Gsk. Den

genomsnittliga dosraten före insats av dosreducerande åt-

gärder är således inom Gss-området 20 procent av dosen i

referensfallet. För Gmb- och Gsk-områdena blir dosen 34

respektive 47 procent av referensdosen. Skillnaden beror
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till allra största delen på olikheterna i byggnadernas

skärmning.

Största dosbidraget erhålles i samtliga områden vid vis-

telse i bostadshuset. Bidraget varierar mellan 36 och

68 procent av totaldosen.

I Gss-området blir dosbidraget vid vistelse i djurstal-

larna endast ca 4 procent av totalvärdet (tab. 10). Dos-

bidragen erhållna vid vistelse i fordon, på marken och i

oisolerade byggnader ligger i intervallet 16-22 procent

av totaldosen. Inom Gmb- och Gsk-områdena blir relativa

dosandelen lägre för de senast nämnda uppehållsställena.

Värdena ligger i allmänhet under 10 procent av total-

dosen.

För Gsk-området har skärmningsfaktorn för fordon satts

till 0,5, beroende på att traktorerna i allmänhet är

mindre och ofta har hytter med sämre skärmningsförmåga

än i de båda övriga områdena (tab. 12).

I tab. 13 har dosreduktionen beräknats för en heltidsan-

ställd traktorförare inom Gss-området. Beräkningen bygger

på förutsättningen att vederbörande bor i ett hus med

tegelstomme och att han tillbrin: ir 1500 timmar per år

i traktorn, motsvarande 80 procent av totala arbetstiden.

Under resterande delen av årsarbetstiden sker uppehållet

i isolerade verkstäder (3 procent) samt på marken och i

oisolerade byggnader. För de båda sistnämnda uppehålls-

ställena har skärmningsfaktorn satts till 0.75 i genom-

snitt.

Den enligt förutsättningarna ovan framräknade tidsvägda

skärmningsfaktorn blir 0,22, vilket värde ligger nära

motsvarande faktor för den genomsnittlige familjejord-

brukaren inom området.
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Reduktionsfaktorn blir uiriofir Lika stor för en heltids-

anställd djurskötare (tab. 14). Beräkningarna baseras

på 35 timmars arbetsvecka, motsvarande ca 1650 timmar

per år, av vilken tid 80 procent tillbringas i stall-

byggnad av tegel eller motsvarande, och 20 procent av

uppehållstiden sker i oisolerade utrymmen.

De i tab. 10-14 beräknade skärmningsfaktörerna gäller

endast under tiden närmast efter depositionen (upp till

högst några veckor, beroende främst på nederbördens stor-

lek och intensitet). Efter denna tid har aktiviteten

börjat infiltreras i marken, vilket medför ytterligare

dosreduktion (se vidare kap. 7 nedan).

6.2. Dosreduktion efter plöjning

En betydande dosreduktion kan enligt utförda teoretiska

beräkningar förväntas efter plöjning av belagd åkermark

(He 79, jfr tab. 3). Den skärmning som erhålles under

praktiska förhållanden bestäms emellertid av en rad tek-

niska, ekologiska och i viss mån ekonomiska faktorer.

Av tab. 3 framgår att dosredukt io:;en ökar avsevärt med

det djup på vilket ik t i'1 L tot- 'ti [>1 i':oras. Skarmn Lngseff ek-

Len efter nedplö jn L [V [ horor f ">t"M tr.m p''i plöjnLngsdjupet

också L hög grad på hur väl L i. I torna vänds vid pLöj-

ninqen (jfr kap. 4 ovan).

Det plöjningsdjup som kan uppnAs under praktiska förhål-

Landen beror dels på tillgänglig nloautrustning och drag-

kraft samt dels oa natjordens och särskilt älvens beskaf-

fenhet med hänsyn till jordart och stenförekomst. Bästa

resultatet med avseende på plöjningens kvalitet erhålles

normalt om förhållandet mellan tiltbredd och plöjnings-

djup är ca 1,5.
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Kvaliteten hos plöjningen beror vidare på markens fysi-

kaliska tillstånd med avseende på vattenhalt och struktur

samt på förekomsten av eventuella vegetationsrester

(halm, stubb, vallsvål e t c ) . Andra faktorer som påverkar

resultatet är plogkro;\parnas utformning samt vilka till-

satsdon i form av ristar o.dyl. som plogen kan utrustas

med. Vidare inverkar körhastigheten och olika egenskaper

hos dragfordonet.

Tiltbredden hos konventionella plogar har under de senas-

te årtiondena ökat från 30 cm (12"), ^om tidigare var

standard, till 35, 40 eller i vissa fall 45 cm (14", 16"

respektive 18"). Med ökande tiltbredder har plöjnings-

djupet och därmed matjordsdjupet inom många områden ökat

från ca 20 cm till 25-30 cm. Detta torde åtminstone vara

fallet inom Gss-området där morän- och sjöleror med ringa

stenförekomst dominerar, och där den underliggande älven

ofta är näringsrik. Inom områden där moräntyper med rik-

lig stenförekomst dominerar, och där älven mestadels är

näringsfattig (urbergsmoräner inom Gsk-området och i viss

mån SO-moränen inom Gmb-området), begränsas ofta plöjnings-

djupet av älvens beskaffenhet.

Det torde vara möjligt att med dagens konventionella plo-

gar öka plöjningsdjupet till 30-35 cm utan att göra allt-

för stort avkall på plöjningens kvalitet. Det ökade drag-

kraftsbehovet kan kompenseras genom att en eller flera

plogkroppar bortkopplas. För att uppnå större djup erford-

ras däremot specialplogar avsedda för tiltbredder upp till

50-60 cm. Tillgången på sådana plogar är begränsad, och

dessutom kräver de stor dragkraft. Efter en beläggning av

ett större område, då i princip all åkermark och betes-

mark behöver plöjas, kommer man sannolikt att i huvudsak

vara hänvisad till att använda de, eventuellt modifierade,

konventionel?a plogar som finns inom området.

v
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Undersökningar pågår f.n. för att studera hur väl en mark-

bel^gyning, i form av ett stabilt spårämne, kan nedplöjas.

Preliminära resultat tyder på att med konventionella plo-

gar, som inte modifierats, erhålles en omvänd triangulär

till omvänd exponentiell fördelning av spårämnet i marken,

beroende på bl.a. tiitbredden och markbeskaffenheten. En-

ligt jämförelse med data i tab. 3 kan man förvänta en dos-

reduktion med en faktor av storleksordningen 8-15 (SF

0,125-0,067). De fortsatta undersökningarna kommer bl.a.

att ta sikte på möjligheten att genom olika modifikationer

av plogarna förbättra vändningen av tiltorna så att ytter-

ligare dosreduktion erhålles.

Valet av tidpunkt för nedplöjning av en markbeläggning

måste ske med hänsyn dels till att bästa möjliga arbets-

resultat erhålles och dels till att dosen från de kort-

livade nukliderna begränsas. Den senare aspekten måste

särskilt beaktas när kontaminerad gröda skall tas om hand

före plöjningen (jfr del III). Normalt föreligger de bästa

betingelserna för plöjning på hösten. Det är därför sanno-

likt att det kan dröja 3-12 månader, beroende på tidpunk-

ten för beläggningen, innan en nedplöjning av aktiviteten

kan äga rum.

Under den tid som förflyter mellan depositionen och

plöjningen hinner givetvis en del aktivitet infiltreras

i marken. Dosreduktionen blir därför lägre än de värden

som erhålles vid jämförelse med referenssituationen (jfr

kap. 4 och 7).

Inom den areal som bidrager till dosen inom bruknings-

centrum finns viss mark som inte utan vidare kan plöjas.

Sådana ytor är trädbevuxen mark (skogs- och parkmark,

trädgårdar), olika typer av "impediment" (träddungar,

inärgelgrävar, stenrösen etc.) och vidare väg- och dikes-

renar m.m. För de flesta av dessa marktyper kan man för-
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vänta att aktiviteten med tiden fördelas exponentlel.lt

med avseende på djupet (jfr tab. 3). Beroende på dessa

arealers storlek i förhållande till den plöjda arealen

och deras belägenhet i förhållande till brukningscentrum,

erhålles en mindre dosreduktion än om hela arealen hade

kunnat plöjas.

Antages t.ex. för Gss-området att i genomsnitt 10 procent

av arealen inom 200 meters radie från brukningscentrum

inte kan plöjas, erhålles på sikt ca 20 procent lägre

dosreduktion jämfört med om hela arealen hade plöjts. För

Gmb- och i synnerhet Gsk-områdena måste man räkna med att

andelen oplöjd areal inom den dosbidragande ytan är större

än 10 procent. Vidare naste man inom dessa områden räkna

med en lägre dosreduktion för den plöjda arealen till

följd av genomsnittligt grundare plöjningdjup än inom Gss-

området.

6.3. Dosreduktion efter inomgårdssanering

Bortförsel av det kontaminerade matjordsskiktet från belagd

åkermark är ingen realistisk åtgärd, eftersom stora mängder

jord då måste förflyttas (ca 200 ton per cm djup och ha).

Maskinkapacitet skulle saknas för sådana operationer i .-,tor

skala, och vidare skulle problem uppstå med deponeringen av

det aktiva materialet.

Däremot synes det vara realistiskt att föra bort det kon-

taminerade ytskiktet från gårdsplaner och andra markytor

kring byggnaderna. En dylik sanering torde kunna utföras

med en relativt måttlig arbetsinsats och med utnyttjande av

företagets egen maskin- och transportkapacitet.

I det fall aktiviteten är deponerad på markytan härrör

ca 90 procent av dosraten i en viss punkt från en ytr.
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med radien 130 m (tab. 3). Ca 60 procent kominer i sin tur

från aktivitet som ligger inom 20 meters radie från uppe-

hållsstället (jfr He 79). För aktivitet som är exponen-

tiellt fördelad i markprofilen kommer 90 procent av dos-

raten från en yta med radien 20 m (tab. 3). Det är uppen-

bart att en avsevärd dosreduktion kan erhållas genom att

avlägsna den aktivitet som deponerats inom brukningscent-

rum, där en stor del av uppehållet sker (jfr tab. 10 ff.).

Om aktiviteten bortförs från en yta med en effektiv radie
2

av 20 m (ca 1250 m ) kring byggnaderna, erhålles en avse-

värd effekt i kombination med plöjning av åkermarken. På

plöjd mark kommer nämligen endast ca 5 procent av dosraten

från den areal som ligger bortom 20 m radie från uppehålls-

stället (jfr tab. 3 och He 79).

Den aktivitet som fastnat på väggar och tak är svår att av-

lägsna helt (detta gäller särskilt Cs-nukliderna, jfr kap. 8)

med mindre än att tak- och fasadmaterial byts ut, vilket

sannolikt endast kan ske på lång sikt. Huvuddelen av den

aktivitet som initialt deponerats på "hårda" ytor återfinns

emellertid på kringliggande mark, vilket understryker önsk-

värdheten av att denna saneras (Jfr Ris0 81 betr. deposi-

tion på mark och "hårda" ytor).

6.4. "Total" dosreduktion

Den "totala" dosreduktionen efter inomgårdssanering samt

plöjning av all åker- och betesmark inom en jordbruks-

fastighet har beräknats i tab. 15-17 för en genomsnitt-

lig familjejordbrukare inom de olika produktionsområdena.

I tabellerna redovisas de vägda skärmningsfaktörer som

betingas av plöjning och inomgårdssanering för tre olika

fall, beroende på omfattningen av saneringen. Den totala
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skärmningsfaktorn för respektive uppehållsställe erhålls

genom att multiplicera motsvarande värden i tab. 10 och

15, 11 och 16 samt 12 och 17.

Skärmningsfaktörerna för fältvistelse i fordon respektive

på marken är desamma i samtliga tre fall och har beräk-

nats under följande förutsättningar för respektive område:

För Gss-området har antagits att skärmningsfaktorn för

den plöjda arealen är 0,1 (motsvarande en omvänd triangulär

till omvänd exponentiell fördelning av aktiviteten till

25 cm djup) och att 90 procent av den dosbidragande area-

len har kunnat plöjas. För återstående 10 procent av

arealen antages aktiviteten på sikt uppnå en exponentiell

fördelning i markprofilen med skärmningsfaktorn 0,33. Den

vägda skärmningsfaktorn blir då 0,1 • 0,33 + 0,9 • 0,10 =

= 0,12.

För Gmb-området har på motsvarande sätt antagits att 80

procent av arealen kan plöjas och skärmningsfaktorn för

den plöjda andelen har även här satts till 0,10. Den vägda

faktorn blir då 0,2 • 0,33 + 0,8 • C,10= 0,15.

För Gsk-området har den plöjda arealen satts till 70 pro-

cent och harden vägda skärmningsfaktorn beräknats till

0,3 . 0,33 + 0,7 • 0,13 = 0,20. Den högre faktorn för

den plöjda arealen jämfört med de båda övriga områdena

har motiverats under 6.2. ovan.

Skärmningsfaktörerna betingade av plöjningen har beräk-

nats konservativt och motsvarar närmast de värden som

skulle erhållas vid konventionell plöjning idag. Det är

sannolikt att man vid ökat plöjningsdjup och med modi-

fierad utrustning skulle kunna uppnå en dosreduktion med

en faktor 15 eller mera för den plöjda arealen inom Gss-

området. På grund av dosbidraget från aktivitet som de-

ponerats på väggar och tak samt de markytor som inte kan
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plöjas, förändras dock den tidsvägda skärmningsfaktorn

relativt litet jämfört med värdet i tab. 15.

Vid beräkning av skärmningsfaktörerna för inomgårdvis-

telse i tab. 15-17 har följande antaganden gjorts i de

skilda fallen :

I fall 1 har för samtliga områden antagits att 15 procent

av dosraten i en godtycklig punkt inom brukningscentrum

härrör från aktivitet som deponerats på tak, väggar och

andra "hårda" ytor, under det att 80 procent av dosraten

härrör från aktivitet som deponerats på eller transporte-

rats till "lös" mark (gårdsplan, trädgård, uppställnings-

platser, tillfartsvägar e t c ) , Vidare antages att denna

aktivitet har fördelats exponentiellt så att skärmnings-

faktorn är 0,33. Den dosfraktion som härrör från plöjd

åkermark bortom en effektiv radie av 20 m från punkten i

fråga utgör 5 procent av dosraten (se 6.3. ovan).

Den sammanvägda skärmningsfaktorn för inomgardsvistelse,

betingad av dosbidragen från aktivitet deponerad inom

brukningscentrum samt dosbidraget från den plöjda arealen,

blir då 0,15 • 1 + 0,80 • 0,33 + 0,05 . 0,12 = 0,42. Fak-

torn blir ungefär lika stor för samtliga produktionsom-

råden, eftersom skillnaderna ligger i det lilla dosbi-

draget från den plöjda arealen.

I fall 2 tankes all aktivitet som deponerats på marken

inom brukningscentrum ha bortförts, medan däremot aktivi-

tet som deponerats på hårda ytor ligger kvar. Den vägda

skärmningsfaktorn blir i detta fall 0,15 • 1 +

0,05 • 0,12 = 0,16.

I fall 3 tankes all aktivitet, som ursprungligen depone-

rades inom brukningscentrum, ha bortsanerats så att en-

dast dosbidraget från den omkringliggande marken åter-

står. Skärmningsfaktorn blir således: 0,05 • 0,12 = 0,006.
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7.

Fall 1 representerar i princip det läge som på sikt upp-

står om ingen inomgårdssanering utförs, under det att

fall 2 motsvarar situationen efter det att aktiviteten

bortförts från gårdsplan och motsvarande ytor. Fall 3

kan tänkas representera situationen på lång sikt (20-30

år efter beläggningen). Efter denna tid har sannolikt

gårdens byggnader på olika sätt förändrats så att bl.a.

de flesta tak- och fasadmaterial har bytts ut. Vidare

kan en del byggnader ha rivits och nya tillkommit.

För vistelse i tätorter har ytterligare en faktor om 0,1

medtagits i tabellerna 15-17, eftersom på sikt olika

saneringsåtgärder kan förväntas. Hänsyn har då inte

tagits till den dosreduktion som erhålles vid vistelse

utanför kontaminerat område (jfr vidare kap. 8 nedan).

Av tabellerna 15-17 framgår att den "totala" tidsvägda

skärmningsfaktorn efter inomgårdssanering och plöjning

varierar mellan ca 0,03 (Gss-området) och 0,07 (Gsk-om-

rådet), dvs. dosraten blir i genomsnitt för samtliga om-

råden ca 5 procent av värdet i referenssituationen.

EXTERNDOSENS STORLEK EFTER EN MARKBELÄGGNING

7.1. Dosbidrag från Cs-nukliderna vid olika tidpunkter efter

utsläppet.

Externstråldosen till en genomsnittlig familjejordbrukare

vid olika tidpunkter efter en markbeläggning från ett

tänkt BWR-1 utsläpp från Barsebäck har beräknats för de

olika produktionsområdena i tab. 18-20. Dosbidragen redo-

visas för de båda Cs-nukliderna Cs och ~" Cs vid en

beläggning av 1 respektive 0,66 TBq km , dvs. i förhål-

lande till nuklidernas relativa förekomst i reaktorhärden

(jfr tab. 1). Vidare har en ungefärlig skattning gjorts

av dosraten från samtliga nuklider.
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Vid dosberäkningarna har hänsyn tagits till följande fak-

torer: 1) nuklidernas sönderfall, 2) aktivitetens infilt-

ration i marken och 3) de tidsvägda skärmningsfaktörer som

betingas av vistelse på olika uppehållsställen, dels före

och dels efter insats av dosreducerande åtgärder (tab.

10-12 respektive 15-17). Doserna från 1 3 4Cs och 1 3 7Cs

har beräknats med utgång från de i kap. 4 härledda konver-

sionfaktorerna. Dosen från samtliga nuklider har skattats

med ledning av data från Gyllander (Gy 80).

Doserna i tab. 18-20 har beräknats per vecka, eftersom

förändringarna i framförallt den totala dosen blir mycket

stora under första året, främst till följd av de kortlivade

nuklidernas sönderfall. Även för Cs-nukliderna sker emel-

lertid en betydande förändring i dosraterna under första

året. Denna betingas, förutom av sönderfallet hos Cs,

dels av nuklidernas infiltration i marken och dels av vid-

tagna dosreducerande åtgärder.

Årsdoserna från Cs erhålles i princip genom att multi-

plicera de i tab. 18-20 angivna veckodoserna (för tider

>1 år) med 52. För Cs erhålles den ungefärliga års-

dosen genom att multiplicera tabellvärdena med 0,85 • 52,

där den förra faktorn utgör korrektion för nuklidens sön-

derfall under ett år.

Externdosen från Cs-nukliderna under första veckan efter

utsläppet har beräknats under antagandet att aktiviteten

är deponerad på markytan, dvs. motsvarande referenssitua-

tionen, och vidare med hänsyntagande till skärmningsfak-

törerna i tab. 10-12. Mer än hälften av den totala dosen

under första veckan efter utsläppet beräknas härröra från
13 2 132

nukliderna Te - I (halveringstider 3,25 dagar res-

pektive 2,3 timmar). Dosen kan till stor del komma direkt

från det radioaktiva "molnet" (extern- och inhalationsdos).
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Dosen från samtliga nuklider under första veckan har

skattats med utgång från antagandet att dosbidraget från

Cs och " Cs utgör 4,5 procent av totaldosen. Denna

dosfördelning har beräknats för Köpenhamn en vecka efter

ett tänkt haveri och under givna meteoroioqiska förutsätt-

ningar (Gy 80). De i tab. 18-20 beräknade totaldoserna

gäller således för platser på Köpenhamns avstånd från

Barsebäck (ca 25 km) och vidare under samma meteoroioqiska

förutsättningar (med undantag av vindriktningen) som i

beräkningen för Köpenhamn.

Dosen under vecka 2 har beräknats under samma förutsätt-

ningar som för vecka 1 ovan. Huvuddelen av jod:_sotoperna

liksom en del andra nuklider med korta halveringstider

har sönderfallit, så att dosen från Cs och Cs under

andra veckan efter utsläppet utgör ca 14 procent av total-

dosen. Denna är endast en knapp tredjedel av värdet under

första veckan.

En månad efter utsläppet (vecka 5) utgör dosbidraget från

Cs och Cs ca 30 procent av totala dosen. Återstoden

härrör i huvudsak från nukliderna Ru och T. Vid

denna tidpunkt kan en del av den deponerade aktiviteten

förväntas ha infiltrerats i marken genom nederbörd. Dosen

har därför beräknats under antagandet att aktiviteten upp-

nått en exponentiell fördelning i marken med ett medel-

djup om ca 0,5 cm (korrektionsfaktorer härledda från

Beck 68). Totala dosen under 5:e veckan efter utsläppet

är drygt 10 procent av totaldosen under första veckan.

Tre månader efter utsläppet (vecka 13) utgör dosbidraget

från Cs och Cs drygt hälften av totala dosen. Åter-

stoden av denna kommer i huvudsak från nukliden Ru.

Doserna har beräknats dels för det fall att inga dosredu-

cerande åtgärder vidtagits och dels efter plöjning och

inomgårdssanering. I förstnämnda fallet har antagits att
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aktiviteten ytterligare infiltrerats i marken så att

inedeldjupet är 0,75 cm. Den beräknade dosen från Cs-

nukliderna är i detta fall ungefär 60 procent av dosen

under första veckan efter beläggningen. Totala dosen är

endast drygt 5 procent av värdet under första veckan.

Vid beräkning av dosen efter inomgardssanering och plöj-

ning har de för fall 2 i tab. 15-17 beräknade "totala"

skärmningsfaktorerna använts. I detta fall blir dosen

från Cs-nukliderna mindre än en fjärdedel av värdet före

plöjning och inomgardssanering, vilket även approximativt

gäller för totala dosen.

Ett år efter utsläppet härrör praktiskt taget hela extern-

dosen från Cs-nukliderna. Doserna har beräknats för situa-

tionen såväl före som efter insats av dosreducerande åt-

gärder. I första fallet har antagits att medeldjupet för

aktiviteten i marken är 1,0 cm. Dosen från 134Cs är vid
137,

denna tidpunkt ca 30 procent högre än dosen från Cs.

Fem år efter utsläppet utgör dosen från Cs ungefär en

tredjedel av dosen från Cs, och efter 15 år är dosen

från den förra nukliden försumbar. Efter ett år bestäms

dosreduktionen i huvudsak av nuklidernas sönderfall. På

"naturlig" mark ökar dock nuklidernas medeldjup (jfr

kap. 3 ovan), och vidare kan en viss "inomgårds" dosre-

duktion förväntas i och med att kontaminerade tak- och

väggmaterial byts ut eller att byggnader rivs och/eller

uppförs. Vid beräkningen av dosraten efter 30 år har hän-

syn tagits härtill (fall 3 i tab. 15-17), vilket medför

en ytterligare dosreduktion med en faktor ca 3,5.

Den totala dosen från samtliga nuklider under första året

efter utsläppet kan för Gss-området skattas till ca

10 mSv under de tidigare angivna förutsättningarna och

under antagajidet att dosreducerande åtgärder kan sättas
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in efter ca 3 månader. Av totala jrsdosen erhålles så-

ledes i detta fall mer än 40 procent under första veckan

efter utsläppet (jfr tab. 18). I det fall plöjning och

inomgardssanering inte utförs förrän efter ca ett år,

blir totala årsdosen ca 15 mSv.

För Gmb- och Gsk-områdena erhålles motsvarande ungefär-

liga årsdoser genom att multiplicera värdena ovan med

1,7 respektive 2,3.

Den totala dosen från Cs-nukliderna, integrerad över 30

år, beror på vid vilken tidpunkt de dosreducerande åt-

gärderna kan sättas in. Under antagande att åtgärderna

kan påbörjas ca 3 månader efter utsläppet erhålles appro-

ximativt följande värden för Gss-området :

134
Cs

137
Cs

Dos under 3 0 år, mSv

därav l:a året, "

4,0

1,7

10,4

1,0

Motsvarande ungefärliga värden för Gmb- och Gsk-områdena

erhålles genom att multiplicera med 1,7 respektive 2,3.

I det fall inga åtgärder vidtages förrän efter ca ett år,

blir dosen under första året en dryg faktor 2 högre än

värdena ovan. Totala Cs-dosen under 30 år blir då ca 17

procent högre än i första fallet.

7.2. Externdosen jämförd med bidrag från andra källor av

joniserande strålning

En uppfattning om storleken av de i tab. 18-20 beräknade

externdoserna, samt vilka effekter dessa eventuellt kan

orsaka, erhålles om värdena ställes i relation till dos-

bidrag från andra naturliga och artificiella källor av

joniserande strålning. De beräknade doserna kan vidare
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jämföras med de gränsvärden .som uppställts av Interna-

tionella strålskyddskommissionen (ICRP) för olika per-

sonkategorier. Vidare kan en jämförelse göras med de

lägsta doser som orsakar olika typer av akuta strålska-

dor. I följande sammanställning ges en översikt över oli-

ka biologiska och administrativa dosgränser (i huvudsak

efter Li 72).

Källa/dosgräns

Naturlig bakgrundsstrålning

Medicinsk bestrålning

Strålning från kärnvapen samt kärn-
kraft vid normaldrift

Dosgräns för totalbefolkningen
(50 mSv per generation, den s.k.
genetiska dosgränsen)

Dosgräns för personer tillhörande
s.k. kritiska grupper

Dosgräns för personer sysselsatta i
radiologiskt arbete

Lägsta dos för uppkomst av akuta
strålskador (engångsdos)

LDc^-dos för människa (engångsdos

vid helkroppsbestrålning)

Årsdos, mSv

ca 1,0

0,4

ca 0,1

1,7

5.0

50

ca 200

3000

x)

x)

x)
utöver doser från naturlig strålning och från
medicinsk bestrålning.

Vid jämförelse av de i 7.1 ovan beräknade totaldoserna

under första året efter en beläggning med dosgränserna

i sammanställningen ovan, framgår att de genomsnittliga

individdoserna ligger klart under högsta tillåtna årsdos

för radiologiska arbetare. Däremot överstiger de med 3-7

gånger gränsen för den s.k. kritiska gruppen, till vilken

räknas sådana personer som bor eller uppehåller sig i

närheten av en "strålkälla" (t.ex. ett kärnkraftverk),
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men utan att aktivt arbeta med denna. Sven om dosreduce-

rande åtgärder sättas in nåqon månad efter utsläppet,

kommer denna dosgräns att överskridas, beroende på att

huvuddelen av första årets dos erhålles under de två

första veckorna efter depositionen.

Vid ett BWR-1 utsläpp (eller motsvarande) kommer belägg-

ningen av Cs att under ogynnsamma meteorologiska för-
— 2 o

hållanden uppgå till mer än 10 TBq km på relativt stora

arealer (se fig. 3), och inom ett mindre område nära ut-
-2

släppspunkten kan beläggningen bli högre än 100 TBq km

Dessa höga beläggningsgrader kommer främst att drabba

Gss-området (jfr fig. 2 och 3). I förra fallet kommer års-

dosen för radiologiska arbetare att överskridas efter

någon vecka, och i det sistnämnda fallet kan det inte ute-

slutas att akuta strålskador uppkommer (främst till följd

av extern- och inhalationsdosen från molnet).
13 7 —2Efter ett år och vid beläggningsgraden 1 TBq Cs km

uppgår årsdosen frånCs-nukliderna inom Gss-området till

mindre än 5 gånger den naturliga bakgrundsstrålningen för

det fall inga dosreducerande åtgärder vidtagits. Dosen

efter plöjning och inomgårdssanering uppgår vid samma tid-

punkt till ca 1,3 gånger bakgrundsvärdet. Inom Gsk-om-

rådet blir motsvarande doser drygt 10 respektive 3,5 gånger

bakgrundstrålningen, och för Gmb-området blir värdena in-

termediära.

För bakgrundsdosen har ett och samma värde använts för

samtliga områden (0,9 mSv/år). Detta är en approximation,

eftersom ganska stora variationer föreligger i såväl

strålning från marken som från olika byggnadsmaterial.

Det är känt att markstrålningen från områden på t.ex.

kritaberggrund är betydligt lägre än från urbergsområden.

Eftersom Gss-området till stor del ligger på formationer

med låg bakgrund, är den genomsnittliga markstrålningen

här lägre än inom Gsk-området. Å andra sidan kan man för-
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vänta att det genomsnittliga dosbidraget från byggnaderna

är högre inom Gss-området p.g.a. den stora andelen tegel-

och stenhus, vilket medför en viss utjämning i totala bak-

grundsdosen mellan områdena. Det är dock inte osannolikt

att en mera detaljerad kartläggning av bakgrundsdosen

skulle förändra relationen mellan Cs-bidrag och bakgrund

inom de olika områdena.

Efter 15 år förväntas dosbidraget från Cs variera mel-

lan ca 4 0 och ca 100 procent av bakgrundsvärdet beroende

på området, och efter 30 år kan Cs-dosen förväntas uppgå

till värden motsvarande storleksordningen 5-20 procent av

bakgrunisdosen (Tab. l?-20).

8. EFFEKTER AV ANDRA DOSREDUCERANDE ÅTGÄRDER

De åtgärder som kan vidtagas på det enskilda jordbruks-

företaget för att reducera externdosen kan i princip hän-

föras till någon av följande kategorier:

1. Bortförande av deponerad aktivitet

2. Avskärmning av aktivitet

3. Begränsning av vistelsetiden inom kontaminerat

område

Effekterna av de viktigaste åtgärderna inom de båda först-

nämnda kategorierna har diskuterats i det föregående. Här-

vid har konstaterats att en avsevärd dosreduktion kan upp-

nås genom att föra bort kontaminerat jordmaterial från

brukningscentrum. Djupplöjningen är den ojämförligt vik-

tigaste åtgärden för att reducera dosen från aktivitet

deponerad på åker- och betesmark. I det fall depositionen

sker under vegetationsperioden kan det bli aktuellt att

föra bort den kontami.nerade grödan före plöjningen.

En rad dos reducerande åtgärder, som tar sikte på att av-

lägsna deponerad aktivitet från hårda ytor (väcgar, tak
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och asfaltytor etc.), har diskuterats i litteraturen och

även undersökts experimentellt (jfr Ris^ 81). Av dessa

åtgärder, som i första hand är aktuella i tätortsbebygqel-

se, kan nämnas högtrycksspolning och dammsugning. Experi-

mentella data visar dock att effekterna av de nämnda åt-

gärderna i hög grad beror på hur snart de kan sättas in

efter beläggningen. Cesium som deponerats på hårda ytor

är som tidigare nämnts mycket svårt att avlägsna efter

några veckor. Detta gäller särskilt efter en torrdeposi-

tion som följs av lätt nederbörd.

Danska försök har visat att om högtrycksspolning före-

tages inom några dagar efter en deponering kan ca 40

procent av aktiviteten avlägsnas. Efter sex veckor kunde

däremot endast ca 5 procent av den kvarvarande aktivite-

ten bortspolas. Dammsugning kan avlägsna upp till 2/3 av

torrdeponerat material (RisjzS 81 och ref. i denna).

Det är uppenbart att de ovan nämnda åtgärderna bör sättas

in så snart som möjligt efter deponeringen om de skall få

avsedd effekt. Är depositionen en storleksordning mindre

på hårda ytor än på marken (jfr 6.3. ovan) blir dosreduk-

tionen relativt måttlig om endast en mindre del av belägg-

ningen på tak och väggar kan avlägsnas.

Vid beräkning av doserna i kap. 7.1 ovan har inte någon

hänsyn tagits till dosreduktion efter sanering av "hårda"

ytor (utom i fallet på lång sikt efter utbyte av tak-

material etc.)» eftersom effekterna i hög grad beror på

väderförhållanden i samband med och efter utsläppet. I

det fall en effektiv sanering av tak och väggar kan ut-

föras, torde emellertid dosen ytterligare kunna reduceras

med en faktor om 1,5-2,0 jämfört rned värdena i tab. 18-20

Eventuell sanering av väggar och tak bör i första hand

sättas in på bostadshuset, eftersom vistelsetiden här är

lång. (Jfr tab. 10-14) . Det synes mindre realistiskt att
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sanera tak och väggar på ekonomibyggnader, då det här ofta

är fråga om stora ytor, och dessutom byggnadernas höjd kan

försvåra arbetet. Tak av eternit, tegelpannor och liknande

material torde vara svåra att sanera om inte åtgärderna

kan utföras inom någon vecka efter depositionen.

Inomgardssaneringen bör i första hand ta sikte på att

bortföra aktivitet som deponerats på marken kring byggna-

derna. Ju förr dessa åtgärder kan påbörjas desto större

dosreduktion erhålles på sikt (jfr 7.1 ovan). Om belägg-

ningen äger rum under vegetationsperioden, bör beaktas att

en del aktivitet kan fastna i lövverket på de träd som

ofta finns i anslutning till gårdsbyggnaderna.

Begränsning av vistelsetiden i ett strålfält är generellt

en viktig dosreducerande åtgärd. Under den första tiden

efter ett ustläpp bör därför vistelsetiderna i princip be-

gränsas på sådana ställen där skärmningen är låg (mark-

vistelse på fälten, vistelse i byggnader med låg skärm-

ning etc.).

Av tab. 10-14 framgår att det ojämförligt största dos-

bidraget erhålles vid vistelsen i bostaden. Ett radikalt

sätt att reducera exterdosen är att flytta ifrån företa-

get till en plats utanför det belagda området. I bl.a.

RisjzJ 81 rekommenderas evakuering så länge månadsdosen

överstiger 100 mSv. Med ledning av data i tab. 18 kan

dosen i Gss-området under första månaden efter en belägg-

ning skattas till ca 7 mSv. Evakuering bör således över-

vägas för områden där depositionen överstiger 10-15 TBq
-2

km . I en beläggningssituaiton enligt fig. 3, dvs. när

de meteorologiska förhållandena är sådana att depositionen

sker inom en relativt smal sektor, skulle evakuering be-

höva tillgripas inom ett område om 100-300 km .

Vid en evakuering från ett företag med djurproduktion

uppstår givetvis problem med skötseln av djuren. För att
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utföra nödvändiga arbeten inom djurskötseln får man tänka

sig att åka tillbaka till företaget en ä två gånger dagli-

gen. Vid en deponeringsbild motsvarande den som framställs

i fig. 3 blir transporttiden inom områden med högre belägg-

ningsgrad än 1 TBq km relativt måttlig.

Evakuering under de båda första veckorna efter deposi-

tionen ger givetvis en avsevärd dosreduktion jämfört med

om man bor kvar på företaget. Om vistelsetiden inom före-

taget begränsas till 5 timmar per dag och i huvudsak till

väl skärmade utrymmen (stallbyggnader etc.), kan doserna

förväntas bli ca en faktor 10 lägre jämfört med värdena i
2

tab. 18. Vid en beläggning av 10 TBq km blir dosen under

de två första veckorna av samma storleksordning som anges

i tab. 18. En förutsättning är givetvis att evakueringen

kan ske snarast möjligt efter utsläppet. Det är dock tro-

ligt att det tar ett å två dygn efter molnets passage innan

beläggningsgraden kartlagts för ett visst område,och de

praktiska problemen i samband med en frånflyttning har lösts,

För varje dosreducerande åtgärd gäller att nyttan skall över-

stiga kostnaden för utförandet av densamma. Många problem

kring konsekvenserna av en markbeläggning och vilka åtgärder

som bör vidtagas efter en sådan är ofullständigt utredda,

eftersom ett stort utsläpp från ett kärnkraftverk hittills

aldrig inträffat. I andra fall saknas f.n. experimentellt

och statistiskt underlag för att konsekvenserna för jord-

bruksbefolkningen inom det belagda området helt skall kunna

förutses.

Den utredning som här genomförts om de förväntade extern-

doserna efter en markbeläggning är t.v. att betrakta som

preliminär, eftersom flera av ingångsparametrarna vid dos-

beräkningen bygger på skattningar eller osäkra värden. Kon-

sekvenserna för jordbruksbefolkningen som kollektiv inom

ett belagt område kommer att behandlas i annat sammanhang.

r
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Fiy. 1. Olika typer av aktivitetsfördelning i marken

efter en beläggning (jfr tab. 3) .
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Fig. 2. Uppodlingsgraden samt indelningen i produktions-

områden inom de sydsvenska länen.

istiiMÉlIiiii
r. /'i.i- ••,/•••. , > ^

gräns för pro-
duktionsområde

Gss = Götalands södra slättbygder

Gnvb = " mellanbygder

Gsk = " skogsbygder

Åkerarealen proportionell mot svärtningsgraden .
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Fig. 3. Gränser för olika beläggningsgrader efter ett

tänkt utsläpp av 1 MCi (=37 PBq) 137Cs från

Barsebäck. Meteorologiska förutsättningar:

stabilitetsklass Pasquil D, utan regn, vind från

SSV 5 m sek"1 (Efter Gyllander).
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Tabcl1

Isotop
Co W
Co 60
Kr P5
Kr 85m
Kr 87
Kr 88
Rb 86
Sr 89
Sr 90
Sr 91

90
91
95
97

Mb 95
Mo 99

99m
103
105
106
105
127
127m
129
129m
131m
132
127
129
131
132
133
134
135
133
135
134
136
137
140
140
141
143
144
143
147

Np 239
Pu 238

239
240

Pu 241
Am 241
Cm 242
Cm 244

Y
Y
Zr
Zr

Tc
Ru
Ru
Ru
Rh
Te
Te
Te
Te
Te
Te
Sb
Sb
I
I
I
I
I
XG

Xe
Cs
Cs
Cs
Ba
La
Ce
Ce
Ce
Pr
Nd

Pu
Pu

reaktor. Aktivitet i MCi (Efter Ris0 81).

TK»30h
0.77"
0.29
0.45
0.15
0.00
0.025
0.013

43.80
3.53
8.78
3.58

55.70
74.10
24.00
75.50
59.50
61.90
66.90
0.24

10.60
22.10
2.33
0.38
1.63
2.34
3.28

0. 78

0.45
16.60
29.90
42.20
0.014

43.90
3.53

75.30
3.60
56.50
75.10
91.40
75.50
81.60
77.40
66.90
24,50
10.60
39.40
2,53
0.38
14.70
2.40
6.56

60.10
i .85

15.50
46.60
62.90
90.10
111.11

as. so
39 .30
25 .80

3.00
0 . 8 2
4 .52

7 9 . 3 0
80 .50
7 4 . 0 0
69.60
57.10
69.40
30.30

901.20
0.03
0.01
0.01
i .au
0.001
0.27
0.012

0.45
12.30
10.00
25.70

0.014
43.80

3.53
65.30

3.60
56.50
75.10
75.10
75.50
79.30
77.20
66.90
18.60
10.60
37.9'J

2.53
0.38

13.20
2.39
6.27

5).20
1.82

11.30
46.40
63.50
94.0G
47.70
69.60
89.30
32.90
3.00
0.32
4.52

78.90
80.50
74.00
66.70
57.10
69.40
30.20

383.80
0.03
0.01
0.01
1.80
0.001
0.27
0,012

46.00
1.47
0.12

42.40
51.10
33.00
0.00
3.83

84.10
16.30
3.00
0.77
4.52

74.10
78.80
72.10
37.00
57.00
68.30
28.00

624.80
0.03
0.01
0.01
1,90
0.001
0.27
0.012
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Tabell 2. Procentuell andel frigjorda fissionprodukter vid olika
utsläppskategorier (efter Ris<̂  81).

Isotoper

Xenon, krypton

Jod, brom

Cesium, rubidium

Te 11ur, tenn

Barium, strontium

Rutenium, molybden

Lantan, cerium, neptunium

Kategori
BWR-1

100

40

40

70

5

50

0,5

BWR-2

100

90

50

30

10

3

0,4

BWR-3

100

10

10

30

1

2

0,3

BWR-4

60

0,01

0,5

0,4

0,06

0,06

0,01

137
Tabell 3. Reduktions faktorer vid olika fördelningar av Cs i

marken (i huvudsak efter He 80).

Aktivitetens fördelning Djup, cm Radie, m Reduktionrfaktor

Pa ytan

Exponentiell (= ex-
ponent.ielt avtagande)

Triangulär (= jämnt
avtagande)

Omvänt triangulär
(= jämnt ökande)

Rektangulär (= homo-
gent inblandad)

II _

n_

0

0-25

o--^

0-25

0--25

10-35

25-50

130

20

10

iob)

10

3

2

1

3

4

8

6

18

75

Den radie inom vilken 90 procent av doshastigheten härstammar
i en mätpunkt 1,00 m över markytan.

b) _,
Skattade värden.

II: 53



Tabell 4. Arbetsåtgång vid ett statistiskt genomsnittsföretag inom pro-
duktionsområdet Götalands södra slättbygder (Gss).

Prod.gren/typ av arbete

1. Växtodlingsarbeten

Träda
Sockerbetor
Öv. vårsådda grödor
Hestsådda grödor
Vallgrödor
Betesvall

2. Arbeten i djurskötsel

Mj ölkproduktion
Kalv- o. ungdjursuppfödn.
Smågrisproduktion
Slaktsvinsproduktion
Ägg- o fjäderfäproduktion

3. Skogsarbete

4. Transporter

5. Underhållsarbeten m.m.

6. Övrigt

7. Summa arbetstid

Traktorarbeten

Markvistelse utomhus

Tim.

10
267
226
121
37
10

448
319
185
226
100

per år

670

1198

25

100

253

225

2472

846

326

Procent av
s:a arb.tim.

27,1

48,5

1,0

4,0

10,2

9,1

100

34,2

13,1

året \
i

7,6

13,8

/

6,9

28,2

9,6

3,7
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Tabell 5. Arbetsåtgång vid ett statistiskt genomsnittsföretag inom
produktionsområdet Götalands mellanbygder (Gmb).

Prod.£,ren/typ av arbete

1. Växtodlingsarbeten

Träda
Sockerbetor
Potatis
Öv. vårsådda grödor
Höstsådda grödor
Vallgrödor
Betesvall

2. Arbeten i djurskötseln

Mjölkproduktion
Kalv- o. ungdjursuppfödn.
Smågrisproduktion
Slaktsvinsproduktion
Ägg- o fjäderfäproduktion

3. Skogsarbete

4. Transporter

5. Underhållsarbeten m.m.

6. Övrigt

7. Summa arbetstid

Traktorarbeten

Markvistelse utomhus

Tim.

10
72
94
116
96
82
20

664
385
112
133
90

per år

490

1384

126

75

227

230

2532

679

378

Procent av
s:a arb.tim.

19,4

54,7

5,0 <>

3,0

9,0

9,1 J
100

26,8

14,9

året

5,6

15,8

7,5

28,9

7,8

4,3

i
1

f
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Tabell 6. Arbetsåtgång vid ett statistiskt genomsnittsföretag inom
produktionsområdet Götalands skogsbygder (Gsk).

P-r

1.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

od.gren/typ av arbete

Växtodlingr- jeten

Träda
Potati
Vå*- _>a .da grödor ~\
V. .s sådda -"- J
. ilgrödor

-•etesvall

Arbeten i djurskötseln

Mjölkproduktion
Kalv- o ungdjursuppfödn.
Smagri suppf iidni ng
Slaktsvinsproduktion
Ägg- o fjäderfäproduktion

Skogsarbete

Transporter

Underhållsarbeten m.m.

Övrigt

Summa arbetstid

Traktorarbeten

Markvistelse utomhus

Tim.

10
16

152

101
25

1456
731
67
33
100

per år

304

2387

213

50

202

316

3472

544

460

Procent av
s:a arb.tim.

8,8

68,8

6.P

1,4

5,8

9,1^

100

15,7

13,2

året

3,5

27,2

8,9

39,6

6,2

5,2
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Tabell 7. Skärmningseffekten mot 0,5 MeV gammastråIning hos några olika vägg- och takkonstruktioner
förekommande i lantbruksbyggnader.

Typ av konstruktion Vikt, g cm-2 Transmissionsfaktor Eff. reduktionsfaktor

1. Vägg av natursten, 80 % granit
eller gnejs (d=2,7), 20 % murbruk
(d=2,0), tjocklek 60 cm

2. 1 1/2-stens tegelvägg, 80 % massiv-
tegel (d=l,7), 20 % murbruk
(d=2,0), eff. tjocklek 36 cm

3. 1-stens tegelvägg enligt (2) ovan,
eff. tjocklek 24 cm

4. 1/2-stens tegelvägg enligt (2)
ovan, eff. tjocklek 12 cm

5. Fasad av 1/2-stens håltegel
(d=l,5), i övrigt enligt (2)
+ innervägg av regel stomme,
skivor och mineralullsisol.(10 cm)

6. Stomme enligt (5) men fasad av
locklistpanel

154 2,07. 10
-6

19,2
4,6

4 ,6
1,0

63,4

42,2

21,1

23,8

5,6

4,57 .

0,028

0,17

0,13

0,62

10
-3

68800 (15)

100

21 (15)
15 (25)

4,7 (15)

4,7 (25)

1,5 (25)

7. Stomme av liggande timmer
(d=0,5), fasad av locklist-
panel c 8,5 0,49 1,9 (15)



Tabell 7 forts.

oo
Typ av konstruktion Vikt, g cm-2 Transmissionsfaktor Eff. reduktionsfaktor

8. Stomme av stolpar och plank
(5 cm), innervägg av råspont o.
träfiberskiva, fasad av locklist-
panel, (eff. tjocklek 10 cm)

9. Stomme och innervägg enl. (8),
fasad av 3 cm puts

10. Stolp-/regel-stomme + locklist-
panel, eff. tjocklek ca 3 cm

11. Tak av betongpannor, (d=2,0)
underlag av papp o. råspont,
mineralull (10 cm) + byggskiva

12. Tak av tegelpannor (d=l,5)
underlag o. isolering enl. (11)

13. Tak av asbestcementplattor

14. Tak av aluminium- eller stål-
plåt

5,2

4
6 10

1,5

6,0

4,6

2,6

1,0

0,?>4

0,43

0,88

0,60

0,68

0,80

0,92

1,4

1,9

1,1

1,7

1,5

1,2

1,1

(25)

(0)

a. Beräknad för en genomsnittlig massabsorptionskoefficient om 0,085. Jfr även text.

b. Beräknad med hänsyntagande till fönsterytan (angiven inom parentes som procent av väggytan).

c. Konstruktionen förekommer inte i Sydsverige.



Tabell 8. Skattad frekvensfördelning av olika typer av bostadshus med
hänsyn till skärmningseffekten samt vägda skärmningsfaktorer
(SF) för skilda produktionsområden och län.

Väggkonstruktion
enligt tabell 7

(3) Tegelstomme

(5) Trästomme

(8,9) "-

Vägd SF

SF

o,
o,
o,

066

215

684

Frekvensfördelning inom
Gss

0,60

0,35

0,05

0,15

Gmb

0,20

0,30

0,50

0,42

Csk

0,02

0,03

0,95

0,66

L-län

0,15

0,35

0,50

0,43

M-län

0,50

0,35

0,15

0,21

Tabell 9. Skattad frekvensfördelning av olika typer av djurstallar med
hänsyn till skärmningseffekten samt vägda skärmningsfaktorer
(SF) för skilda produktionsområden och län.

Väggkonstruktion
enligt tabell 7

(3) Tegelstomme

(8) Trästomme

Vägd SF

SF

0,

0,

047

678

Frekvensfördelning inom
Gss

0,90

0,10

C,11

Gmb

0,70

0,30

0,24

Gsk

0,50

0,50

0,36

L-län

0,65

0,35

0,27

M-län

0,90

0,10

0,11
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Tabell 10. Skännningsfaktorer (SF) för olika uppehållsställen, be
räknade för en genomsnittlig familjejordbrukare inom
Gss-området (jfr text).

Uppehållsställe

I bostaden o motsv.

I djurstallar o
morsv.

I oisolerade byggn.

I fordon

På marken

I tätortsbegyggelse

Tidsvägd SF

Procent
av tiden

65

11

5

10

5

4

SF

0,75x0

0,75x0

0,75x0

0,90x0

0,90

0,10

0,20

,15

,11

,88

,40

Procent av erhållen
dosrnt

36,5

4,5

16,5

18,0

22,5

2,0

Tabell 11- Skärmningsfaktorer (SF) för olika uppehållsställen :
räknade för en genomsnittlig familjejordbrukare ii*-»'
Gmb-området (jfr text).

Uppehållställe Procent
av tiden SF

Procent av erhå
(i os rat

I bostaden o motsv.

I djurstallar o
motsv.

I oisolerade byggn.

I fordon

På marken

I tätortsbehyggelse

65

13

5

8

5

4

0,75x0,42

0,75x0,24

0,75x0,88

0,90x0,40

0,90

0,10

60,2

6,9

9,7

8,5

13,2

1,2

Tidsvägd SF 0,34

II: 60



Tabell 1_. Ska" rmn i ngs faktorer (SF) för olika uppehållsställen, be-
räknade för en genomsnittlig familjejordbrukare inom
Gsk-området (jfr text).

Uppehållsställe
Procent av
tiden

SF
Procent av erhållen
dosrat

I bostaden o motsv.

I djurstallar o
motsv.

I oisoleradt byggn.

I fordon

På marken

I tätortsbebvggelse

65

14

5

7

5

4

0.75x0,66

0,75x0,36

0,75x0,88

0,90x0,50

0,90

0,10

68,0

8,0

7,0

6,7

9,5

0,8

Tidsvägd SF 0,47

Tabell 13. Skärmningsfaktorer (SF) för olika uppehållsställen, be-
räknade för heltidsanställd traktorförare inom Gss-
området. Förutsättningar: se text.

Uppehållsställe
Procent av
tiden

SF
Procent av erhållen
dosrat

I bostaden o motsv.

I fordon

På marken o i o i sol.
byggnader

Fritid utomhus

I tätortsbebyggelse

68

18

5

5

4

0,75x0

0,90x0

0,75

0,75

0,1

,15

,40

34,8

29,4

17,0

17,0

1,8

Tidsvägd SF 0,22

1 1 : 6 1



Tabell 14. Skärmningsfaktorer för olika uppehållsställen, be-
räknade för heltidsanställd djurskötare inom Gss-
området. Förutsättningar: se text.

Uppehållsställe

I bostaden o. motsv.

I djurstallar

På marken och i
oisolerade utrymmen

Fritid utomhus m.m.

I tätortsbebyggelse

Tidsvägd SF

Procent
tiden

65

15

5

10

5

SF

0,75x0,

0,75x0,

0,75x0,

0,75

0,1

0,20

15

11

88

Procent av erhållen
dosrat

36,9

6,2

16,7

37,9

2,5

11:62



Tabell 15. Skärmningsfaktorer (SF) för olika uppehållsställen efter plöjning och inomgårdssanerinfi,
beräknade för en genomsnittlig familjejordbrukare inom Gss-området.

Uppehållsställe

I bostaden o motsv.

I djurstallar o motsv.

I oisolerade byggnader

I fordon

På marken

I tätortbebyggelse

Tidsvägd SF

Procent av
tiden

65

11

5

10

5

4

Skärmningsfaktor

Fall lb

0,42

0,42

0,42

0,12

0,12

0,10

0,072

Fall 2b

0,16

0,16

0,16

0,12

0,12

0,10

0,029

Fall 3b

0,006

0,006

0,006

0,12

0,12

0,10

0,005

Procent

Fall 1

52,7

8,2

23,6

5,2

9,3

0,7

av erhållen

Fall 2

41,8

6,4

18,5

11,4

20,4

1,5

dosrat

Fall 3

4,8

0,7

2,1

31,7

56,8

4,2

Dessa faktorer skall multipliceras med motsvarande värden i tabell 10 (således 0,75*0,11*0,42 etc.)

Förutsättningar enligt text.



1 :bell 16. Skärmningsfaktorer (SF) fur olika uppehållsställen efter plöjning och inomgårdssanering
beräknade för en genomsnittlig familjejordbrukare inom Gmb-omrndet.

Uppehållsställe
1'rocent av
tiden

SkärmnL ngsfaktorer Procent av erhållen dosrat

I bostaden o motsv. 65

I djurstallar o motsv. 13

1 oisolerade byggnader 5

I fordon 8

På marken 5

I tätortsbebygge1 se 4

Fall 1

0,4 2

0,42

0,42

0,15

0,15

0,10

Fall 2h

0,16

0,16

0,16

0,15

0,15

0,10

Fall 3 Fall i Fall 2

0,008

0,008

0,008

0,15

0,15

0,10

71,1

8,0

11,5

3,6

5,6

0,3

60,3

6,8

9,7

8,5

13,2

0,8

Fall 3

12,1

1,4

1,9

32,0

49,7

2.9

TidsvSgd SF 0,121 0,051 0,014

Dessa faktorer skall multipliceras med motsvarande värden i tabell 11 (således 0,75•0,42•0,42 etc.)

Förutsättningar enligt text.



Tabell 17. Skärmningsfaktorer (SF) för olika uppehållsställen efter plöjning ocli inomgårdssanering,
beräknade för en genomsnittlig familjejordbrukare inoin Gsk-området.

Uppehållsställe

I bostaden o motsv.

I djurstallar o motsv.

I oiso!erade byggnader

I fordon

På marken

I täturtsbebyggelse

Tidsvägd SF

Procent av
t iden

65

14

5

7

5

4

Skärmnings

Fall lb

0,42

0,42

0,42

0,20

0,20

0,10

0,181

faktorer

Fall 2b

0, 16

0,16

0,16

0,20

0,20

0,10

0,074

a

Fall 3b

0,010

0,010

0,010

0,20

0,20

0,10

0,020

Procent

Fall 1

74,7

8,8

7,7

3,5

5,0

0,2

av erhållen

Fall 2

65,3

7,7

6,7

8,6

12,1

0,0

dosrat

Fall 3

16,1

1.9

1,7

32,0

45,0

2,0

Dessa faktorei skall multipliceras med motsvarande värden i tabell 12 (således 0,75 0,66-0,42 etc.)

Förutsättningar enligt text.

en



Tabell 18. Externdos till en genomsnittlig familjejordbrukare inom

Gss-området vid olika tidpunkter efter ett tänkt BWR-1

utsläpp från Barsebäck. Jfr text.

Tidpunkt

efter ut-

släppet

Dos, mSv vecka , från:
137rCs

(1 TBq km"2)

134Cs

(0,66 TBq km~2)

Samtliga

nuklider

Vecka 1

13

13

a)

a)

b)

b)

c)

Efter 1 år
b)

D

15 "

30 "

11 C)

.. c)

c)

d)

0,068

0,068

0,052

0,043

0,010

0,040

0,010

0,009

0,007

0,001

0,118

0,118

0,088

0,070

0,016

0,051

0,012

0,003

0,000

1,3

0,46

0,22

0,05

0,092

0,022

0,012

0,007

0,001

v

Naturlig bakgrundsstrålning 0,017

a)

b)

c)

d)

Aktiviteten deponerad på markytan. SF enligt tab. 10.

Aktiviteten exponentiellt fördelad i marken (se text).

SF enligt tab. 10.

Efter inomgårdssanering och plöjning. SF enligt fall 2 i tab. 15.

Efter åtgärder enligt fall 3 i tab. 15 (se text).

11:66



Tabell 19. Externdos till en genomsnittlig familjejordbrukare inom

Gmb-området vid olika tidpunkter efter ett tänkt BWR-1

utsläpp från Barsebäck.

Tidpunkt

efter ut-

släppet

Vecka 1 a )

•• 2 a)

5 b)

.. n b)

„ 1 3 c)

Efter 1 år b )

• t j i-. C )

fl c tt C)

II I S " *~

30 " d )

Dos, mSv vecka

137Cs

(1 TBq km~2)

0,115

0,115

0,089

0,074

0,017

0,068

0,017

0,015

0,012

0,002

Naturlig bakgrundsstrålning

Jfr text.

, från:

134Cs

(0,66 TBq km"2)

0,201

0,201

0,150

0,119

0,028

0,086

0,021

0,006

0,000

-

Samtliga

nuklider

7,0

2,3

0,79

0,37

0,09

0,156

0,038

0,021

0,012

0,002

0,017

t
1
i
i

r

a)
Aktiviteten deponerad på markytan. SF enligt tab. 11.

Aktiviteten exponentiellt fördelad i marken (se text).

SF enligt tab. 11.

Efter inomgårdssanering och plöjning. SF enligt fall 2 i tab. 16.

Efter åtgärder enligt fall 3 i tab. 16 (se text).
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Tabell 20. Externdos till en genomsnittlig familjejordbrukare inom

Gsk-området vid olika tidpunkter efter ett tänkt BWR-1

utsläpp från Barsebäck. Jfr text.

Tidpunkt

efter ut-

släppet

-1Dos, ni Sv vecka , från:

(1 TBq km"2)

134.,Cs

(0,66 TBq km 2)

Samt 1 iga

nuklider

Vecka 1

13

13

a)

a)

b)

b)

c)

0,159

0,159

0,122

0,102

0,025

0,277

0,277

0,207

0,164

0,040

9,7

3,1

1,09

0,51

0,12

Efter
t i

f t

I I

f t

1

1

5

15

30

a r
II

II

II

II

c)

c)

c)

d)

0,094

0,025

0,022

0,018

0,003

0,119

0,031

0,008

0,000

0,215

0,057

0,030

0,018

0,003

Naturlig bakg rund s s t r å 1 n i n g

a)

b)

0,017

Aktiviteten deponerad på markytan. SF enligt tab. 12.

Aktiviteten exponentiel11 fördelad i marken (se text).

SF enligt tab. 12.

c) ,.Efter inomgårdssanering och plöjning. SF enligt fall 2 i tab. 17.

Efter åtgärder enligt fall 3 i tab. 17 (se t e x t ) .
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1. Inledning

Vid utsläpp av radioaktiva ämnen i atmosfären kommer

dessa förr eller senare (frånsett ädelgaser) att i torrt

eller fuktigt tillstånd deponeras bl a på växtlighet och

mark.

Det material som uppfångas av vegetationen visar tendenser

till att falla av och nå ytnära vegetationsskikt eller

markytan. Halveringstiden på vegetationen är av storleks-

ordningen två veckor. Det material som når markytan kommer

under våra klimatförhållanden med tiden att alltmer bindas

adsorptivt till det ytliga jordmaterialets olika struktu-

rella enheter, enkelkorn eller aggregat. Materialets

vidaretransport med luft beror av vindens förmåga att fånga

upp och bära ytmaterialet. Material kan undantagsvis

rivas loss av kraftiga vindar från ostörda ytor men i

särskilt hög grad även vid vanliga vindstyrkor från upp-

torkade markytor som bearbetas med redskap. I en nedfalls-

situation uppstår därför en risk för lokalbefolkningen,

särskilt jordbrukare, att inandas kontaminerat damm.

2. Dammet som hygieniskt problem i jordbruket

Inom jordbruket utgör dammförekomsten vid olika arbeten,

jordbearbetning, höskörd, spannmålsskörd i fält och vid

husdjurens utfodring och skötsel i stallar ett yrkes-

hygieniskt problem. De utsatta personalgrupperna är så-

ledes traktorförare och djurskötare. Deras problem faller

under Arbetarskyddsstyrelsens bestämmelser angående gräns-

värden för dammförekomst i arbetslokaler (1). Nivåvärdet,

som anger en högsta tillåtliga medelkoncentration i

luft under en åttatimmarsdag, är för inert mineraliskt

damm 10 mg per m luft. För finkornigt sådant, s k re-
i
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spirabelt damm, (<5 ym) och för inert organiskt damm med-

ger nivåvärdet en högsta medelkoncentration av 5 mg per

m luft. För finfraktionen (<5 \im) av kvartspartiklar är

gränsvärdet avsevärt lägre enligt nya förslag till be-

stämmelser, 0,1 mg per m luft (2).

Partikelstorlek och täthet hos partiklarna bestämmer

dammets svävegenskaper och hur stor del som kan tränga

ned i lungorna och utgör s k respirabelt damm. Fallhastig-

heten är proportionell mot tätheten. Hos jordpartiklar i

luft, ~10 \im och 1 um med en täthet av 2 g per cm , vid

25°C och 1 bar, kan den beräknas till 6 resp 0,07 mm per

sek. Inflytandet av partikelstorlek och täthet på andelen

respirabelt damm, som kan nå lungorna, framgår av fig. 1

återgiven ur (3). Organiskt damm är lättare och har vid

samma partike]diameter lägre fallhastighet än mineraliskt.

Dessutom kan en större fraktion av organiska partiklar

na lungorna än av mineraliska partiklar av samma storlek

(fig. 1).

Jorddamm är i regel till ~90 % av mineraltskt ursprung.

Det damm som uppstår vid skördetröskning består till

huvuddelen (70-90 %) av organiskt material. Temperatur

och humiditet samt materialets art påverkar dammbildningen

starkt. Andelen små partiklar (<5 pm) är i allmänhet

störst i dammet vid jordbearbetning, mindre i det damm

som uppstår vid skördetröskning.

Dammet som ett direkt miljöproblem i jordbruket har lett

till krav på konstruktion av traktorhytter, vilkas venti-

lationsanordningar är försedda med dainmreducerande aggre-

gat. Olika typer av sådana hytter har utvecklats för

marknadsföring och provats vid Jordbrukstekniska insti-

tutet (3). De torde bli allmänt förekommande på nya

maskiner.
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3. Dammkoncentrationer i luft vid jordbruksarbeten

3.1 Jordbearbetning

De flesta jordar skulle med hänsyn till texturen i torr

dispergerad form kunna spridas i luft och huvudsakligen

ge s k respirabelt damm, dvs partiklar <5 ym. På grund

av större eller mindre inslag av kolloidalt ler och

humussubstans och av den kemiska miljön sammanbindes de

primära partiklarna emellertid till större enheter, s k

aggregat. Vid jordbearbetningen slits dessa aggregat

loss från markytan och sprides i form av dammpartiklar

av varierande storlek.

En speciell undersökning av dammbildningen vid bearbet-

ning av olika jordtyper genomfördes 1977. Tabellerna 2

och 3 återger individuella mätdata för dessa med av- i

seende på väderleksförhållanden, dammkoncentration i

luft och dammpartiklarnas storleksfördelning. Vid be-

arbetning av jämförbara jordtyper, provtagningarna 3-5

och 7, (tabell 2) synes dammkoncentrationen i luft vara

inverst beroende av den relativa luftfuktigheten.

På lättare jordtyper (1 och 2) blir dammkoncentrationerna

i luft under samma förhållanden i övrigt högre än på

de tyngre jordar som har högre lerinnehåll. Mekanisk

fraktionsanalys av dammproverna (tabell 3) ger en lik-

artad procentuell fördelning av materialet på de olika

fraktionerna som synes vara oberoende av jordtyp, både

då fullständig dispergering skett av aggregaten till

enkelstruktur och då proven analyserats utan föregående

dispergering. Den senare analysen, jämförd med den första,

visar att huvuddelen av dammpartiklarnas massa, 70-80 %,

utgöres av aggregat i storleksområdet 60-6 \im. Den respi-

rabla viktsandelen, <, 5 \m, som kan skattas till ~10 %,
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innehåller dock det största antalet partiklar eller par-

tikelaggregat. Andra analysdata (3) anger att finfrak-

tionens andel kan vara högre.

Svenska undersökningar över dammförekomsten i luft bl a

vid olika arbetsoperationer i jordbruket, har genomförts

sedan 1975, (3). Dammkoncentrationen har därvid uppmätts

i och utanför traktor- och tröskhytter både med och utan

ventilatorer för rening av inluften med pappersfiltra.

Mätpunkterna har därvid varit: 1̂ , i förarens andnings-

zon, _II, vid luftintaget, som i regel varit placerat på

hyttaket, och III, bakom hytten i höjd med hyttaket (re-

ferenspunkt) .

Tabell 1 visar utdrag ur mätningsresultaten från åren

1975-77, (3). Dammkoncentrationen kan variera mellan

olika mätdagar från 20 till nära 600 mg m luft på nivån

2,5 m över mark vid mätpunkt III. Mätningarna visar stora

variationer i luftens dammhalt beroende på arbetsopera-

tionens art och på variationer i markfuktighet, jordtyp ,

lufttemperatur och även luftfuktighet, eftersom de senare

är inverst relaterade.

I en vanlig modern hytt utan filtrering av inluften sänks

totaldammkoncentrationen i andningszonen även om den

ändå i de flesta fall överskrider tillåten nivå. Filter-

anordningar reducerar samma koncentration kraftigt, ~

med en faktor 100. I båda fallen ökar av förklarliga skäl

finfraktionens relativa andel av halten i luft i andnings-

zonen.

2 Skördearbeten

Utdrag av mätningar av dammsituationen vid skördearbeten

111:5



återges i tabell 4, (3,4). Som synes är totaldammbelast-

ningen vid skördearbeten lägre än vid jordbearbetning

(tabell 1). Beroende på förhållandena kunde dammhalten

i ytterluften variera mellan 2 och 77 mg m . Det lätta

skördedammet har kunnat läcka in till förarens andnings-

zon (I) på grund av avsaknaden av övertryck i hytten vid

dessa mätningar. Dammreducerande aggregat med övertryck

i hytten skulle sänka dammhalten i hyttluften ytterligare.

3.3 Foderhantering

Personer sysselsatta med hantering av livsmedel och foder-

medel efter skörd exponeras regelbundet för höga damm-

koncentrationer i luft. Inom industrin kan nämnas spann-

målslager och kvarnar där organiskt damm dominerar och

stora potatislager, där mineraliskt damm uppstår vid

sortering och borstning av potatis. Inom jordbruket har •

man uppmärksammat dammproblemen vid inlagring och tork-

ning av spannmål, hö och halm, förmalning av foderspann-

mål och vid transporter och hantering av fodermedel vid

utfodring, i samband med djurens aktivitet vid utfodring

och i samband med rengöring av stallar och vid kraft-

foderhantering etc. (5-9). VJd torkning av spannmål över-

skrider i de flesta fall enbart det respirabla dammet

gränsvärdet, 5 mg per m luft, i personalens andningszon

(9). Vid utfodring i djurstallar uppstår toppar i luftens

dammhalt som flera gånger överskrider gränsvärdet under

det att dygnsmedelvärdena i stallarna i de flesta fall

vid utförda mätningar legat under detsamma. Hittills ut-

förda mätningar indikerar emellertid att den största

delen av dammet skulle härstamma från djuren själva och

en mindre del från strö och foder (6,7,8). Utförda under-

sökningar över dammsituationen gör därför troligt att

risken för inandning av kontaminanter med damm inomhus
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i jordbruket begränsas till den koncentrerade hanteringen

av foder vid inlagring, torkning och möjligen även vid

förmalninc av foderspannmål.

Resuspension av nuklider deponerade på markytan j
I

De nuklider som deponerats på marken kan resuspenderas

i luft och inandas. På grund av vissa alfastrålande nuk-

liders toxicitet har denna transportväg ägnats stort

intresse. Kvantitativt diskuteras resuspensionen med

hjälp av resuspensionskoefficienten K, som definieras som

den för en viss tid genomsnittliga kvoten mellan nuklid-
3 2

mängden per m luft och nuklidmängden per m markyta.

Kvoten har således dimensionen m . På grundval av empi-

riska mätdata för plutonium har en modell för K:s beroende

av tiden efter en deposition använts (10,11,12). För kon- ,

servativa beräkningar kan man (12) anta att K initialt

antar värdet 10 m för att efter lång tid gå ner expo-
—9 —1

nentiellt till 10 m . Efter ett år torde K vara mindre

än 10 m på ostörd mark. Orsaken är att deponerade nuk-

lider adsorberas till större jordpartiklar och rör sig

nedåt från markytan genom nedtvättning eller med ytpar-

tiklar. I humida områden som Malmöhus län skyddas mark-

ytan i stor utsträckning från vindens eroderande inverkan

större delen av året. Detta minskar resuspensionsrisken

jämfört med de arida ökenområden, varifrån man hämtat

empiriska data för modellen med resuspensionskoefficienten

K.

137Vid en beläggning med Cs kommer av förklarliga skäl

det belagda området att utrymmas. Det främsta skälet

härtill är den relativt stora kortlivade delen av den

deponerade aktiviteten. Efter något år då denna avklingat

kan vistelse inom området emellertid åter bli aktuell i

samband med reklamation och användning av jordkapitalet.
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En beläggning med 1 TBq km eller 10 Bq m skulle då,

med det för Cs säkerligen konservativa K-värdet

10 m , betyda att inom området kunde befaras en medel-

koncentration av Cs i marknära luftskikt av 10 x 10

= 10 Bq m . Denna kan då betraktas som bakgrundskoncentra-

tion opåverkad av dammande och resuspensionshöjande åt-

gärder. ICRPs MPC -rekommendation (13) för personer i
a

arbete klassificerat som radiologiskt är 2220 och 74 0

Bq(m luft) för 40 timmars resp 168 timmars vecka. En-

bart bakgrundskoncentrationen av Cs i luften skulle

således ej hindra att personal boende på annan ort reste

in och arbetade 40 timmars vecka inom området.

Som framgått ovan finns emellertid en damm- och resuspen-

sionsrisk vid normal verksamhet i jordbruket. Den finns

vid ytlig bearbetning i torr väderlek av belagda jord-

bruksarealer, vid skörd av kontaminerade grödor, vid in-

lagring och torkning av skördeprodukter, vid förmalning

av spannmål etc.

Avgörande för resuspensionsriskens betydelse blir ut-

gångsläget, tidpunkten för och storleken av depositionen,

samt tillvägagångssättet, då marken åter tas i bruk. En

deposition i M-län träffar ca 70 % i jordbruksmark, varav

5 % permanent betesmark, och 30 % annan mark. Av den förra

används nära 30 % till höstsådda grödor, ca 60 % till

vårsådda grödor och drygt 10 % till vall. Under tiden

nov - mars är således 60 % av åkerjorden plöjd medan 40 %

är höstsått eller vall med relativt låg täckningsgrad.

Under april - maj sker vårbruk. Vårsådda ytor har ingen

eller mycket låg täckningsgrad, medan höstsådda grödor,

vall och betesmark har ökat densamma. Under juni -

augusti är täckningsgraden hög fram till skörd hos vår-

och höstsådda grödor men varierande hos vall och betes-

mark. Under september ytbearbetas spannmålsarealen samt
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bearbetas och besås den areal som skall bära nästa års

höstsådda grödor. Under okt - nov skördas sockerbetor

och utförs plöjningsarbeten. Situationen efter en deposi-

tion är därför, oberoende av tidpunkt, alltid komplex och

fordrar för reklamation av marken en mängd olika praktis-

ka åtgärder. De valmöjligheter som står till buds och de

olika tänkbara åtgärdernas genomförbarhet måste emellertid

utredas i detalj i annat sammanhang. Den praktiska svårig-

hetsgraden belyses t ex av att, om man efter en deposi-

tion under nov - mars, väljer att för en framtida reduk-

tion av grödornas Cs-upptag, av extern strålningsnivå och

resuspensionsrisk djupplöja arealen måste en sådan till

60 % utföras på plöjd mark. På 40 % av arealen måste

växande eller mogen gröda dessförinnan skördas eller

elimineras på annat sätt. Incitament för en djupplöjnings-

operation ar framför allt reduktionen i extern strålnings-

nivå och i Cs-transporten till foder- och livsmedel,

mindre den av risken för resuspension av cesiumbelägg-

ningen. När marken väl börjat bearbetas och det konta-

minerade ytskiktet blandas in i djupare skikt minskar

nämligen resuspensionsrisken betydligt, eftersom jord-

dammet som bär nukliden i huvudsak kommer från ytan. Från

éearbetningsförsök i Pu-belagda områden (14) har bl a be-

räknats en resuspensionsfaktor K~10~ för luftenr, Pu-halt

vid traktorn och Pu-mängden i jordens översta 0 - 5 cm

skikt.

Den största och eventuellt begränsande resuspensions-

risken löper man därför vid den första bearbetningen av

belagd plöjd mark, eftersom denna i regel utföres så

snart det översta jordskiktet torkat upp (jfr tabell 1).

Det dammavgivande skiktet utgöres då av det kontaminerade

översta jordskiktet. En skattning av resuspensionens

storlek invid en jordbearbetningsmaskin kan göras uti-

från vissa givna förutsättningar:
i
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2 2

1. Kontaktyta mark-atmosfär ~ 2 m per m markareal

2. Dammavgivande skikt = kontaminerat skikt = 1 mm djupt

3. Dammets spec vikt = jordens spec vikt, 1,5-2

(Totalt frigjord mängd damm = 10 g per m )

1 g damm utgör då en fraktion ~ 0,3 x 10 av det damm-
2

avgivande skiktet på 1 m markareal, d v s den totala

transporten från nämnda skikt till luft av damm kan be-

skrivas av en transportkoefficient = 0,3 m (g damm) x

10 . Luftens damminnehåll invid maskinen varierar bl a

beroende på väderleksförhållanden och höjd över markytan,

men antar vid förarhytten genomsnittligt värden omkring

0,1 g m (3). Antages det översta markskiktet, 0 - 1 mm,

vara homogent kontaminerat kan en effektiv resuspensions-

koefficient tillämplig på luftskiktet i höjd med förar-

hytten erhållas ur

K f f = 0 , 3 m 2 g ! x 1 0 3 x 0 , l g m 3

= 0,3 x 10 4 rrf1 (1)

Antages kontaminantens adsorption vara helt ytberoende

d v s bli fördelad på partikel fraktioner efter dessas

totala ytor, bör transporten för en kontaminant bunden

till fraktionen 5 5 |im, som svarar för ~ 80 % av dan
2 -1totala ytan, höjas med en faktor 5, från 0,3 m g x

10~3 till 1,5 m2 g"1 x 10~3. Vid depositionstillfället

ingick emellertid de resuspenderade partiklarna ^ 5 y.m

till en stor del i större aggregat, varför ett riktvärde
2 - 1 -3

för transporten = i m g x 10 torde vara rimligt att

räkna med i fortsättningen. Den respirabla dammfraktionen,

<5 pm, som dominerar i hyttluften, utgör ca 10-15 % av

dammet utanför hytt. Inandningsluftens dammhalt i en

modern luftkonditionerad hytt vid jordbearbetning över-
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stiger sällan 0,001 g m-3

cienten i hytt antar då värdet 10 m

(3) och resuspensionskoeffi-

Halten i in-

andningsluften blir 10 x 10 = 1 Bq m

Den dosinteckning D, som en dags arbete i denna miljö ger

en jordbruksarbetare kan beräknas med nedan givna förut-

sättningar:

137 2
4. Deposition, d: 1 MBq Cs per m åkerareal

-3 -3
5. Dammhalt, h, i inandningsluft: 1 g m x 10

2 -1 -3

6. Trpt.koefficient, k, mark-luft: 1 m (g damm) x10

7. Inandad luftvolym V: 10 m dag

8. Deponering i luftvägarna: ~ 100 %
137

9. Resorption av Cs i tarmkanal: ~ 50 %
10. Dosekvivalent: 10,8 nSv Bq (15)

D = d h k V • 1 • 0,5 • 10,8 = 54 nSv (2)

Inandningsdosen kan således beräknas vara av storleks-

ordningen ~ 50 nSv per dag och MBq Cs deponerat per

m vid den mest kritiska av alla jordbearbetningsatgärder,

d v s såbäddsberedning av kontaminerad plöjd mark. Vid

bearbetning av tidigare ytbearbetad sådan mark är det

dammavgivande skiktet en fraktion, 0,01 - 0,02, av det

kontaminerade skiktet och förväntad transport av Cs

med damm och resulterande dos ~ 2 storleksordningar

lägre. Efter en väl genomförd djupplöjning torde inand-

ningsrisken vara praktiskt taget undanröjd med avseende

På
 1 3 7Cs.
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5. Resuspension av deponerade nuklider med skördedamm

En depositions effekt på grödornas kontaminationsgrad

vid skördestadiet beror bl a av tidpunkten för deposi-

tionen. Jordbruksgrödorna kännetecknas av låg täcknings-

grad fram till juni månad. Under halvåret nov - maj kan

höstsådda grödor fånga upp en mindre del av ett nedfall

samt bli sekundärt kontaminerade av resuspenderat material.

Fram till en eventuell skörd torde emellertid det upp-

fångade materialet till största delen ha fallit av och

hamnat på markytan. Under tiden juni - aug och även under

september, då vegetationen är relativt tät och täcknings-

graden hög, kan emellertid en betydande fraktion av ned-

fallet fångas upp av stråsädesgrödor resp sockerbetor.

I späd grönska och på betesvallar kan uppfångningen be-

skrivas av en absorptionskoefficient av storleksordningen
2 -1

3 m (kg ts) men i utvecklade grödor yv vallhö och spann-

mål sällan över 1 m (kg ts) (16). Kvarhållningen i

vegetationen beror av väderleksförhållandena. Vid häftiga

nederbörder tvättas materialet i stor utsträckning ned

till markytan. Halveringstider av omkring två veckor

brukar anses normala under den första tiden efter ned-

fallet, för att sedan öka för resterande kvarhållet

material (16, 17). Regeln är att ju längre tid som för-

flutit efter en deposition ju lägre är såväl mängden

totalt kvarhållet långlivat material som koncentrationen

pe-. viktsenhet i grödan. Den senare avtar mest p g a ut-

spädningen genom grödans tillväxt. Avtagandet kan för-

väntas visa likhet med den totalt deponerade aktivitetens

avtagande genom de kortlivade nuklidernas avklingning.

Kvar blir i bägge fallenen rest, i det förra fallet en

rest av relativt hårt kvarhållet material, i det senare

en rest av mer långlivade nuklider.

Direktkontaminerade grödors användbarhet i fredstid som
i
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foder och tekniskt utgångsmaterial måste bedömas utifrån

kontaminationsgrad, möjlig lagringstid, djurhållning, och

övriga tekniska resurser. Sker depositionen exempelvis

under vegetationsperioden maj - augusti kan området p g a

externstrålningen vara otillgängligt under resten av året,

och av den anledningen hindra normal skörd. Sker den

mycket tidigare t ex före årsskiftet på höstsådd mark kan

skörd övervägas, särskilt som växtligheten i varje fall

måste undanskaffas innan en framgångsrik reklamering

genom djupplöjning etc skulle kunna företas. I den mån

grödan skördas eller undanskaffas uppstår risk för damning

och resuspension av vidhäftande nuklider till jordbruks-

arbetarnas inandningsluft. Den maximala risken torde

finnas vid normal skörd och hantering av hö och spannmål.

Den måste för att kunna genomföras ske vid torr väderlek,

och även om moderna traktorer och skördetröskor med luft-

konditionerade hytter (försedda med anordningar för filt-

rering av inluften och övertryck i hytten) används kan

en viss inläckning av fina dammpartiklar ej undvikas (3).

Hyttluften torde dock i regel hålla en dammhalt < 1 mg

•.er m .

Cs-transporten med det i huvudsak organiska skörde-

dammet till hyttluften kan diskuteras utifrån nedan an-

tagna förutsättningar:

1,

2,

3,

4,

5,

6,

Deposition, d: 1 MBq m-2

-2Skördenivå, a: 0,5 (kg torrsubstans) m

2 -1Depositionens uppfångning: 1 m (kg ts) men

" kvarhållning vid skörd, c:

0,1 m2(kg ts)" 1

2 2Grödans totala yta, m per m åkeryta, y: 10

Dammekvivalent, e, : 0,1-1 m (kg damm) x 10
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7. Dammhalt i hyttluft, h: 1 kg m~3 x 10~6

3. Deponering i luftvägarna ~ 100 %

9. Resorption i tarmkanalen ~ 50 %

10. Inandad luftvolym. V: 10 m dag"

11. Dosekvivalent, e, : 10,8 nSv Bq

För beräkningen av transporten antas vidare att kvar-

hållen aktivitet vidhäftar växtens yttre hudskikt som

förutsätts ge huvuddelen av dammet. Skiktets tjocklek

kan med ledning av dammpartiklarnas storlek i hyttluft

antas variera mellan 1 och 10 ym, vilket motsvarar en

dammekvivalent, e, , av storleken 1 resp 0,1 m (g damm)
-3vid en spec vikt hos dammet = 1 g cm . Konservativt

sättes e, = 1 m kg x 10 . Transporten av dammburet

Cs till hyttluften (C) blir då enligt förutsättningar-

na ovan:

C = d a c/y • e, • h Bq m

r
= d • 0,5(0,1/10) • 1 x 103 • 10"6 = 5 • 10"6d Bq m"3

eller C = 5 • 10"6 x 106 = 5 Bq m"3

Resuspensionskoefficienten K, beräknad som kvoten mellan

aktivitet i hyttluft, Bq m , och aktivitet på marken,

Bq m"2, blir ~ 5/106 = 5 x 10~6 m"1.

Dosinteckningen D för en dags arbete i denna miljö er-

hålles ur

D = D ' 1 • 0,5 • V • edo (4)

D = 5 • 0,5 • 10 • 10,8 = 270 nSv

111:14



För det mest kritiska realistiska fallet erhålles så-

ledes en inandningsdos av ~ 0,3 ySv per dag vid skörde-

arbeten efter en ursprunglig deposition av 1 MBq Cs

per m .

Transport av Cs med damm från grödor kontaminerade

genom rotupptag är självfallet av lägre storleksordning

än den orsakad genom direktupptag. Vid homogen kontamina-
2

tion av plogskiktet med 1 MBq m och av grödan med
2 -1 -3

< 1 m (kg ts) x 10 och med en dammhalt i hyttluften
av 1 mg per m blir transporten till inandningsluften

—9 2 3 — 3 —3

< 10 m per m luft eller < 10 Bq ra och beräknad

resulterande dos av en dags skördearbete av den försum-

bara storleksordningen < 0,1 nSv.

6. Resuspension av deponerade nuklider vid foderhantering

Fullföljes skörden av kontaminerat foder, exempelvis i

väntan på att kortlivade kontaminanter skall avklinga,

möter en resuspensionsrisk vid inlagring och torkning av

fodermedlen. Dammbildningen vid dessa arbetsoperationer

är f n svårare att kontrollera ur hygienisk synpunkt än

den på fältet, där personalen skyddas av traktorhytternas

luftfilterutrustningar. Dels är i praktiken tillfreds-

ställande luftrening icke möjlig att installera längs

foderbehandlingskedjan och dels är individuella andnings-

skydd knappast uthärdliga vid krävande fysiskt arbete.

De senare kan emellertid komma till användning vid över-

vakning av kvarnar etc.

Vid torrfoderhantering inomhus måste man därför vara

beredd på dammnivåer i inandningsluften av omkring

gränsvärdet för organiskt damm, 5 mg m . M a o dammbe-

lastningen blir ~ 5 ggr högre än i en traktorhytt vid
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arbeten på fältet, trots att daitunhalten i det senare

fallet är 10 ggr högre utanför hytten än vid hantering

av fodret inomhus. Risken för inandning av resuspenderade

nuklider med damm kan således även den befaras vara 5 ggr

större vid torrfoder hanteringen inomhus än på fältet.

Även om den arbetstid som används vid foderbehandling

på fältet skulle vara längre än den inomhus kvarstår att

inandningsrisk och stråldos väger tyngst i det senare

fallet.

Vill man radikalt ändra på dammsituationen och risken för

resuspension av deponerade nuklider med växtdamm måste

också metoderna för skörd och hantering ändras, åtminsto-

ne då det gäller skörden det första året efter deposi-

tionen. Det värdefullaste grovfodret, det från vallen,

skulle således kunna konserveras i grönt tillstånd i

provisoriska silos för senare användning som våtfoder,

ensilage, under det att halm ej tillvaratogs. En stor

del av vallfodret ensileras för övrigt redan i dagens

situation, varför en total omställning är möjlig. Emeller-

tid förutsätter ett utnyttjande av vallgrödan genom grön-

skörd och ensilering normalt fler skördetillfällen, vilket

ökar externdosen, då fältet måste beträdas fler gånger.

Ett detaljerat program för grödans omhändertagande till

lägsta möjliga stråldosbelastning fordrar därför stort

hänsynstagande till den arbetstid som förbrukas per

arealenhet i de olika fallen.

7. Sammanfattning

Vid flera olika jordbruksarbeten, jordbearbetning, skörd

och hantering av foder etc uppstår en risk för damning

som i och för sig utgör ett yrkeshygieniskt problem.

Detta har också lett till utveckling av luftkonditionera-
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de och filterförsedda hytter till traktorer och skörde-

tröskor för att nedbringa inandningsrisken för förarna

vid de mest dammande arbetena. Filterfaktorn i dessa ut-

rustningar är merendels > 100 och dammhalten i hyttluft

< 1 mg m

Efter en kraftig deposition till följd av en antagen o-
137lycka vid ett kärnkraftverk med utsläpp av Cs är

situationen för jordbrukets del komplicerad med hänsyn

till möjligheten av en snabb återställning av mark till

en normal driftssituation. Det kan bli nödvändigt att

utföra arbeten på kontaminerad mark, vilka medför risk
137för resuspension med jordbruksdamm och inandning av Cs

Risken är en engångsrisk som uppstår vid den första åt-

gärden efter depositionen. Vid en andra jordbearbetning

eller en andra skörd har den minimerats till nära för-

sumbara nivåer. Beräkningar över de kritiska momenten

vid jordbearbetning och skörd visar också att strål-

doserna till jordbruksanställda till följd av risken

för inandning av Cs-kontaminerat damm är låga jämfört

med exempelvis den externa dosen. Resultaten av beräk-

ningarna sammanfattas nedan för de mest kritiska situa-
137tionerna med avseende på risken för resuspension av Cs

med jordbruksdamm till inandningsluft vid en depositions-
_2 —2

nivå av 1 TBq km eller 1 MBq m

Arbets- Trpt koeff, Dammhalt Resusp.— Cs-halt Endags-
k, dep-damm, i luft, koeff, K, i luft, dos,

miljö mzg L g m -> m l Bq ra~J

Befarad bak-
grund - - 10 10 0,54

Jordbearbet-
ning

Vid hytt

(totaldamm) 3x10 0,1 3x10 30 1,62

forts.
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forts.

Arbets-

miljö

Trpt koeff, Damnhalt Resusp.- Cs-halt Endags-
k, dep-damm, i luft, koeff, K, i luft, dos,

g Bq m
t

liSv

Vid hytt
(finfraktion) 10

I hytt

Skördearb.

Vid hytt

I hytt

Torrfoder-
hantering

10

- 3

- 3

5xlO
- 3

0,005

"5
0,01

0,001

0,03

0,001

10

10"6

l,5xl0~4

5xlO~6

10

1

150

5

(0,

0,

8

0,

54)

054

27

25 1,3

Den befarade bakgrunden ovan bygger på litteraturuppgif-

ter, som i sig är konservativt hållna. Den kan emellertid

tänkas vara giltig i någon grad under den ytkontaminera-

de, obevuxna plöjda markens upptorkning på viren. Senare

torde vegetationens tillväxt i väsentlig grad reducera

resuspensionsrisken. Beräkningarna över resuspensions-

risken vid de kritiska jordbruksarbetena bygger på rim-

liga men konservativa antaganden. Angivna värden torde

få betraktas som övre gränser. Av tabellen ovan framgår

att moderna hyttkonstruktioner torde reducera inandnings-

risken, till 1 trettiondedel av den utan eller med äldre

konstruktioner och til^ en tiondel av den risk som bak-

grunden skulle kunna ga upphov till. Vidare framstår

risken vid skördearbeten såsom större än den vid jord-

bearbetning och risken vid torrfoderhantering inomhus

som större än den vid skördearbeten. Den potentiellt

möjliga transporten av kontaminanter med det organiska

dammet till luft måste därför uppmärksammas.

r

III:13



Ovan angivna data kan läggas till grund för en beräkning

av dosinteckningen till jordbruksarbetare p g a dammande

sysselsättning i jordbruksdriften.

Förutsättningar:

-2Deposition: 1 MBq m * (nov - dec föregående år)

Genomsnittsgård: 37 ha åker med 2 personers arbetsstyrka

Höstsådda grödor: 10 ha

Vårsådda grödor: 23 ha

Vall: 4 ha

Fältarbeten i normal omfattning

Vårbruk med risk för damning 4 tim ha

Höskörd fältarbeten 8 "-

" hantering inomhus 4 "-

Skördetröskning 2 "-

12 dagar

4 "

2 "

7 "

Beräknad dosinteckning, ySv per person

Vårbruk (0,3)

Höskörd, fältarbeten 0,5

" hantering inomhus 1,3

Skördetröskning (0,5)

Till detta kominer bakgrundsdosen p g a jordbruksarbetarnas

kortare eller längre vistelse utomhus utan skydd av hytt-

systemen. Sammanräknat torde emellertid vistelsetider

inom det kontaminerade området, som begränsas till nöd-

vändiga jordbruksarbeten på fält, i lador och dylikt ge

dosinteckningar p g a risken för resuspension av 137Cs

av storleksordningen < 10 ySv per TBq km-2
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C kan anses gälla för organiskt damm ex.vis

tröskdamm (2). Jorddamm skulle representeras

av en kurva mellan B och C.
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Tabell 1. Uppmätta totaldammhalter i luft vid jordbearbetning, mg m
i förarens andningszon I, vid luftintag II och bakom
traktorhytt III (Utdrag ur 2)

-3

Är

Antal Typ
mät- av
dagar värde

Vind- Ute- Dammkoncentration,
hastighet, temp, mg m"-*
m sek"1 °C I II III

Hyttluft ej filtrerad

1975 10 Medelvärde 2,4
Min 1,5
Max 5,1

Hyttluft filtrerad

1975

1976/77 9

Medelvärde
Min
Max

3,1
1,9
4,7

18
12
25

22
19
24

24,7
3,4
79,7

1,4
0,6
2,2

99
3

375

97
8

204

146
22
577

240
53
373

Harvning, luftintag framåtriktat

Medelvärde
Min
Max

Medelvärde
Min
Max

Medelvärde
Min
Max

3,5
0
4,5

Sladdning,

4,2
3,9
4,5

18
11
26

0,3
0,1
0,5

vältning

26
24
27

0,5
0,2
0,6

Bearb. m. tallriksharv,
nedåtriktat

2,7
1,3
3,7

Bearb. m,
luftcirk.

21
15
25

0,5
0,2
0,8

98
55
162

62
31
162

25
5
51

126
58
243

luftintag snett

18
2

45

170
31

425

kultivator, kompressordriven

Medelvärde
Min
Max

6
2
9

,0
,4
,1

18
15
21

0
0
1

,6
,2
,7

141
8

425

162
2

364
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Tabell 2. Väderleksförhållanden och dammbildning vid sju provtagningstillfällen pä olika
marktyper vid harvning i vårbruket, 1977 (3).

Prov-
tagning
nr

1

2

3

4

5

6

7

Bearbetade
marktyper

Sandjord, lerjord

Sand-, ler- o. mulljord

Stenig lera

Lättlera-mellanlera

Styv lera

Stenig lera
n_

Vind-
hastighet ,
m s~l

4,5

3,8

4,5

0

0

2.0

1,4

Ute-
t emp,

21

23

26

15

11

14

12

Relativ
fuktighet,
H
r

50

63

43

75

56

57

52

Dammkoncent
mg m"-*
I II

0.5

0,4

0,4

0,2

0.4

-

0,3

162

88

97

56

91

-

55

ration,

III

51

30

36

20

34

-

8



Tabell 3. Mekanisk fraktionsanalys av prover tagna ur ventilationsfiltret, (II),
vid provtagning 1-7 ei,1 igt Tabell 3. Fraktionsgränser angivna i ym
och fraktioner i viktspiocent.

Mekanisk analys, % Mekanisk analys, %. Ej dispergerade
Prov Dispergerade prov prov, skakning under 15 min
nr >60 60-20 20-6 6-2 <2 ym >60 60-20 20-6 6-2 <2 um

1 11 9 16 14 50 18 38 32 9 3

2 0 10 14 16 60 3 42 39 10 6

3 0 12 15 16 57 9 39 36 11 5

4 2 14 23 17 44 6 42 39 10 3

5 0 15 22 15 48 7 43 39 7 4

6 3 12 12 15 58 11 55 26 5 3

7 5 10 13 14 58 7 52 32 7 2

M

ro
en



Tabell 4. Uppmätta totaldamrahalter i luft vid skördearbeten 1975,
mg m~->: I förarens andningszon efter passage genom pappers-
tilter I, vid luftintag II och bakom förarhytten III (3).

Antal Typ Vind- Ute- Dammkoncentration,
mät- av hastighet, temp, mg m~->
dagar värde m sek"1 °C I fl III

Höskörd, pressning av hö på fältet

Medelvärde 3,
Min
Max

1,
6,

Spannmålsskörd

4
3
7

»

17
11
21

skördetröskning

2,
2,
3,

9
0
4

15
2
32

33
4
77

Medelvärde 3,2 21 0,9 7 29
Min 0,4 18 0,3 2 20
Max 6,3 24 1,6 13 40
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IV. Sammanfattning

Möjliggörandet av de utredningar som ligger bakom

denna rapport har närmat oss till lösningen av de

problem som skulle uppstå vid en beläggning av jord-

bruksmark med långlivade fissionsnuklider som Cs.

Väsentligt är att nuklidtransporten till livsmedel vid

en viss beläggning har kunnat kvantifieras och att

storleksordningen av konsumenternas livsmedelsdos och

jordbrukarnas risk för extern dos och inandningsdos

har kunnat diskuteras för givna förutsättningar. Väsent-

ligt är emellertid också att de problem som diskuterats

ej är specifika för den avlägsna möjligheten av en stor

kärnkraftsolycka. De har mycket gemensamt med de som

skulla kunna drabba stora områden i vårt land vid de-

tonation nära mark av kärnvapen även på relativt stora

avstånd. I bägge fallen gäller att man med acceptabla

medel måste arbeta för att återvinna den drabbade jord-

bruksmarkens produktionsvärde, eftersom det är mycket

osannolikt att folkhushållet under längre tid har råd

att avvara produktion i någon form av livsmedel från

kontaminerade områden.

I de olika delarna av rapporten görs uppskattningar av

de stråldoser, som, via livsmedel, extern strålning och

inhalation, kan erhållas från jordbruksmark i Malmöhus

län, kontaminerad med 1 TBq(10 Bq) Cs per km ,

dels vid oförändrad jordbruksdrift och dels vid änd-

ringar i densamma. Sammanfattningsvis kan sägas att

man med effektiva åtgärder har goda möjligheter att på
137sikt reducera konsumenternas livsmedelsdos från Cs

till bråkdelar av bakgrundsdosen. Likaså torde jord-

brukarnas inandningsdos vid arbeten med återianspråk-

tagande av jorden kunna bemästras med befintlig ut-

rustning för hyttluftkontroll hos jordbrukstraktorer.

f
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Större observans i detta moment kräver den externa mark-

strålningen. Restriktioner i vistelsetider baserade på

strålningsmätningar måste sannolikt tillgripas vid rekla-

mationsarbeten på åkermark inom belagt område.

Bland tänkbara reklamationsåtgärder inom möjligheternas

gräns framstår djup nedplöjning av det kontaminerade yt-

skiktet i förening med hög kaliumgödsling som det mest

kostnadseffektiva alternativet både då det gäller strål-

dosbelastning och ekonomi. Under förutsättning av ett

kvalitativt gott arbete och av att det deponerade skiktet

får vila ostört uppnås dels en kraftig reduktion av Cs-

transporten till gröda och livsmedel och dels en ännu

större reduktion av nuklidens externa stralningsdosbidrag

samtidigt som resuspensionsrisken i framtiden kan betrak-

tas som undanröjd. För att utnyttja åtgärdens hela poten-

tiella effekt krävs emellertid uppföljning i form av

grundare bearbetning i fortsättningen samt av en planerad

anpassning av växtodling och djurhållning, m a o en mer

eller mindre genomgripande ändring i driftsinriktningen.

En sådan ändring bör ha två syften, nämligen dels att

reducera jordbrukarens framtida vistelsetider på konta-

minerad mark och dels att reducera nuklidtransporten till

färdiga livsmedel. En dylik målinriktning kan begränsa

valfriheten i driftsinriktning men behöver icke nödvändigt-

vis stå i motsatsställning till god driftsekonomi i det

enskilda fallet. En övergripande princip att icke sprida

ens relativt lågaktiva skördeprodukter eller jordavfall

utanför det kontaminerade området kan komma att aktuali-

seras. Detta kan i vissa fall medföra svårigheter för

odling av tekniska grödor, sockerbetor och potatis och

spannmål för bränneriändamål, som eljest kan ge okonta-

minerade slutprodukter. En inom området sluten djurupp-
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födninq med hög förädlingsgrad kan tänkas. Hästar, ungdjur

och köttdjur kan födas upp på lokalt foder. I fallet kött-

djur utfodras med okontaminerat foder under viss tid före

slakt. Ett sådant system torde ha de bästa förutsättningar-

na att möta krav på ett lågt nuklidutflöde med livsmedel.

Nedan ges en sammanfattning av de persondoser som en be-
137 2läggning med 1 TBq Cs per km kan ge en jordbrukare i

Malmöhus län vid fortsatt jordbruksdrift något år efter

en tänkt kärnkraftolycka. Han förutsattes bo på gården

och livnära sig på hemmaproducerade livsmedel. Den natur-

liga bakgrundsdosen återges nedan tillsammans med dosbidra-
137 137

gen från Cs genom intag med livsmedel, från extern Cs-

bestrålning och från inandning av Cs med jordbruksdamm

i fyra åtgärdsalternativ: Utan åtgärd (1), markåtgärder (2)

och driftsändring (3) samt i en kombination av de två

senare (2 + 3). Som framgår av tabellen kan dosbidraget

från extern strålning uppskattas till ca tre ggr bakgrunden

i (1), men något lägre än denna i (2) och (2 + 3). Inand-

ningsdosen är nästan försumbar i (1) och (3) och elimineras

i (2) och (2 + 3). Dosbidraget från intag med kontaminerade

livsmedel utgör ungefär en tredjedel av bakgrunden i (1)

och reduceras med en storleksordning i både (2) och (3) och

med två storleksordningar i (2 + 3). Medan dosbidraget från

bakgrundsstrålningen kan betraktas som konstant varierar

övriga dosbidrag med den ursprungliga markbeläggningen av
1 3 7Cs.

Dosbidrag, mSv pers år
Åtgärd

1.

2.

3.

2

Utan åtgärd

Markåtgärder

Driftsändring

+ 3.

Bak-
grund

0,90

0,90

0,90

0,90

Livs-
medel

0,29

0,03

0,03

0,003

Ex-
ternt

2,70

0,75

2,70

0,75

Inand-
ning

0,01

-

0,01

-

Summa

3,90

1,68

3,64

1,653
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Åtgärdsnivå 1 innebär att Cs har kontaminerat ytskiktet

på vall- och betesmark och finns inblandat i matjordsskik-

tet på plöjd mark.

Åtgärdsnivå 2 förutsätter hög kaliumgödslingsniva och

effektiv djup nedplöjning av det kontaminerade ytskiktet

samt inomgårdssanering. Åtgärdsnivå 3 förutsätter bort-

tagande av mjölkproduktionen och övergång till fodersäds-

produktion avsedd för uppfödning av livdjur, samt för

fläsk- och nötköttsproduktion.

Med hänsyn till konsumenten av livsmedel är effekten av

åtgärdsnivåerna 2 och 3 ekvivalenta, men leder i kombina-

tion till mycket lågt nuklidutflöde i livsmedelsledet. För

jordbrukaren däremot framstår åtgärdsnivå 2, markåtgärder

och inomgårdssanering, som viktigast. Effekten av åtgärd 3

blir för honom relativt sett mer marginell.

Äke Eriksson Enok Haak Hans Lönsjö
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Appendix V:1

Föredrag vid seminarium i ämnet "Långsiktiga konsekvenser

av radioaktiv beläggning i jordbruksområden", anordnat av

Rådet för kärnkraftsäkerhet och institutionen för radio- - >

biologi, numera radioekologi, vid Sveriges lantbruks- !

universitet 1981-06-11. '

DOSIS FRA LEVNEDSMIDLER

Asker Aarkrog, Ris0, Danmark

Indledning

De hidtxdige erfaringer fra driften af kernekraftvaerker

viser, at de vaesentligste doser til befolkningen kommer

fra ekstern stråling og indånding af radioaktive aedel-

gasser. Doserne fra indtag af kontaminerede levnedsmidler

er typisk af stgirrelsesorden 10 % af den totale dosis

(UNSCEAR 1977).

I tilfaelde af uheld vil de potentielle doser fra levneds-

midler kunne blive dominerende. Det er imidlertid vigtigt

at erindre sig, at doser fra levnedsmidler kan undgås,

hvis de kontaminerede produkter ikke konsumeres.

Når levnedsmidler får potentiel betydning i förbindelse

med uheld skyldes det, at stoffer som 1 3 7Cs, 1 3 4Cs, 90Sr

og I, vil kunne frig0res fra reaktoranlaegget i rela-

tivt större maengder - sammenlignet med normal drift -

end de radioaktive aedelgasser, fordi reaktoranlaeggets

normale tilbageholdelsesbarrierer for partikulaer aktivi-

tet kan vaere beskadiget.



Beregning af doser fra levnedsmidler

Undersøgelserne af det radioaktive nedfald fra kaernevåben-

forsøg aar skabt en betydelig viden om. hvorledes levneds-

midler forurenes med radioaktive stoffer (jf. f. eks. '

UNSCEAR rapporterne). Det har vist sig, at de vigtigste i

stoffer i nedfaldet, når det gælder levnedsmiddeldoser

er 1 3 7Cs og 9 0Sr.

UNSCEAR har opstillet en empirisk model for forureningen

af et levnedsmiddel:

c,i) = a d ( i ) + b d ( i - D + c^1
e"11 d<i-m>

 U 1

hvor C,.. er koncentrationen af radionukleidet i
(l) -1

levnedsmidlet i året i (Bq kg )
_2

d... er depositionen i året (i) (Bq m )
_2

d.._,. er depositionen i året (i-1) (Bq m )

£•• er den akkumulerede deposition ved ud-

gangen af året (i-1) henfaldskorrigeret

for radioaktivt henfald og "weathering"

y: den effektive decay faktor (år )

a, b og c er henholdsvis "rate"- "lag rate"- og

"root-uptake"-faktor

Transferfaktoren fra deposition til levnedsmiddel: P__

(jf. UNSCEAR):

oo

d

e (Bq kg" 1 år (Bq m " 2 ) " 1 'eller P„_ = a + b + c — - — (Bq kg" 1 år (Bq m"2)"1) (2)
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Kendes nu produktionen af et levnedsmiddel i et givent

område (kg år ) tillige med depositionen af det givne

radionukleid i dette område (Bq m ), kan man fra (2) be-

regne hvor mange Bq der ialt indtages ved at konsumere de

forurenede produkter i området. Ud fra ALI værdierne

(man-Sv (Bq ) i ICRP 30 kan man derefter beregne det

committede effektive dosisaekvivalent (man-Sv) til be-

folkningen. Er der tale om relativt kortlivede produkter,

skal der i beregningen korrigeres for henfald mellem kon-

tamination og konsumption, ligesom der også skal tages

hensyn til eventuel dekontaminering gennem tilberedning

af de forurenede levnedsmidler. Disse forhold kan der

imidlertid være taget højde for, hvis transferfaktorerne

er beregnet for de forædlede produkter; f.eks. kan man

ved beregning af doserne fra kornprodukter benytte trans-

ferfaktorer for brød i stedet for korn.

Model (1) vil også kunne anvendes til at skønne over for-

holdene i tilfælde af en engangsdeposition f.eks. efter

et uheld. Vi antager da, at det første led repræsenterer

forureningen fra den direkte deposition på afgrøderne i

uheldsåret. Andet og tredie led repræsenterer den for-

sinkede kontamination - hovedsageligt hidrørende fra

afgrødernes rodoptagelse i årene efter uheldet.

V

Virkningen af at kassere første års afgrøder kan da be-

regnes fra (2) ved at udelade bidraget fra a. I tabel 1

er vist eksempler på sådanne beregninger for Øst Danmark

baseret på danske fallout data (Aarkrog 79). Det fremgår

umiddelbart af tabellen, at man for de fleste produkter

opnår en betydelig reduktion i transfer til levneds-

midler ved efter et uheld at kassere uheldsårets konta-

minerede produkter. Effekten er størst for 1 3 1i Og Cs.
90

Hvorimod Sr på grund af den større rodoptagelse udviser

en relativ mindre effekt.
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Et regneeksempel

Den danske miljøstyrelse har bedt Risø om at beregne lang-

tidsvirkningerne af reaktoruheld på Barsebäck. Man har

gennemregnet virkningerne af henholdsvis et BWR-2 og et ,

BWR-3 uheld. i

Fig. 1 viser hvorledes man har inddelt Sjælland i sektorer.

I hver sektor er depositionen af Sr, Cs og I be-

regnet som vist i tabel 2 for BWR-2 uheldet. Af tabel 3

fremgår inventorierne i de forskellige produkter og

sektorer og i tabel 4 er kollektivdoserne beregnet såfremt

de kontaminerede produkter konsumeres. Det fremgår, at

man på Sjælland udfra de givne forudsætninger vil få en

dosis på ca. 200 M man rem (2 M man-Sv).

I tabel 5 er doserne for et BWR-2 uheld resumeret for for- /

skellige dosisreducerende foranstaltninger og i tabel 6

er en tilsvarende beregning foretaget for et BWR-3 uheld.

Det fremgår af disse to tabeller, at det vil være de

marine produkter, det vil vaere vanskeligst at reducere

dosis fra. Dette skyldes, at niveauerne i de marine pro-

dukter vil være fordelt over et meget større område end

tilfældet er for de terrestriske produkter. Koncentra-

tionerne i de marine produkter vil til gengael d også vaere

relativt lave.

I beregningerne indgår tillige et skøn over doserne fra

drikkevand. I Danmark udgøres drikkevandet næsten ude-

lukkende af grundvand. Dette betyder at jordlagene fra-

filtrerer næsten alt Cs og Sr. Sammenlignet med

doserne fra levnedsmidler vil dosis fra drikkevandet

maksimalt - d.v.s. hvis man kasserer alle de forurenede

terrestrisk producerede levnedsmidler - udgøre 3 % af den
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reducerede dosis fra kosten.

Referencer

Aarkrog, A. 1979, Environmental Studies on Radioecological

Sensitivity and Variability, Ris^-R-4 37.

ICRP, 1979, Limits for Intake of Radionuclides by Workers,

ICRP Publication 30, part 1.

UNSCEAR 1977, "Sources and Effects of Ionizing Radiation".
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Tabel 2. Depositionen (Ci/km ) i opg^relsesområderne (jfr. fig. 1)
fra "BWR-2 uheldet" (stabilitet F, u = 5 m/s, v =
= 2 cm/s1)) 8

Område

C8

C9

CIO

D9

D10

Dll

E9

E10

Eli

F8

F9

F10

Fil

G8

G9

G10

H7

H8

H9

90Sr

2

450

2

250

1

0

140

0,3

0

0,1

70

0,1

0

0,02

30

0,04

0

0

12

1 3 1I

230

46500

200

25500

70

0

14900

30

0

10

7100

10

0

2,5

3000

4

0

0,5

1500

137Cs

15

2850

13

1600

4

0

900

2

0

0,5

450

0,5

0

0,2

200

0,3

0

0,04

75

1) Denne depositionshastighed vil bevirke, at ca. 95 % af ned-

faldet kommer inden for 130 km fra Barsebäck. En mindre v

værdi vil mindske nedfaldet på Sjælland, men til gengæld

sprede det videre til Fyn og Jylland. Men mandremdoserne fra

levnedsmidlerne vil ikke blive væsentlig mindre, hvis v

mindskes til f.eks. 1 cm/s.
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Tabel 4. Kollektive doser fra levnedsmidler produceret i opgørelses-
områderne^ regnet fra og med uheldsåret.

Opgørelses- Mmandrera

område ^n

C8

C9

CIO

D9

D10

Dll

E9

E10

Eli

F8

F9

F10

Fil

G8

G9

G10

H7

H8

H9

0

0

0

0,64

0

0

3,0

0

0

0

3,4

0

0

0

3,1

0

0

0

1,87

0,02

0

0,04

3,9

0,03

0

22

0,04

0

0,03

28

0,02

0

0,01

28

0,01

0

0

16,3

0,01

0

0,03

2,7

0,02

0

15

0,03

0

0,02

20

0,01

0

0,01

20

0,01

0

0

11,4

0

0

0

0,15

0

0

1,71

0,01

0

0

4,9

0,01

0

0

5,5

0

0

0

4,0

0

0

0,1

7,4

0,1

0

42

0,1

0

0,1

56

0

0

0

57

0

0

0

34

/

I Mmandrem 12,0 98 69 16,3 196

1) Bemærk: Doserne behøver ikke at komme til udtryk i opgørelses-

området, da levnedsmidlerne ofte vil blive konsumeret et andet

sted, end hvor de er produceret.

Da sektorinddelingen er arbitrær, vil måske kun en del af

arealet i sektor 9 være forurenet så meget, at indgreb kan

komme på tale.
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Tabel 5. Kollektive committede effektive dosisækvivalenter fra
levnedsmidler kontamineret ved "BWR-2 uheldet", Mmandrem.

Landbrugsprod. Marine Total
produceret på prod.

Ingen kassation af
levnedsmidler 196 1 197

Terrestrisk producerede
levnedsmidler fra uhelds-
året kasseres 28 1 29

Terrestrisk producerede
levnedsmidler fra uhelds-
året og det følgende år
kasseres 8

Landbrugsproduktion om-
lægges til byg og
svineavl 0,3 1 1,3

Landbrugsproduktion om-
lægges til frøavl,
sukkerroer og kartofler
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Tabel 6. Resumé af de kollektive committede effektive dosis-
aekvivalenter (Mmandrem) fra levnedsmidler kontamineret
ved "BWR-3 uheldet".

Landbrugsprod. Marine prod. Total

i
Ingen kassation
af levnedsmidler 22,5 0,2 22,7

Terrestrisk produce-
rede levnedsmidler
fra uheldsåret
kasseres 3,5 0,2 3,7

Terrestrisk produce-
rede levnedsmidler
fra uheldsåret og
det følgende år {/
kasseres 0,8 0,2 1

Landbrugsproduktionen
lægges om til byg og
svineavl 0,02 0,2 0,2

Landbrugsproduktionen
omlaegges til frøavl,
sukkerroer og kartof-
ler 0 0,2 0,2
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Appendix V:2

Variation i transportkoefficienter mark/växt
för 137Cs och 90Sr.

Enok Haak

Inledning

Som nämnts i Kap. 3 av del I utgör de transportkoefficien-
ter som anges i Tabell 6 specifika medelvärden för M-län,
som viktats med hänsyn till fördelning av jordbruksmarken
inom detta län på -^Cs- o c n 90 S r_ l c l a s s e r v a d gäller mark/

växttransport av dessa två nuklider. Vid fortsatt jordb-
ruksdrift efter en markbeläggning med 13'Cs och °^5r kom-
mer transportkoefficienterna dels att avvika från dessa
värden på grund av aktuell markbeskaffenhet inom konta-
minerat område och dels att variera från år till år på
grund av aktuell rotfördelning i markprofilen.

Ar 1961 startades omfattande försök med ^ C s Och 9°Sr,
dels på betesmark där småparcelier kontaminerades före
vegetationsperiodens början och dels vid särskild ramför-
söksstation där matjordslagret kontaminerades och besåddes
med annuella grödor. Avsikten med dessa försök var att
undersöka variationen i transport från mark till växt av
de två nukliderna under svenska fältbetingelser. Rapporter
i detalj för de första försöksåren har redovisats i

i begränsad omfattning för alla försöksåren
(4). I detta appendix ges en kortfattad
observerad variation i betesgräs och korn-

spannmål från dessa långtidsförsök med ^3'Cs o c n ^^Sv
(Tabellerna I-IV). Resultaten jämförs med värden beräknade
från uppgifter i utländsk litteratur (Tabellerna 1-8).

Transport till betegräs

Tabell I och II visar transportkoefficienter i betesgräs
från två lokaler i C-län, Lövsta, en naturbetesmark belä-
gen på en mager sandjord, och Risslinge, en kulturbetes-
mark belägen pä en bördig mellanlera. På båda lokalerna
var gräsvegetationen etablerad före kontaminationen med
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och 'Sr, på Lövsta sedan århundranden tillbaka och

på Risslinge sedan 1950, från vilket år olika gödslingsre-

gimer infördes. Vad gäller ^'Cs kontaminerades betesmar-

ken ånyo efter 3 år eller 1964, också vid detta tillfälle

före vegetationsperiodens början. Som framgår sjönk tran-

sportkoefficienterna för 13'Cs o c n 9 0 ^ ^ e närmaste åren

efter kontaminationen och snabbare på Risslinge än på

Lövsta. Dessa förändrigar är karakteristiska och visar att

den rotmatta som bildas nära markytan fördröjer kontakten

mellan nuklid och markpartiklar, ett förhållande som har

stor betydelse, särskilt för ^'Cs med stor benägenhet att

fixeras till lermineral. Rotmattan är betydligt kraftigare

på naturbetesmark, Lövsta, än på kulturbetesmark,

Risslinge. När nukliderna på grund av nederbörd förr eller

senare tvättas bort från växtdelar i rotmattan kommer

markbeskaffenheten alltmer att bestämma tillgängligheten

för rotabsorption. Transportkoefficienterna avtar som

synes ytterligare under några år för att senare på längre

sikt variera såväl uppåt som nedåt till följd av olika

tillgänglighet och fördelning av rotaktivitet i markprofi-

len. Vad gäller skillnader mellan de två lokalerna var

värdena för 10-årsperioden 1972-81 i genomsnitt ca 7 ggr

högre för 1^^Cs och 3 ggr högre för 9°sr på Lövsta än på

Risslinge. Variationsbredden återger inom vilka gränser

som olika gödslingsregimer påverkat transportkoefficien-

terna. Som framgår är variationen större på Lövsta än på

Risslinge, vilket är väntat med hänsyn till skillnader i

textur och buffringsförmåga, sandjord kontra lerjord.

Några utländska försök där betesmark kontaminerats på lik-

nande sätt under fältbetingelser har ej kunnat spåras.

Varaktigheten av utförda försök har dessutom som regel

varit begränsad till något eller i vissa fall några år.

Hittills har transporten från mark till växt dessutom

kvantifierats som transportfaktorer eller C^-värden, Bq(kg
1 1ts) /Bq(kg jord) . En konvertering av dessa till trans-

portkefficienter är emellertid möjlig om den jordmängd som

kontaminerats per m^ är känd eller kan approxlmeras med

ledning av det kontaminerade jordlagrets tjocklek och

vo]-'invikt. Division av transportfaktorer med kg jord per

m ger som i Kap. 3 transportkoefficienter uttryckta i

m (kg ts) . Denna konvertering, som underlättar jämför-

elser mellan olika försök tillämpas därför i Tabellerna

1-8. En jämförelse med engelska försök, som rapporterats
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för 5 år, är av störst intresse i detta sammanhang. I
Tabell 1 återges beräknade transportkoefficienter för
^'Cs hos rajgräs och 4 olika jordar, vilka efter konta-

minering av markytan i lysimetrar besatts med denna gröda.
Som synes avtar transportkoefficienterna avsevärt under de
första åren liksom på Lövsta och Risslinge (Tabell I-IV),
medan göslingen, led G, hade liten effekt jämfört med
ogödslat, led 0G.

Tabell 1 Transportkoefficienter för ̂ Q g ± rajgräs,
m^(kg ts), beräknade från referens 5*

Ar

1

2

3
4
5

Jord

4,83
0,63
0,16
0,10
0,11

1

4,68
0,54
0,14
0,08
0,05

Jord

1,35
0,78
0,32
0,26
0,21

3

0,91
0,62
0,26
0,20
0,15

Jord

0,55
0,15
0,11
0,06
0,05

6

0,55
0,12
0,11
0,04
0,03

Jord

0,21
0,15
0,05
0,02
0,02

8

0,12
0,15
0,07
0,03
0,01

Även för " Sr sjönk transportkoefficienterna avsevärt
under de 3 första åren i motsvarande försök. I Tabell 2
återges medeltal för de 5 år som försöket varade.

Tabell 2. Transportkoefficienter för 9°Sr ± rajgräs,

Jord

Jord
Jord
Jord
Jord

1

3
6
8

m2(kg ts ;
Medeltal

)~ , beräknade
av 5 år.

Ogödslat

14,
7,
4.

,9
,3
,5
,0

från referen

Gödslat

15,
14,

8.
3,

,9
,8
,6
,7

Någon rnera exakt jämförelse med refererade svenska försök
är givetvis ej möjlig på grund av vitt skilda experimen-
tella betingelser. Den redan vid kontaminationstillfället
etablerade rotmattan i de svenska försöken höjer förmod-
ligen transportkoefficienterna avsevärt jämfört vid sådd
av rajgräs efter kontamination av ytlager, som i de engel-
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ska försöken; på Lövsta förmodligen under 1961-63 och
1964-66 för ^ 7 C s och 1961-62 för 9°Sr samt på Risslinge
under 1961-62 och 1964-65 respektive 1961. Om dessa år
uteslutes i de svenska försöken ger en jämförelse med de
engelska försöken i Tabell 3 en anvisning om att trans-
portkoefficienterna är av samma storleksordning.

Tabell 3« Jämförelse av transportkoefficienter i engelska
och svenska försök med betesgräs,
m2(kg ts)" 1 x 10"3.

Jord Ar 137Cs Ar 90Sr

Engelska rajgräsförsök; medeltal av 5 år

Jord
Jord
Jord
Jord

1
2
6
8

1-5
1-5
1-5
1-5

1,12
0,51
0,25
0,08

1-5
1-5
1-5
1-5

15,4
14,6

8,05
3,85

Svenska betesförsök; medeltal av 5 år

Lövsta
Risslinge

67-71
66-70

1,39
0,57

63-67
62-66

23 ,4
11 ,2

r

Resultat från utländska betesförsök, som pågått en kortare
tid visar att transporten av ^'Cs till gräs avtar dras-
tiskt till en början. I Tabell 4 återges resultat från
tyska försök (7) där l^Cs injicerats i ett ytskikt av
betesmark till 3 cm djup. Jord 1 har en mycket hög mull-
halt, 53 %, medan Jord 2 ocb Jord 3 har betydligt lägre
mullhalter, 6.6 respektive 4.8 %, vilket delvis torde för-
klara skillnaderna i transportkoefficienter mellan jordar.
Den markanta nedgången från skörd 2 till skörd 3 indikerar
en ökad fixering av ^ ' C s till lermineral och ökat upptag
upptag av växtnäring från djupare okontaminerade jordla-
ger.
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Tabell 4. Transportkoefficienter för x:5'Cs i gräs från
naturlig betesmark, nr. (kg ts) x IQ""3,
beräknade från referens 7«

Skörd

1
2
3
4

Medelvärde

Jord 1

21,6
17,8

1,11
1,11

10,4

Jord 2

14,5
21,5
3,20
2,58

10,4

Jord 3

12,6

13,9
0,44
0,80

6,9

I Tabell 5 återges holländska lysimeterförsök, som konta-
min-arats med *^'Cs i augusti 1981 och besatts med gräs i
september samma år. En markant nedgång i transportkoeffi-
cienter från oktober 1981, eller en månad efter kontamina-
tion, till juni 1982, indikerar en ökad fixering av ^^Cs
till lermineral och ett ökat upptag av växtnäring från
djupare okontaminerade markskikt. Av naturliga skäl är
nedgången i transport av *3'Cs m e r markant vid kontamina-
tion av ytskiktet, 0-5 cm, än av plogskiktet, 0-15 cm.

Tabell 5- Transportkoefficienter för
lysimeterförsök, m2(kg ts)" 1

beräknade från referens 8.

i gräs från
3

Skörd

Oktober '81
Juni '82
Juli '82
Augusti '82
Oktober '82

Medelvärde

Ytskikt,
Löss

0,85
0,069
0,080

0,031
0,043

0,22

0-5 cm

5,2
0,23
0,80

0,36

0,91

1549

Plogskikt, 0-15 cm
Sand

0,18
0,064
0,064
0,012

0,059

0,075

0,91
0,39
0,80
0,36

0,91

0,67

Dessa trender överensstämmer med refererade svenska betes-
försök från vilka resultat återges i Tabell 5 för fyra
olika skördar under första försöksåret 1961. Som framgår

1
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är nedgången i transportkoefficient mycket markant för
^'Cs såväl på Lövsta som Risslinge. Nedgången för ^Sr är

däremot relavt liten under 1961, vilket indikerar att
vaxttiiigängligheten för denna nuklid förändrats i liten
utsträckning under denna vegetationsperiod.

Tabell 6. Transportkoefficienter för 137Cs och '°Sr,
mMkg ts) x x 10"3, i betesgräs under
1961; referens 2.

Skörd

1
2
3
4

Medel-

värde

Lövsta,

"708

48,0

15,5
11,9
11,9

22,2

sand

9O3r

77,0

68,5
76,4
70,0

73,0

Rissl

^ C s

31,8
2,73
1,18
1,29

9,25

inge, lera

9 0 S r

27,6
21,9
23,8
22,5

23,2

Transport till spannmålskärna

Tabell III och IV visar transportkoefficienter i spann-
målskärna av korn från ett svenskt långtidsförsök på
Uppsala Näs, där två alvjordar, en moig sand, lerhalt 5 %,
och en styv lera, lerhait 48 %, kombinerades med 12 homo-
gent kontaminerade matjordar av varierande beskaffenhet;
lerhalt 5-50 %, mullhalt 1,7-6,6 %, pH 5,3-7,3 samt Ca-AL
77-750 och K-AL 5-19 mg per 100 g jord. Som framgår vari-
erade nuklidtransporten från år till år, vilket i första
hand torde få tillskrivas olika rotverksamh"t i matjord
och alv, eller närmare bestämt olika upptag av K respek-
tive Ca från de två marskskikten. Normalt avtar rotverk-
samheten med djupet i markprofilen. En utlakning av nukli-
der från den kontaminerado tnatj ordsskiktet skulle därför
kunna tänkas minska nuklidtransporten till ovanjord i oka
växtdelar och i detta fall till kärna av korn. Någon trend
till nedgång med tiden kan emellertid oj .skönjan på sand-
alven men däremot på ierv'iwen ocii dä^ relativt tydligare
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.137, 90cför13'Cs än för yvSr. Klart lägre transportkoefficient för
^ Sr pä leralven än på sandalven observerades under alla
försöksåren, vilket beror på att leralven utnyttjats mer
än sandalven för upptag av Ca.

Variationsbredden i transportkoefficienter i Tabell III
och IV visar i första hand den olika växttillgängligheten
hos 13'Cs och 9^Sr -j_ $e 12 undersökta matjordarna. Olik-
heten i medeltal och variationsbredder från år till år
tyder på olika ut nyttjande av matord och alv. I genom-
snitt för hela försöksperioden är kvoten mellan högsta och
lägsta värde ca 10 och 4 på sandalven och ca 9 och 3 på
leralven för ̂ 'Cs respektive ^ S r . Den relativa variati-
onen hos undersökta matjordar är således betydligt större
för 1^'Cs än för 9°Sr men något lägre på leralven än på
sandalven.

Några motsvarande utländska långtidsförsök med anuella
grödor har ej heller kunnat spåras. Vissa utomhusförsök i
särskilda odlingskärl, har förekommit bl a vid KPA Julich
i Västtyskland (6). Från ett dylikt lysimeterförsök, där
matjorden, 0-20 cm, kontaminerats med ̂ 3'Cs och 9^Sr har
transportkoefficienter för kärna av korn framräknats. De
återges i Tabell 7 för de två föroöksjordar som undersökts
och från vilka uppgifter finns tillgängliga för två för-
söksår. En jämförelse mellan Tabell 7 och Tabellerna III
ocb IV för 9°Sr under första försöksåret, 1979, visar att
koefficienterna är av samma storlek. De höga värdena för
9 Sr under andra försöksåret i Tabell 7 uppges bero på en
kraftig sänkning av pH-värdet.

Tabell 7. Transportkoefficienter för spannmålskärna av
korn i l y s i m e t e r f ö r s ö k , m̂
beräknade från r e f e r e n s 9*

t s ) - 1 x 10-3

För Brunjord Podsol

137 Cs 90 Sr 137. 90S l

1979 0,010 0,37

1980 0,004 2,21

0,164 0,70

0,109 2,82
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I ett iysimeterförsök med •" Cs ocn ^ Sv som påbörjats
1980 och där matjordsskiktet, 0-25 cm kontaminerats (11)
undersöks transporten av dessa nuklider till olika grödor.
För spannmålskärna av vete återges beräknade transport-
koefficienter i Tabell 8 nedan. Som framgår är dessa för
Jord 1 av samma storleksordning som i Tabellerna III-IV
men avsevärt lägre för Jord 2 och Jord 3- De två senare
jordarna har högre lerhalt, 10 och 30 % respektive än Jord
1 som har 6 %, vilket delvis kan förklara skillnaderna.
Det bör emellertid påpekas att de använda nukliderna in-
blandades i 50 g av finpulveriserad vermiculit före konta-
minering av matjordslagret. Fixering till detta lermineral
kan därför tänkas ha sänkt växttillgängligheten av nukli-
derna.

Tabell 8. Transportkoefficienter för 134Cs och 85
i kärna av vårvete, m̂ (.kg ts) x 10 J,
beräknade från referens 11.

Jord

1980 1981

85SL

1980 1981

Jord
Jord
Jord

1
2
3

0
0
0

,020
,00002
,00001

0
0
0

,011
,00004
,00003

0,52 0,37
0,0003 0,0003
0,0003 0,0003

Sammanfattande kommentarer

Den översikt som lämnats i detta appendix får anses utgöra
ett relativt säkert underlag för bedömning av den varia-
tion i transport av ^ ' C s och °^Sr från mark till växt som
kan förväntas inträffa under fältbetingelser på längre
sikt efter ett radioaktivt utsläpp på mark av olika
beskaffenhet, översikten har begränsats till två växtpro-
dukter, betesgräs, och kornspannmål, i det fall att inga
åtgärder vidtages för att nedbringa transporten. Betesgräs
på orörd mark får anses som en kritisk gröda under kortare
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eller längre tid. Som synes avtar transportkoefficienter-
na, och speciellt för 1^7Cs, först mycket snabbt. Därefter
avtar de långsammare för att sedan variera från år till
år. I öppen växtodling och likformigt kontaminerad matjord
kommer transportkoefficienterna, som visats för korn, att i
variera från år till år på grund av olika tillgänglighet j
för rotabsorption och olika utspädning med näringsämnen
från underliggande alv. Odling av korn eller annan foder-
säd får anses som en mycket aktuell gröda vid återanvänd-
ning av kontaminerad jordbruksmark.

Med tiden förskjuts nuklidfördelnungen nedåt i markpro-
filen på grund av utlakning. Fördelningen blir exponenti-
ell (12) med början från markytan på orörd betesmark och
med början från övergången mellan matjord och alv på öppen
jord. Detta medför att transportkoefficienterna kommer att
avta på sikt eftersom rotverksamheten normalt avtar med
djupet. Refererade svenska långtidsförsök visar att på
betesmark med relativt grund fördelning av rotverksamhet
man efter den snabba nedgången i transportkoefficienter
strax efter nuklidbeläggning kan räkna med en residenstid
på 10-12 år. På öppen jord och vid odling av grödor som
mera effektivt utnyttjar markprofilen till större djup
blir residenstiden längre, troligen av storleksordningen
100 år. Fysikaliskt sönderfall, som gör att 137Cs och 90Sr
halveras på 30 respektive 28 år bidrar till att den effek-
tiva halveringstiden torde bli 8-10 år på betesmark och
22-23 år på öppen jord.

Vad gäller jämförelser med utländsk material är detta
svårt att utföra då några egentliga långtidsförsök under
liknande fältbetingelser ej kunnat påträffas. En viss
överensstämmelse ifråga om storlek av transportkoeffici-
enter synes emellertid föreligga.
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Tabell I. Transportkoefficienter, nT(kg ts) x 10 , i betesgräs

frän svenska långtidsförsök. I.övsta, naturlig betesmark.
Variationsbredden avspeglar tota! variation beroende på
gödslings- och kalkningsåtgärdor.

Försöks-

år

1961a)

1962

1963

1964b)

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

Medeltal

1972-81

137rCs

Medeltal

22,2

6,85

3,48

31,1

15,3

7,16

2,48

1,86

1,10

0,68

0,83

0,96

0,70

0,74

0,72

0,78

0,67

0,82

0,82

0,53

0,44

0,72

Variationsbredd

17,4 -29,6

3,52-10,4

1,52-4,89

14,6 -39,4

11,5 -18,9

1,55-10,1

1,19-3,79

1,02-2,86

0,60-2,29

0,32-1,72

0,30-1,94

0,58-2,20

0,21-1,65

0,46-1,58

0,38-3,48

0,19-2,72

0,15-4,37

0,23-2,15

0,16-1,64

0,07-0,76

0,24-0,90

0,27-2,14

90
br

Medeltal

73,0

50,4

33,0

24,8

21,9

18,7

18,4

18,3

13,7

15,3

14,6

10,9

11,8

12,8

13,7

10,8

10,3

12,2

12,0

12,6

10,7

11,8

Vaiiat iop.cbredd

54,7-89,4

35,3-76,1

17,0-51,6

11,5-37,2

7,4-35,4

8,1-30,2

6,7-31,4

8,5-30,9

6,2-23,7

6,4-28,2

5,3-27,2

3,1-17,7

4,0-18,4

4,0-15,5

2,8-17,9

3,0-16,9

2,5-14,4

2,6-21,5

1,8-23,2

3,3-27,2

2,6-24,0

3,0-19,7

Depositionsår för Cs och Sr.
b) ... . 137.,

Ny deponering av Cs.

V:2:12



2 -1 -3
Tabell II. Transportkoefficienter, m (kg ts) x 10 , i betesgräs

från svenska långtidsförsök. Risslinge, kulturbetesmark.
Variationsbredden avspeglar total variation beroende på
gödslings- och kalkningsatgärder.

Försöks-

år

1961 a )

1962

1963

1964 b )

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

Medeltal

1972-81

137,,
Cs

Medeltal

9,25

0,71

0,41

7,93

1,37

0,80

0,35

0,24

0,10

0,11

0,18

0,18

0,10

0,22

0,08

0,06

0,06

0,13

0,10

0,12

0,10

0,12

Variationsbredd

7,39-11,21

0,54-1,06

0,33-0,64

6,10-11,30

0,94-2,22

0,58-1,10

0,27-0,52

0,22-0,30

0,08-0,14

0,08-0,14

0,16-0,22

0,14-0,20

0,07-0,13

0,17-0,29

0,04-0,11

0,03-0,07

0,03-0,08

0,06-0,20

0,05-0,14

0,06-0,17

0,05-0,15

0,07-0,15

9°Sr
Medeltal

23,2

15,8

11,8

9,9

9,7

8,7

6,6

6,1

5,1

5,5

5,7

5,4

3,8

4,5

4,2

2,8

3,6

3,5

3,5

4,8

3,6

4,0

Variationsbredd

21,3-26,1

15,1-16,7

11,4-12,2

9,4-10,5

9,2-10,3

8,3-8,9

6,3-6,9

5,5-6,6

5,0-5,3

5,4-5,7

5,2-5,9

5,2-5,6

3,6-3,9

4,2-4,9

4,0-4,4

2,7-3,0

3,5-3,8

3,2-3,6

3,3-3,6

4,2-5,1

3,3-4,3

3,7-4,2

Deposition.sår för Cs och Sr.

Ny deponering av Cs.
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Tabell III. Transportkoefficienter, nT(kg ts) x 10 , i kärna av

korn från svenska långtidsförsök. Försöket ej besått
1973. Alvtyp: moig sand. Variationsbredden avspeglar
total variation för 12 olika matjordstyper.

Försöks-

år

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

Medeltal

1961-72

1974-80

1961-80

137Cs

Medeltal

0,030

0,038

0,050

0,028

0,041

0,048

0,035

0,023

0,047

0,066

0,047

0,046

0,066

0,058

0,045

0,034

0,024

0,028

0,029

0,041

0,040

0,041

Variationsbredd

0,010-0,086

0,013-0,067

0,020-0,134

0,006-0,052

0,008-0,099

0,012-0,093

0,012-0,075

0,005-0,048

0,007-0,122

0,013-0,164

0,009-0,115

0,010-0,130

0,013-0,165

0,013-0,123

0,008-0,154

0,008-0,078

0,008-0,054

0,008-0,056

0,015-0,042

0,010-0,099

0,010-0,096

0,010-0,098

90Sr

Medeltal

0,58

0,27

0,56

0,33

0,42

0,33

0,18

0,34

0,48

0,52

0,47

0,55

0,54

0,40

0,32

0,54

0,52

0,41

0,44

0,42

0,45

0,43

Variationsbredd

0,31-1,10

0,13-0,45

0,20-0,93

0,18-0,68

0,20-0,70

0,14-0,47

0,10-0,40

0,16-0,55

0,19-1,15

0,27-0,82

0,22-0,84

0,25-1,14

0,24-0,84

0,17-0,69

0,12-0,59

0,22-1,12

0,22-0,93

0,20-0,78

0,23-0,59

0,20-0,77

0,20-0,79

0,20-0,78

r
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Tabell IV. Transportkoefficienter, m"(k.g ts) x 10 , i kärna av-
korn från svenska långtidsförsök. Försöket ej besått
1973. Alvtyp: styv lera. Variationsbredden avspeglar
total variation för 12 olika matjordstyper.

Försöks-

år

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

Medeltal

1961-72

1974-80

1961-80

Cs

Medeltal

0,054

0,044

0,065

0,045

0,057

0,074

0,063

0,032

0,042

0,053

0,036

0,048

0,030

0,034

0,028

0,024

0,019

0,022

0,023

0,051

0,026

0,042

Variationsbredc

0,012-0,199

0,007-0,114

0,011-0,202

0,007-0,087

0,014-0,125

0,021-0,180

0,019-0,113

0,011-0,066

0,012-0,109

0,010-0,140

0,011-0,069

0,014-0,103

0,006-0,057

0,010-0,072

0,006-0,056

0,008-0,042

0,005-0,032

0,008-0,043

0,009-0,042

0,012-0,126

0,007-0,049

0,011-0,097

9°Sr
1 Medeltal

0,46

0,21

0,46

0,28

0,32

0,32

0,10

0,22

0,17

0,25

0,22

0,19

0,28

0,19

0,15

0,23

0,23

0,21

0,22

0,27

0,22

0,25

Variationsbredd

0,18-0,94

0,12-0,30

0,14-0,72

0,13-0,51

0,14-0,56

0,12-0,36

0,04-0,19

0,11-0,38

0,09-0,24

0,17-0,40

0,14-0,36

0,13-0,32

0,16-0,37

0,08-0,27

0,07-0,22

0,17-0,33

0,11-0,35

0,11-0,30

0,14-0.31

0,13-0,44

0,12-0,31

0,12-0,39
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Appendix V:3

EN TRAKTORS SKÄRMNINGSFÖRMÄGA MED AVSEENDE PÄ STRÅLNINGEN

FRÄN EN MED 1 3 7Cs BELAGD MARKYTA

Daniel Mascanzoni, Institutionen för radioekologi

1. Inledning

Markstrålning från en kontaminerad yta kan reduceras

genom nedplöjning till ett visst djup (jfr II ovan).

Eftersom arbetet görs med traktor, som delvis skärmar

av strålningen, är det viktigt att försöka uppskatta i

vilken mån stråldosen till traktorföraren påverkas av

denna skärmning.

För att få en främst kvalitativ, men även i möjligaste

mån kvantitativ bild av en traktors skärmningsförmåga,

har en laboratoriemässig förundersökning utförts genom

mätningar av gammastrålningens transmission från olika

riktningar mot förarplatsen.

2. Material och metodik

Mätningar har utförts vintertid inom en strålskyddande

betongbyggnad med en traktor, BM 3 50 Boxer, så placerad

att en detektor placerad i förarsitsen, 1,36 m ovan

mark, kunnat registrera strålningsintensiteten från en

Cs-källa, som varit rörlig över en yta med 10 meters

radie.

137,Strålkällan, 370 MBq x""Cs, buren av en planschett med

5 cm radie har betraktats som punktformig i den totala

geometrin. Fotonemissionen har antagits vara isotrop.

Detektorns, 1,5" x 1,5" Nal(Tl), "Bicron Monoline",

fotomultiplikatorrör var försedd med blyskydd för att
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reducera antalet parasitära impulser. Dess placering i

traktorsitsen avsåg att ge relevans åt en bedömning av

yonaddosen. Traktorn, antydd i centrum av fig. 1, kan

vara en geometriskt sett symmetrisk men komplicerad

kropp, som konstrueras mycket olika beroende på storlek,

fabrikat etc, och som har varierande mängder av skärmande

massa i olika riktningar. Genom mätningar av strålningens

transmission från vissa huvudriktningar kan emellertid en

principiell uppfattning om en traktorkropps skärmande

verkan erhållas. För att förenkla mätarbetet har cirkel-

ytan runt traktorn indelats i 8 sektorer med vardera 4

segment. Mätningarna utfördes med strålkällan placerad i

varje segment. Dess placering antyds av punkterna i fig.

1.

Signalen från detektorn har behandlats av en mångkanal-

analysator (Nuclear Data ND 100) och 137Cs-spektret har

delats i två komponenter: en primär mellan 600 och 700

kev och en sekundär mellan 50 och 600 kev (fig. 2).

cpm

137Cs

682 bev

i \

v
50

Sekundärt
600

Primärt

700 energi,
kev

Fig. 2. Fördelning av fotonflodet i Cs-spektret.
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Den primära delen av fotonflödet når detektorn opåverkat

och absorberas genom fotoelektrisk effekt (662 kev),

medan den sekundära förlorar energi genom kollisioner

och scattering och ger upphov till en Comptonplatå. För-

delningen har relevans vid beräkning av dosen, eftersom

denna är omvänt proportionell mot fotonflodets energi.

3. Resultat och diskussion

Mätresultaten redovisas nedan som transmission i % av

motsvarande mätvärden utan traktor och med detektorn i

samma position, 1,36 m över golvytan.

Transmissionen av primära och sekundära fotoner vid mät-

konfiguration enligt fig. 1 återges i tab. 1 resp tab. 2

samt i fig. 3. Fördelningen av transmissionsvärdena på

de av källpunkterna representerade sektorytedelarna

återges i fig. 4 och 5 med avseende på primära resp

sekundära fotoner och i tab. 3 och fig. 6 med avseende

på det sammansatta fotonflödet (50-700 kev). Trans-

missionsvärdena för olika vinklar sammanfattas i tab. 4.

Även om antalet källpunkter icke varit tillräckligt för

att beskriva den kontinuerliga, av traktorkroppen or-

sakade, förändringen i transmissionen från 0° till 180°

mot detektorn, visar mätresultaten i princip att traktorns

skärmning har betydelse. Av resultaten frångår således

att strålningen mot traktorsitsen från en Cs-belagd

yta med 10 m radie av enbart traktorn reduceras till

<40 % eller med en faktor ~2,5. Vid beräkningarna har

preliminärt förutsatts att strålningens avtagande med

avståndet uppvägs av sektorelementens tillväxt med av-

ståndet inom det närområde som behandlas. I praktiken

torde emellertid p g a den skärmning som åstadkommes

genom markans ojämnheter i kombination med nuklidens

fördelning i djupled, strålningens avtagande med av-
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ståndet icke helt kompenseras av sektorytornas tillväxt

ens inom närområdet. Ett försök till viktning av mät-

värdena med hänsyn till denna ökade dämpning av strål-

ningen med avståndet i fält har dock icke ansetts på-

kallad i denna laboratorieundersökning.

Vid arbeten i fält inom belagt område torde emellertid

den effektiva transmissionen av markstrålningei mot

traktorsitsen bli mindre än från en plan yta.

Som framgår av fig. 4-6 avskärmar den tunga traktor-

kroppen med motor och transmission strålningen väl under-

ifrån. Bakaxel med drivhjul och traktorns bakparti bi-

drar till att starkt avskärma strålningen från sidorna

och bakifrån, då det gäller det centrala området med

en radie <5 m. Avskärmningen avtar med avståndet utåt

från centrum.

Med avseende på de yttre delarna av tre sektorer (jfr

fig. 4-6) registrerades relativt hög transmission, dels

av strålning snett framifrån och dels bakifrån. Orsaken

till detta är att traktorn är relativt öppen i dessa

riktningar för att underlätta av- och påstigning resp

manövrering av redskap.

4. Slutsatser

De mätningar som gjorts indikerar att en traktorkropp

kan reducera den gonaddos som erhålles genom markstrål-

ningen inom ett belagt område. För traktorns närområde

skulle skyddsfaktorn vara ~2,5, men den torde variera

med traktorns storlek och konstruktion. Ett relativt

bra skydd erbjuds mot strålning från en näryta med ~5 m

radie. Skyddet minskar relativt sett för strålning från

ytor på ökande avstånd beroende bl a på att traktorerna

är öppna för av- och påstigning snett framåt och för

manövrering av redskap bakåt. Dessa partier kan dock
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skärmas och därmed ökar skyddet väsentligt.

För att fullständigt utreda traktorernas skyddsfaktorer

erfordras dels undersökningar av de olika traktortyper

som finns på marknaden och dels undersökningar som med

hänsyn till markytans struktur och topografi klarlägger

relationen mellan närområdets och fjärrområdets bidrag

till strålningsfältet kring traktorföraren.
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Tabell 1. Transmission för primära fotoner (600-700 kev)

Vinkel Avstånd, m Transmission, %

1

2

4

8

0

0

0

o

45' 1

2

4

8

90

36

46

95

90o 1

2

4

8

0

15

23

48

135'

2

4

8

7

55

50

180' 1

2

4

8

0

0

24

93
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Tabell 2. Transmission för sekundära fotoner (50-600 kev)

Vinkel Avstånd, m Transmission, %

0 0 35

ov

45^

90o

135^

1

2

4

8

1

2

4

8

1

2

4

8

1

2

4

8

27

13

14

25

77

55

69

96

21

34

52

61

18

24

61

60

180 1

2

4

8

23

22

46

92
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Tabell 3. Total transmission för fotoner.

Vinkel

90v

135V

180v

Avstånd, m

1

2

4

8

1

2

4

8

1

2

4

8

1

2

4

8

1

2

4

8

Transmission,

30

23

11

12

22

79

52

65

96

18

31

47

59

15

21

60

59

19

18

43

92
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Fig. 6. Transmission
för det totala
fotonflödet
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Tabell 4. Transmission för olika vinklar.

Vinkel
Transmission i % för
primära fotoner

45"

90<

135C

180C

0

48

9

11

6

Totalt: 360

45*

90(

135C

180C

Totalt: 360

22

Transmission i % för
sekundära fotoner

15

61

33

29

30

38

f

Transmission i % för
det sammansatta foton-
flödet

45^

90C

135C

180(

19

59

29

27

26

Totalt: 360 36
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Bilaga till rapport SLU-REK-55.

Förklaring till några i rapporten använda Kärnfysikaliska och radio-

logiska enheter och begrepp

1. Absorberad dos

Absorberad dos är den energi som överförs per massenhet när joni-

serande strålning (se nedan) bromsas av materia.

Enhet i SI-systemet: 1 gray (Gy) = 1 joule kg

Äldre enhet: 1 rad - 0,01 joule kg

I stralskyddssammanhang används ofta SI-enheten si vert (Sv), som är

ett matt pa den s.k. dosekvivalenten (motsvarande äldre enhet kallas

rem). Hänsyn har da tagits till att en och samma absorberade dos

(uttryckt i Gy) av olika slags joniserande strålning ger skilda bio-

logiska effekter. För beta- och gammastralning gäller emellertid att

1 Sv = 1 Gy (eller 1 rem = 1 rad). Enheterna millisivert (mSv) och

mikrosivert (uSv) motsvarar 10 respektive 10 Sv.

2. Aktivitet

Med aktivitet förstas er.talet atomkärnor som sönderfaller per tidsen-

het i ett radioaktivt material. Enhet i SI-systemet:

1 becquerel (Bq) = 1 sönderfall sek
1?

1 terabecquerel (TBq) - 10 Bq

1 petabecquerel (PBq) = 10 Bq

Äldre enheter: 1 curie (Ci) - 3,7 . 10 sönderfall sek

1 millicurie(mCi) = 10

1 megacurie (MCi) = 10

-3 Ci

Ci

3. Joniserande strålning

Joniserande strålning är energirika partiklar (elektroner) eller

elektromagnetiska vågpaket (fotoner) som utsänds rär instabila - ra-

dioaktiva - atomkärnor (jfr nuklider nedan) sönderfaller. Energin är

sä hög att strålningen formar sia ut elektroner i malmaterialets

molekyler, vilka således joniseras.



Betastrålning är elektroner som har begränsad räckvid och låg genom-

trängningsförmåga.

Gammastråining är elektromagnetisk strålning med lång räckvidd och

hög genomträngningsförmåga.

Strålningsenergin mäts i elektronvolt (eV). Energin hos synligt ljus

är 2-3 eV, medan den hos beta- och gammastrålning ofta är av storleks-

ordningen 10 eV (megaelektronvolt, MeV).

4. Nuklider och isotoper

En nuklid är en atomkärna med ett bestämt antal protoner (Z) och neu-

troner (N). Summan av Z och N kallas masstalet (A). En godtycklig nuklid
A 137

(X) betecknas med symboler -, X .,, t.ex. 5 5 C S Q ? e^er "• förkortad form
137Cs (även Cs-137).

För stabila nuklidor ökar kvoten N/Z med stigande Z från 1 till ca 1,5.

En atomkärna med för manga eller för få neutroner i förhållande till an-

talet protoner är instabil och har högre energi än motsvarande stabila

kärnor. En sådan nuklid är radioaktiv, dvs. den sönderfaller till ett

nytt grundämne varvid överskottsenergin emitteras i form av jonisernde

strålning.

Isotoper är nuklider med samma Z (och samma kemiska egenskaper) men

med olika N.

90 137Sr och Cs är exempel på radionuklider.

Cs och Cs är exempel på radioaktiva cesiumisotoper.

Ett radioaktivt ämne karakteriseras bl.a. av den s.k. halveringstiden,

dvs. den tid det tar för att hälften av det ursprungliga antalet kär-

r.or skall sönderfalla. Efter 2 halveringstider återstår en fjärdedel

av ursprungskärnorna osv. Halveringstiden för olika radionuklider

varierar mellan bråkdelen av sekunder och tusentals år. Den kan inte

påverkas med några yttre eller inre faktorer.
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