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Conditions for microbial growth in the FILTRA steam absorbtion tower.
A study in modelsystems.

AbMrw

By the appointment of the Southern Sweden Power Supply an experimental study has been
carried out in order to evaluate the risk for microbial growth in the planned FILTRA steam
absorbtion tower at the nuclear power plant in Barsebäck.

Four modelsystems were supplied with nitrogen atmosphere and a relative humidity of 100,
75, 50 and 25 96. The fifth system received air and 75 % relative humidity. Samples were
collected and analysed for microbial growth after 1, 2, *, and 8 months. The amounts of
microorganisms and the ATP content was monitored. No measureable growth of any
significance could be observed after S months m any system. An elementary analyses showed
that the level of nitrogen and carbon in the stones was below the limit of. detection
(< 0.3 % C, < 0.2 % N).
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1 Inledning

Enligt beslut av riksdagen på rekommendation av reaktorsäkerhetsutred-

ningen skall en anordning för filtrerad tryckavlastning byggas vid Barse-

bäcks kärnkraftverk och vara färdig senast 1 september 1986. Reaktor-

säkerhetsutredningen konstaterade bi a att det i de nuvarande anlägg-

ningarna finns ytterst små risker för okontrollerade utsläpp av stora

mängder radioaktivt material, son kan ge upphov till långvariga radio-

aktiva markbeläggningar. Trots detta ansåg utredningen att alla möjlig-

heter att ytterligare minska riskerna för sådana utsläpp bör tillvaratas.

Vid olycksförlopp, där stora mängder radioaktiva gaser frigörs från bränsle-

härden och ett övertryck skapas, som är större än vad reaktorinneslut-

ningen är byggd för att tåla, kan risken för stora utsläpp minskas väsentligt

med s k filtrerad tryckavlastning av reaktorinneslutningen.

För att genomföra detta beslut har man startat ett omfattande forsknings-

projekt kallat FILTRA, filtrerad tryckavlastning. I projektet deltar de

berörda kraftbolagen, ASEA-ATOM, Studsvik Energiteknik och statliga

kontrollmyndigheter. FILTRA-projektet utföres i tre etapper där den första

delen, i vilken man inventerade problemet, avslutades våren 1981. I etapp

två ingår bl a fördjupade teoretiska studier av möjliga förlopp vid olika

typer av allvarliga reaktorolyckor, som resulterar i härdsmältor. Modeller

utarbetas för beräkning av partikel- och jodavskiljning i sten och sand-

bädden. Praktiska försök utföres i flera stora försöksanläggningar, bl a en

30 m lång stenbädd för kondensationsförsök (1).
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FILTRA - FILTRERAD TRYCKAVLASTNINQ
AV REAKTORINNESlUTNINQ

FILTRA-projektet bygger på följande grundidé: Vid en olycka, som ökar
trycket i reaktorinneslutningen, skall en kanal öppnas ut ur inneslutningen
innan trycket blir så stort att ett brott riskeras. Kanalen leder till ett
ca 10 000 m^ stort filter. I detta kondenseras den utströmmande ångan och
vätskan varvid aerosoler och jodföreningar som följer med de ur inneslut-
ningen utstömmande gaserna samlas i botten av filteranläggningen. De på
detta sätt filtrerade gaserna leds sedan till kraftverket ordinarie skorsten.
Detta innebär att endast ädelgaserna och ca 1 procent av joden släpps ut i
atmosfären av de radioaktiva ämnen som frigörs vid en olycka.

Byggstart för anläggningen är beräknad till årsskiftet 1983/8<f. Under

projekteringsarbetet har farhågor framförts rörande risker för omfattande

mikrobiell påväxt på stenarna i filterbädden. En omfattande mikrobiell

påväxt skulle leda till att den fria gasvolymen i stenfiltret minskar, varvid

tryckfallet över stenbädden kommer att öka, och i värsta fall leda till en

total igensättning.

För att kartlägga riskerna för mikrobiell påväxt, under de förhållanden som

kommer att råda vid den projekterade filteranläggningen för Barsebäcks

Värmekraftverk har på uppdrag av Sydkraft en studie utförts vid Försvarets
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forskningsanstalt, huvudavdelning k, Umeå. Studien har genomförts på

FOAs laboratorium i modellsystem dels för att begränsa kostnaderna och

dels för att kunna kontrollera och variera olika parametrar såsom tempera-

tur, luftfuktighet och gasfasens sammansättning.

Modellsystem för studie av mikrobiell t i l lväxt

1.1 Mikroorganismer

Mikroorganismer är organismer som är så små att de inte kan studeras med

blotta ögat utan hjälp av speciell utrustning som t ex mikroskop. De

viktigaste grupperna av mikroorganismer är bakterier, svampar, alger,

protozoer och virus. De organismer som är av störst intresse för denna

studie är bakterier och svampar.

Bakterier är encelliga organismer. De kan variera i form och storlek från

små runda kocker med en diameter av ca 0,5 um t i l l stavar med en längd av
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flera tiotal urn. Bakteriecellens form bestäms av den kraftiga cellväggen

som omsluter densamma. Det finns idag ett mycket stort antal kända arter

av bakterier. Bakterier förekommer i praktiskt taget alla miljöer.

Svampar saknar klorofyll och måste därigenom ta sin näring från omgiv-

ningen. Svampar är större än bakterier, de har en mer invecklad uppbygg-

nad. Svampar kan förekomma som mögel eller hyfer, d v s mångcelliga

trådliknande strukturer, eller som jäst vilka är encelliga svampar.

Mikroorganismer förekommer nära nog i alla miljöer från övre atmosfären

till de djupaste oceangravarna. De förekommer t ex i Antarktis is och i

heta svavelrika källor. De kan anpassa sig till dr mest skiftande miljöbe-

tingelser. Liksom alla andra former av liv kräver mikroorganismerna näring

för att kunna leva och föröka sig. Fotosyntetiserande organismer får sin

energi från ljuset. Övriga måste få sitt energibehov tillfredsställt genom

oxidation av kemiska föreningar. Alla organismer behöver en kolkälla.

Fotosyntetiserande organismer fixerar koldioxid från luften. Även en del

andra mikroorganismer kan utnyttja koldioxid medan vissa måste ha

tillgång till organiska kolföreningar. Förutom kol krävs kväve, fosfor och

svavel samt en mindre mängd spårämnen. Kvävebehovet tillfredsställs på

olika sätt. En del mikroorganismer fixerar kväve från luften medan andra

använder oorganiskt kväve, åter andra kräver organiskt kväv-. Svavel kan

av några organismer upptagas som oorganiskt svavel t ex sub' t joner medan

vissa kräver organiskt svavel. Fosfor upptages vanligen JO", fosfatjoner.

Alla levande organismer kräver tillgång på vatten. Dessutom måste de

olika näringsämnena vara lösta i vattenfasen.

Faktorer som påverkar tillväxt av mikroorganismer är förutom tillgång på

näring och vatten, temperatur, gasfasens sammansättning (halten syre),

surhetsgraden (pH), tryck och salthalt. Mikroorganismer kan tillväxa (vid

atmosf •>•-tryck) inom temperaturområdet -5 till minst +85 °C. Aeroba

•• kroc' > anismer kräver tillgång på syre medan anaeroba kräver en syrefri

mil,c 1 jr sin tillväxt. Den projekterade anläggningen FILTRA kommer att

vara fylld med kvävgas varvid man kan förvänta sig att förutsättningar

skapas för tillväxt av anaeroba mikroorganismer.
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2 Försöksutförande

De experimentella försöken rörande förutsättningarna för mikrobiell till-

växt på stenfiltret i anläggningen FILTRA viu Barsebäcks kärnkraftverk

har utförts i fem modellsystem i skala 1:50. Modellsystemen har fyllts med

kvartsit vilket är det stenmaterial som använts till övriga studier i

projektet FILTRA. Kvartsit kommer att användas i den planerade full-

skaleanläggningen. En frågeställning inför vår modellstudie var hur fuktig-

hetsgraden påverkar den mikrobiella tillväxten. Fyra modellsystem försågs

med kvävgasatmosfär och följande fuktighetsgrader: 25, 50, 75 och 100 %

relativ fuktighet (R.H.). Som jämförelse försågs ett modellsystem med

luftatmosfär och 75 % R.H. Prov för mätning av halten aeroba bakterier,

anaeroba bakterier och svampar togs efter 1, 2, k och 8 månader.

2.1 Modellsystem

Modellsystemen består av plexiglascylindrar försedda med två g.-stäta

portar för provtagning, fig 1. Topp och botten utgöres av skivor i syrafast

stål. Tätningsringar av teflon är placerade mellan metallskivorna och

plexiglascylindern. I toppen finns genomföringar för sensor till fuktighets-

mätare samt för gasledning. I bottenplattan finns genomföring för gas.

Stenbädden vilar på ett nät av syrafast stål som är monterat på en cylinder

av samma material med en höjd av 2 cm. För att uppnå bästa möjliga

gastäthet är samtliga genomföringar försedda med O-ringstätningar. Topp-

och bottenskivorna är silikonlimmade till plexiglascylindern.

Efter att modellsystemen fyllts med stenmaterial och silikonlimmats

kontrollerades tätheten med hjälp av en kvicksilvermanometer. Kärlen

ansågs täta efter att de kunde bibehålla ett övertryck av 200 mm Hg under

60 min.

Stenmaterialet utgörs av kvartsit från Hardeberga stenbrott. Stenen är

krossad till en storlek av 10 - 15 rnm. Stenmaterialet torkades under tre

veckor vid rumstemperatur, utbrett på en polyetenfilm. Den relativa

fuktigheten (R.H.) hos materialet var efter torkningen ca 30 %.
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Figur 1. Modellsystem för studie av mikrobiell tillväxt på stenbädd
A. Plexiglascylinder, B. Provportar, C. Fuktighetssensor, O. Gasinlednings-
rör, E. Teflonpackning, F. Slangklämma
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2.2 FuktighetsmätninR

Den relativa fuktigheten, R.H., mättes med hjälp av en fuktighetsmätare

HM 14 från Vaisala Finland. De använda fuktighetssensorerna HMP 14 U

har ett känslighetsområde från 0 - 98 % R.H. Mätprincipen är kapacitans-

förändringen hos en polymerfilm till följd av förändringar i R.H. Mätsen-

sorn fungerar inom temperaturområdet -5 till +45 °C.

För att förse de olika modellsystemen med rätt relativ fuktighet konstrue-

rades ett system för fuktighetsgenerering. Fuktighetsgeneratorns uppbygg-

nad framgår av fig 2. Högren kvävgas alternativt luft leds från en trycktub

till ett grenrör. En del av gasflödet går via en nålventil och en flödes-

mätare till nästa grenrör. Den andra delen av gasflödet går via en

flödesmätare genom en gastvättflaska med sterilt destillerat vatten till

grenröret, där det blandas med det torra gasflödet. Gasblandningens

relativa fuktighet mäts via en fuktighetssensor. Med hjälp av nålventilen

regleras mängden gas som går den torra respektive våta vägen och

därigenom också gasblandningarnas R.H. Totala gasflödet regleras via

trycket från gastuben och avläses på flödesmätarna. Gastvättflaskans

temperatur hålles med hjälp av vattenbadet vid rumstemperatur. Utan

temperaturreglering på tvättflaskan kommer pga ångbildningsvärmen tem-

peraturen på vattnet sjunka varvid R.H. på gasblandningen förändras.

Fuktighetsmätare

Fuktighetssensor

« - Gastvättflaska

ö Vattenbad

Gastub'

Figur 2. System för generering av kontrollerad fuktighetsgrad.
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2.3 Odling av mikroorganismer

Odling av mikroorganismer sker med hjälp av ett näringsmedium som

innehåller alla de olika näringsämnen som en viss mikroorganism kräver för

tillväxt. Odlingen kan ske i en näringslösning. En vanlig metod är att odla

mikroorganismer på ytan av en, med ett geleämne förtjockad näringslös-

ning. Temperatur och pH väljs så att optimala förhållanden råder.

Vid odling av anaeroba bakterier, som kräver frånvaro av syre, måste

speciella förfaranden tillgripas. Ett sätt är att använda speciella anaerob-

rör med tätslutande lock. Odlingsmediet innehåller thioglykolat som för-

brukar syre och håller mediet anaerobt (syrefritt). Med hjälp av ett

indikatorfärgämne (som ändrar färg i närvaro av syre) i odlingsmediet

kontrolleras att mediet förblir syrafritt. Med hjälp av odlingsteknik kan

man bestämma antalet levande mikroorganismer i en lösning. Man gör först

en spädning<serie. Genom successiv utspädning erhålls ett antal rör, där

koncentrationen i varje rör är 1/10 av den i närmast föregående rör. 1 ml

från varje rör sprids på plattor med näringsmedium. Varje enskild mikro-

organism ger upphov till en koloni som efter en tid växer till sådan storlek

att den är synlig för blotta ögat. Genom att räkna antalet kolonier på

plattan och ta hänsyn till utspädningen kan antalet levande mikroorga-

nismer i den ursprungliga lösningen bestämmas.

En svårighet vid denna typ av antalsbestämning är de varierande kraven på

näring och övriga faktorer mellan olika mikroorganismer. Det finns inget

universalmedium.

För denna modellstudie har vi valt TGEA-plattor (trypton-glukos-extrakt-

agar) för odling av aeroba bakterier, Thioglykolatagar rör för anaeroba

bakterier och maltagarplattor för svamp. Dessa medier tillåter växt av de

flesta mikroorganismer inom respektive grupp.

2 A Bioluminescensanalys

De på stenmaterialet förekommande mikroorganismerna representerar

sannolikt ett stort antal olika arter med olika näringskrav. Man kan därav
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mte utesluta möjligheten att en viss bakterie eller svamp kan tillväxa på

stenmaterialet men ej på det avsedda odlingsmediet. En mera generell

metod för att kontrollera närvaron av mikroorganismer, bioluminescens,

har använts som ett komplement. Denna grundar sig på luminescensanalys

av ATP som föreligger i telativt konstant halt i bakterieceller och svamp-

celler (2).

En ytterligare fördel med bioluminescensanalysen är att detektionen, som

baseras på en kemisk metod, kan utföras inom några minuter istället för

dygn, som krävs vid användning av konventionell odlingsteknik.

Principen för bioluminescensanalys är en enzymkatalyserad omvandling av

adenosintrifosfat (ATP) varvid synligt ljus emitteras och sedan detekteras

med en fotomultiplikator. Reaktionen som katalysaras av enzymet eld-

flugeluciferas förlöper enligt följande:

lucifarln

COOH

i luclfaraa

trifosfat

ATP • O2

oxyluclfarln

• AMP • PP • H20 • hv

Ijua
l

pyrofoafat

adanosln
monofoafat

När adenosin trifosfat (ATP) sätts t i l l ett reagens bestående av luciferas,

luciferin och magnesium erhålls en oxidation av luciferinet varvid ljus

utsänds från blandningen. Ljusintensiteten kan mätas och utgör ett mått på

mängden tillsatt ATP. Luciferasanalysen är ytterst känslig. Halter ner t i l l

ca 10" 15 mol ATP kan bestämmas. Detta möjliggör ATP bestämning i

prover omfattande endast ca 100 - 1000 bakterieceller.
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2.5 Provtagning

Efter att de fem olika cylindrarna för modellsystem fyllts med sten,

silikonlimmats, trycktestats, försetts med rätt gasatmosfär och fuktighets-

grad förvarades de vid rumstemperatur (ca 20 °C) i en mörk lokal. Prov för

undersökning av mikrobiell växt togs efter 1 ,2 ,^ och 8 månader genom de

båda provportarna på varje modellsystemet (se fig 1). För att förhindra

inläckning av luft under provtagningen fick ett gasflöde av 300 l/h med den

för modellsystemet aktuella fuktighetsgraden passera genom modell-

systemet. Då en provtagningsport öppnades ströps samtidigt gasflödet

genom utledningsröret i bottenplattan. Med en steril pincett överfördes ca

25 st stenar till ett sterilt rör.

2.6 Provbehandling

10 st stenar från varje prov överfördes till invägda rör med 9 ml steril

fysiologisk koksaltlösning för bestämning av antalet aeroba bakterier och

svamp samt 9 ml sterilt thioglycolatmedium för bestämning av antalet

ar aeroba bakterier. För att frigöra mikroorganismerna från stenmaterialet

placerades rören i ett ultraljudsbad (Bransonic 32) under 2 minuter följt av

I minuts kraftig sk ak ning med hjälp av en vortex mixer. En spädningsserie

till 10~l och 10"2 gjordes i fysiologisk koksaltlösning respektive thioglyco-

larmedium.

Dubbelprov från varje r>pädning i fysiologisk koksaltlösning spreds på TGEA

plattor för aeroba bakterier och maltagarplattor för svamp. Vid anaerob-

odlingen gjordes såväl spädningsserien som odlingen i anaerobrör. Provöver-

föringen skedde med hjälp av en injektionsspruta genom septum i rören.

TGEA och maltagarplattorna avlästes efter 5 - 1 0 dygn vid rumstempera-

tur. Anaerobrören förvarades vid rumstemperatur och avlästes efter en

månad.
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3 Resultat

3.1 Odling av aeroba bakterier

Tabell 1 visar antalet aeroba bakterier/gram sten. Utgångsvärdet för

fuktiga stenar, 20.000 - 80.000/gram, representerar det antal aeroba

bakterier som fanns på stenmaterialet efter leverans från Hardeberga

stenbrott. Efter torkningen är antalet aeroba bakterier reducerat till ca

200/gram. I de fyra modellsystemen med kvävgasatmosfär minskar antalet

aeroba bakterier vid samtliga fuktighetsgrader. Även i modellsystemet med

luft och 75 % R.H. minskar antalet aeroba bakterier.

Tabell 1. Antalet aeroba bakterier/gram sten odlade på TGEA plattor N2 =
kvävgasatmosfär, L = luftatmosfär, R.H. = relativ fuktighet, ÖP = övre
prcvtagningsport, NP = nedre provtagningsport. Utgångsvärdet gäller för
torra stenar. Motsvarande värde för fuktiga stenar är 20.000 - 80.000
bakterier/gram.

Prov Utgångsvärde 1
Tid (månader)
2 3

N2.
ÖP
NP

ÖP*
NP

ÖP'
NP

5*
NP

L,
ÖP
NP

100 S

75 SI

50 9

25 SI

75 SI

6 R.H.

i R.H.

i R.H.

i R.H.

i R.H.

206,
206,

206,
206,

206,
206,

206,
206,

206,
206,

180
180

180
180

180
180

180
180

180
180

0,0
0, 0

0, 0
1*, 55

27, 0
0, 0

161, 231
199, 280

6, 19
52, 21

o,
3,

o,
2,

3,
7,

58,
63,

0,
3,

0
2

0
0

24
26

598
167

5
3

0,0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 3
0, 17

0, 35
0, 0

0, 2
0, 2

0, 12
596, 5

0, 0
0, 5

0, 0
0, 5

0, 0
10, 5

0, 0
7, 7

För att studera effektiviteten hos ultraljusmetoden när det gäller frisätt-

ning av bakterier från stenarna gjordes en tidsstudie på utgångsmaterialet,

d v s fuktiga stenar. Tabell 2 visar antalet bakterier efter 0.5, 1 och 2

minuters ultraljudsbehandling. En behandlingstid med ultraljud av 2 minuter

valdes för de fortsatta försöken.
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Tabell 2. Antal aeroba bakterier/gram sten, odlade
på TGEA plattor efter ultraljudsbehandling av sten-
materialet i fysiologisk koksaltlösning.

Ultraljudsbehandling
min Antal baketerier/gram sten

0 7200, 17500
0,5 15900, 16500
1 73500, 66000
2 67000, 118500

3.2 Odling av anaeroba bakterier

Tabell 3 visar antalet anaeroba bakterier/gram sten. Antalet anaeroba

bakterier visar mycket låga värden för såväl de modellsystem som har

kvävgasatmosfär som det med luft.

Tabell 3. Antalet anaeroba bakterier/gram sten odlade i anaerobrör (syre-
fritt, thioglycolatagar medium). N2 = kvävgasatmosfär, L = luftatmosfär,
R.H. = relativ fuktighet, ÖP = övre provtagningsport, NP = nedre provtag-
ningsport. Utgångsvärde fuktiga stenar 2<t - 37 bakterier/gram.

Prov

N2 , 100 % R.H.
NP
ÖP

N2 t TJ % R.H.
ÖP
NP

N2f 50 % R.H.
ÖP
NP

N2 , 25 % R.H.
ÖP
NP

L, 75 % R.H
ÖP
NP

Utgångsvärde

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

1

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

Tid
2

0, 0
0,0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 3
0, 6

0, 0
0, 0

(månader)
3

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 2
0, 0

0, 0
0, 0

3

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0
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3.3 Odling av svamp

Antalet svampkolonier/gram sten framgår av tabell 4. Halten svamp i

materialet är mycket lågt och någon tillväxt kunde ej konstateras i de

olika modellsystemen med kvävgasatmosfär eller det med luft.

Tabell •• Antal mikrosvampar/gram sten odlade på maltagarplattor N2 =
kvävgasatnosfär, L = luftatmosfär, R.H. = relativ fuktighet, ÖP = övre
provtagningsport, NP = nedre provtagningsport. Utgångsvärdet gäller torra
stenar. Motsvarande värde för fuktiga stenar är 0 svamp/gram sten.

Prov Utgångsvärde
Tid (månader)
2 3

N2> 100 % R.H.
ÖP
NP

N2 , 75 % R.H
ÖP
NP

N2 , 50 % R.H.
ÖP
NP

N2 , 25 % A.H.
ÖP
NP

18,
18,

O
O

 
O

O

18,
18,

O
O

 
O

O

27
27

27
27

27
27

27
27

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

3 , 3
0, 0

0, 0
0, 2

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

L, 75 % R.H.
ÖP
NP

18, 27
18, 27

0, 0
0, 0

0, 0
0, 0

2, 5
0, 0

0, 0

o, o

3.*i Bioluminescensanalys

Analys av ATP-halten i extrakt från stenmaterialet visar en kraftig

nedgång efter 8 månader jämfört med såväl utgångsmaterialet som resul-

tatet efter t månader (tabell 5).
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Tabell 5. Bioluminescensanalys ATP. Mol adenosintrifosfat (ATP)/gram
sten. N2 = kvävgasatmosfär, L = luftatmosfär, R.H. = relativ fuktighet,
ÖP = övre provtagningsport, NP = nedre provtagningsport. Utgångsvärdet
gäller torra stenar, u.d. = understiger detektionsgränsen

Prov

N2 , 100 % RM.
ÖP
NP

N2, 75 % R.H.
ÖP
NP

N2> 50 % R.H.
ÖP
NP

N7, 25 % R.H.
ÖP
NP

L, 75 % R.H.
OF
NP

3.5 Analys av

Utgångsvärde

2,8
2,8

2,8
2,8

2,8
2,8

2,8
2,8

2,8
2,8

10-9
10-9

10-9
10-9

10-9
10-9

10-9
lo*9

10-9
10-9

kol- och kväveinnehåll

7,8
1,2

».7
6,0

*,7
2,7

2,2
*,0

8,9
1,9

Tid
1

10-9
10-8

10-9
10-9

10-9
10-9

10-9
10-9

10-9
10-9

i stenmaterialet

(månader)

5
3,9

u
u

u
u

3,2
M

9,0
7,5

S

10-11
10-10

.d.

.d.

.d,

.d.

10-11
10-11

10-11
10-11

Elementaranalys för bestämning av halten kol och kväve utfördes vid

Statens lantbrukskemiska laboratorium i Uppsala. Analysresultatet visar

halter som understiger detektionsgränsen (bilaga 2).
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• Diskussion

Resultaten från provtagningarna efter 1, 2, k och 8 månader visar ingen

mätbar mikrobiell tillväxt i något av de fem modellsystemen. I systemet

med kvävgasatmosfär och 100 % R.H. är förutsättningarna mest gynn-

samma för tillväxt av anaeroba bakterier. Vid 75 % R.H. och luftatmosfär

gäller motsvarande för aeroba mikroorganismer. Resultaten från bio-

luminescensanalyserna visar ingen ökning av biomassan i något av modell-

systemen. Analysen av kol- och kvävehalten i stenmaterialet visar värden

som understiger detektionsgränsen.

Modellsystemen har förvarats vid rumstemperatur (20 °C). Temperaturen

vid anläggningen i Barsebäck kommer att vara lägre under stora delar av

året. En medelårstemperatur av +8 °C gäller för Barsebäck. Genom att

förvara modellsystemen vid högre temperatur påskyndas tillväxten. 8

månader vid +20 °C motsvarar troligen ett flertal år vid den för anlägg-

ningen aktuella temperaturen.

Den näringsfattiga miljön i stenbädden ger starkt begränsade förutsätt-

ningar för mikrobiell tillväxt. Genom att hålla en relativ fuktighet av 30 %

eller lägre begränsas förutsättningarna för tillväxt av mikroorganismer

ytterligare.

Det är därför inte troligt att någon omfattande mikrobiell växt kommer att

ske vid anläggningen FILTRA i Barsebäck under den återstående tid som

kärnkraftverket skall vara i drift.

Oetta under förutsättning att näring inte tillföres stenbädden under anlägg-

ning-arbetena. FOA k har medverkat vid byggprojekteringen och lämnat

synpunkter och angivit riskkällor (bilaga 2).

Skulle trots alla försiktighetsåtgärder en omfattande mikrobiell påväxt

konstateras finns det möjligheter att sanera stenbädden på plats företrä-

desvis med hjälp av gasformiga saneringsmedel. En användning av biosider i

förebyggande syfte är enligt vår uppfattning inte motiverad.
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5 Medverkande

Vid de experimentella undersökningarna har Eva Larsson, Lena Lindgren

och Inger Norden deltagit. Biolumine<scensanalysen har utförts av

Mats Forsman och Pia Hallin.
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Bilaga 2

FÖRSVARETS FORSKNINGSANSTALT
Huvudavdelning 4
Institution för Mikrobiologi 1983-04-29
Hans Nilsson

Synpunkter att beakta vid planering och byggande av "Filtra" vid
Barsebäcksver\ot för att mirimera riskerna för mikrobiell till-
växt på makadamen

1. Genom att torka makadamen till minst 30< RH kan den naturliga
bakteriefloran reduceras till mindre an 1% av den ursprungliga.

2. Makadamen från Hardeberga har efter analys visat sig vara myc-
ket näringsfattig (f" .0,3%, N<0,2%). Det begränsar starkt möj-
ligheterna för mikrjbiell växt på makadamen. Förutsättningar
för detta är att t.llförsel av näring ej sker i samband med
byggandet av anläggningen.

3. Kontamineringsrisker

a) vid lastning av sten, jord, växtmaterial etc från truckar,
lastbilsflak

b) under transporten jord växtdelar, damm etc

c) under anläggningsarbetet, avfall från människor, jord, växt-
delar, damm frän luften, fåglar, råttor etc.



På uppdrag av Sydkraft AB har en experimentell under-

sökning genomförts rörande riskerna för mikrobieil till-

växt i stenb&dden på det vid kärnkraftverket i Barsebåck

projekterade ångfiltret FILTRA. Undersökningen har

genomförts i fem modellsystem i skala 1:50 med en

stenb&dd av kvartsit.

Fyra modellsystem försågs med kvlvgasatmo*fär och en

relativ fuktighet av 100, 75, 50 respektive 25 %. Det

femte modellsystemet fick luftatmosiär och 75 % relativ

fuktighet. Modellsystemen förvarades mörkt och vid

rumstemperatur. Prov för att undersöka ml<robiell till-

växt togs efter 1, 2, • och $ månader. Odling för att.

bestämma antalet aeroba bakterier, anaeroba bakterier

och svamp på stenmaterialet har genomförts. Som komp-

lement till odlingarna har mängden adenosintrifosfat

(ATP) av mikrobieil t ursprung i extrakt från sten-

materialet, bestämts med bioluminescens. Resultatet av

odlingarna och bioluminescensanalyserna visar att någon

mätbar ml<robiell tillväxt ej kan konstateras efter

$ månader i de olika modellsystemen.


