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URSPRUNGSBESTÄMNING AV RADIOAKTIVT UTSLXPP
BASERAT PA ANALYS AV ISOTOPSAMMANSXTTNING

HUVUDINNEHALL

Med insamling av luftprover och efterföljande
gammaspektrometrisk analys kan karaktären på
radioaktiva utsläpp till luft bestämmas med hög
känslighet och precision. Det innebär att man i
normalfallet med hög grad av säkerhet kan
fastlägga typ av källa för utsläppet t ex prov
av kärnvapen eller haveri i kärnkraftverk. I
kombination med uppgifter om vindtrajektorier är
det vanligen möjligt att också ange tid och
plats eller område för det aktuella utsläppet.
Förstudien beskriver kunskaps- och beredskaps-
läget i Sverige för de viktigaste metoderna.
Vidare ges rekommendationer för att öka bered-
skapen .

Studie utförd på uppdrag av Statens Kärnkraft-
inspektion .

Godkänd av
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1 BAKGRUND OCH UPPDRAG

Förhöjd radioaktivitet i luften kan orsakas av

kSrnvapentester och utslSpp från kärntekniska

anläggningar antingen p g a normalutsläpp eller

utslSpp vid haveri. Lokalt skulle ett allvarligt

transporthaveri också kunna ge en viss mindre

kontamination. Omedelbart efter det att förhöjd

radioaktivitet uppnatts efter Tjernobylhaveriet

kunde bl a FOA och STUDSVIK p g a isotopsaaman-

sättningen konstatera att den förhöjda aktivi-

teten orsakats av ett allvarligt utslSpp från en

kärnkraftreaktor och att den inte hSrrörde från

en kSrnvapenexplosion.

På uppdrag av SKI har genomförts en förstudie i

syfte att ange metoder för att med utgångspunkt

från isotopsammansättningen hos detekterade,

radioaktiva utsläpp kunna bestämma utslSppets

ursprung, exempelvis om de härrör från kärnvapen-

explosioner, reaktorolyckor eller transportolyckor

med radioaktiva material. Närmast avses då

metoder och hjälpmedel som är lämpliga att ha i

beredskap för att snabbt kunna göra de utredningar

som fordras för att kunna vidta lämpliga säkerhets-

åtgärder vid detektering av radioaktiva utsläpp.

Uppdraget avser sådana metoder och hjälpmedel

som kan användas av SKI för att avgöra källa och

orsak till aktivitetsförhöjningar vid kärntekniska

haveriex t ex vilken typ av reaktor och haverifall

det kan röra sig om och vad en uppföljning av

mätningarna kan säga om det fortsatta olycksför-

loppet. Av intresse är också att klarlägga om

särskilda förberedelser behöver göras avseende

användningen av olika indikatorer.
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De nätresurser som huvudsakligen för närvarande

finns operativt i bruk fCr att övervaka förhöjd

radioaktivitet i luften Sr dels FOAs filter-

stationer dels SSIs stationer för mätning av

stråldoser.

För övervakning av provstoppsavtalet avseende

kärnvapentester driver FOA ett landsomfattande

n3t av nätstationer, vid vilka utförs insamling

av radioaktiva föroreningar och efterföljande

gammaspektrometrisk analys (Ref 1, 2). Detta

system har varit i drift sedan tidigt 50-tal.

Det utgör ett ypperligt hjälpmedel för den

nämnda huvuduppgiften och tillgodoser samtidigt

SKIs och SSIs behov av data för bedömning av

eventuella kärntekniska haverier. Eftersom prov

tas på stora luftmängder erhålles en extremt god

känslighet. FOAs grupp för denna uppgift leds av

Lars-Erik De Geer och den besitter god utrust-

ning och hög kompetens för uppgiften. Ett stort

antal rapporter och publikationer i ämnet finns

tillgängliga. Arbetet med förstudien inleddes

med en genomgång tillsammans med FOA-gruppen.

Strålskyddsinstitutet driver ett landsomfattande

system med detektorer för övervakning av strål-

dosnivån i landet. Detta system kan varna för

förhöjd strålnivå men kan inte utnyttjas för

ursprungsbestämning.

Sedan slutet av 50-talet har STUDSVIK följt

luftaktivitetens växlingar med i princip samma

teknik som FOA, dock med lägre känslighet p g a

att mindre mängder luft insamlas. Det har skett

vid några stationer i Studsviks omedelbara

närhet och sker numera enbart inom ramen för den

egna omgivningskontrollen. STUDSVIK förfogar

således över kompetens och erfarenhet på området,
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2 ALLMXNT OM FÖRHÖJD RADIOAKTIVITET OCH

KARAKTERISERING AV DESS URSPRUNG

KSrnvapentester i atmosfSren tillför radioaktiva

ämnen till den omgivande luften. De radioaktiva

ämnena driver med vinden och kommer förr eller

senare in över landet. Sammansättningen karak-

teriseras av förekomst av främst kortlivade

klyvningsprodukter (t ex Mo 90, Ru 103, I 131,

Te 132, I 133, Ba 140 etc), vilka kan uppmätas

under ett par dygn omedelbart efter explosionen.

Långlivade klyvningsprodukter med högt fissions-

utbyte (t ex Cs 137) Sr också betydande kompo-

nenter. De blir mätbara efter några dygn nSr det

kortlivade materialet avklingat.

Vid underjordiska kärnvapentester kan ibland

visst läckage förekomna, vilket speciellt

studeras av FOA numera. Utläckande produkter

förväntas i första hand bestå av lättflyktiga

ämnen som ädelgaser och jod. FOA har rapporterat

om sådana läckage (se nedan).

Vid behov kan FOA under medverkan från flyg-

vapnet genomföra provtagning på olika höjder med

ett särskilt utvecklat system.

De atomosfäriska kärnvapentesterna resulterade i

kraftigt förhöjd radioaktivitet särskilt under

1959 och per^jden 1961-1963. I samband med

kinesiska bombprov under 60- och 70-talen

registrerades mindre förhöjningar. Variationerna

ges i Fig 1-3 som visar månadsmedelvärden av

total betaaktivitet i luft i Studsvik under åren

1959-1982. Efter 1982 illustreras trenderna med

hjälp av halten Cs 137 i luft i Studevik (se

Fig 4). En översikt av några väsentliga data

från Studsvik och FOA ges i Fig 5 tillsammans

med ICRPs DAC-värden (Derived Air Concentration).
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Med FOAs system har under åren också kunnat

påvisas spår av radioaktivitet från kärntekniska

anläggningar och institutioner inom och sannolikt

utom landet. FOA har i ett antal fall angivit

sannolik orsak till denna förhöjda radioaktivitet

varvid nan fOrutom nuklidsu—unsättningen

utnyttjar uppgifter on vindtrajektorier från

SMHI. I några fall är källan okänd (Ref 3).

Här det gäller transporthaverier kan det endast

bli frågan om mycket lokala kontaminationer om

ens några. Källan är därvid känd och de åtgärder

ur mätsynpunkt som kan bli aktuella avser att

undersöka förhöjd strålnivå på platsen för

olyckan. Instrument och metoder för detta

förfogar SSI, kraftföretagen och STDDSVIK över.

Trots mycket omfattande transportverksamhet har

bara några fåtal fall med lokal kontamination

inträffat.

Några fall med lokal kontamination i samband med

flygplansstörtning utomlands av kärnvapenbärare

har rapporterats. Det har krävt omfattande

saneringsåtgärder. Motsvarande kan inträffa i

samband med satellitnedstortnxng.
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3 METODER FOR PROVTAGNING, MÄTNING,

ANALYS OCH KARAKTERISERING

Provtagning på luft med hjSlp av filter oc'i

efterföljande ganunaspeJctrometrisk analys Sr en

god och etablerad metod för övervakning av

förhöjd radioaktivitet och utgör en bra utgångs-

punkt för identifiering av förekommande ämnen

och källan till detta. Insamlings- och analys-

trekvensen bestämmer hur snabbt man kan upptäcka

förhöjda nivåer. FOA samlar numera in två-tre

gånger i veckan och gör normalt veckovis analys.

STUDSVIK samlar in veckovis och gör utvärdering

månadsvis. SSIs stationer för dosrater är numera

automatiserade och ger uppgifter om dosraten vid

förprogramerade telefonanrop 4 ggr/dygn. Vid

signifikant förhöjning sker larm till MBS-sökare.

FOA har normalt ett provtagningstlöde av

1 000 m /h vid sina stationer utom vid Grindsjön

som har ett flöde av 6 000 m /h. Det ger en

detekteringsgräns i det senare fallet på

0,02-1 yBq/m för norroalt förekommande gamma-

emitterande nuklider. Provtagningar i STUDSVIK

sker med ett provtagningsflöde på 90 m /h vilk

med månadsvis analys på tillsammans fyra sta-

tioner ger en känslighet av 0,1-5 yBq/m för

motsvarande nuklider.

FOA har också utvecklat och provat en teknik för

mätning av små mängder xenon-133 i luft med

hjälp av kylda kolfilter (Ref 4). Tekniken ger

en känslighet av omkring 1 mBq/m . Metoden har

tillämpats vid två stationer (Stockholm och

Ljungbyhed) under i första hand 1982 då medel-

koncentrationen på 7 resp 19 mBq/m noterades.

Huvudsaklig källa till detta var Ringhals 1.
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STUDSVIK har också utvecklat en motsvarande

teknik för vissa forskningsuppdrag (Ref 5).

Mätning av tritium sker ofta på nederbördsprover

men kan också ske direkt på luft. Tritiumhalten

i nederbörd har följts sedan 50-talet av Riks-

museet (se Fig 6). Nan ser de kraftiga förhöj-

ningarna till följd av fusionsbombtesterna 1959

och 1961-63 och den därefter markanta sänkningen

av nivån till följd av utspädningen i världshaven.

Inom ramen för ett EG-samarbete har STUDSVIK

utvecklat och tillämpat metoder för mätning av

tritium (i form av såväl vatten som vätgas) i

luft. Metoden innebär att tritierad luftfuktighet

absorberas i en absorptionsflaska (bubbelflaska)

och analyseras med vätskescintillationsteknik.

Tritium som vätgas oxideras med katalysator och

absorberas i ett efterföljande kärl. För att nå

hög känslighet tillämpas ibland ett anriknings-

förfarande med elektrolys.

Vissa kärntekniska anläggningar släpper ut

tritium under normaldrift på nivåer som ligger

väsentligt under tillåtna utsläppsgränser. Runt

kanadensiska tungvattenreaktorer kan tritium

lätt spåras med angivna tekniker.

Av forskningsskäl har en studie genomförts av

tritiumhalten intill STUDSVIK, som har vissa

utsläpp av tritium (Ref 6). Man kan spåra en

genomsnittlig förhöjning av bakgrundsnivån

1984-1985 på i genomsnitt en faktor omkring 10.

Bakgrundsnivån numera är omkring 4 kBq/ra

nederbörd och 20-50 mBq/m luft.
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Flera viktiga komplement till aktivitetsmät-

ningarna bör utnyttjas för att få en mer komplett

kunskap om egenskaper och ursprung hos förhöjd

radioaktivitet. I första hand gäller det uppgifter

om vindtrajektorier som möjliggör att spåra

källan. Med uppgifter från flera stationer kan

en "inpejling" ske vilket brukar utnyttjas av

FOA. Uppgifter om vindtrajektorier kan mot

ersättning erhållas från SMHI.

Uppgifter om lokala meteorologiska parametrar

kan erhållas med övervakningssystemet SODAR-

AIRPAC, som utvecklats av STUDSVIK och testats

tillsammans med Statens Vattenfallsverk i

Forsmark. Systemet ger i realtid dokumentation

av vindhastighet och vindriktning på olika

höjder över mark. Aktuell koncentration och dos

beräknas och presenteras på en grafisk kartbild.

Systemet kan anpassas till fasta eller transpor-

tabla stationer.

Andra intressanta kompletterande mätningar kan

gälla

partikelstorlek

studier av partiklar bl a med svep-
elek t ronmikroskopi

- alfamätningar

separation av olika ]odiormer.

Dessa tekniker kom till användning efter Tjerno-

bylhaveriet (bl a Ref 7) på initiativ från olika

forskare.
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4 BEREDSKAPSLXGET

4.1 Sverige

Som framgått tidigare har FOA på uppdrag av UD

en pågående verksamhet att spåra och analysera

läckage från underjordiska kärnvapenprov. Den

tillämpade tekniken är också lämplig för att

upptäcka och spåra annan radioaktivitet i luft.

Motsvarande teknik men i mycket mindre skala

utnyttjas av STUDSVIK för den egna omgivnings-

kontrollen. Båda organisationerna har möjlighet

att vid behov utöka sina engagemang om uppdrag

erhålles för detta.

FOA har sedan flera år i sitt arbete utnyttjat

vindtrajektorieberäkningar från SHHI för att

pejla in sannolik källa eller eventuellt utesluta

vissa 3 priori tänkbara källor. Det är utomor-

dentligt viktigt att denna möjlighet hålls öppen

och tillämpas rutinmässigt.

Vid kärnkraftverken sker för närvarande inte

rutinmässigt någon mätning av luftaktivitet

utanför anläggningarna. Omgivningskontrollen är

baserad på prover av annat slag t ex vegetation

vilket inte medger samma känslighet eller

precision. SSI har dock lagt ett utrednings-

uppdrag på STUDSVIK för att utreda lämpligheten

av alternativ kontroll med luftprovtagning. Om

detta införes skapas ett kompletterande nät av

luftprovtagningsstationer, som skulle underlätta

spårandet av små utsläpp från kärnkraftverken

och andra källor. I sammanhanget bör dock

noteras att utsläppen från kärnkraftverken följs

kontinuerligt med skorstensmontering.
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4.2 Internationellt

Det ligger utanför ramen för denna studie att

behandla den internationella situationen.

POrfattarens engagemang i en workshop om heta

partiklar (Ref 8) och ett expertmöte om luft-

buren partikulSr aktivitet (Ref 9) kan utnyttjas

som bas för en fördjupad analys om så anses

påkallat.
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5 INFORMATION OCH DISKUSSION AV INTRÄFFADE

SITUATIONER OCH EPISODER

5.1 Tjernobyl

FOA och STUDSVIK var omkring lunchtid måndagen

den 28 april 1986 klara med slutsatsen att

nedfallet orsakats av utsläpp rrån ett kärn-

kraftverk (Ref 7, 10, 11). Slutsatsen baserade

sig på att förhållandet Cs 134/Cs 137 i luft-

filter var omkring 0,5, vilket är typiskt för

delvis utbränt bränsle. Cs 134 förekommer ej

annat än i ytterst små mängder i kärnvapen-

fallout. Även förekomsten av Cs 136 är typisk

tör kärnbränsle. FOA och SMHI kunde därefter

snabbt pejla in området där utsläppet skett med

hjälp av vindtrajektorieuppgifter. En naturlig

konklusion är att säkerställa att denna analys-

möjlighet etableras rutinmässigt för eventuella

nya situationer som inte behöver vara så all-

varliga och som nivåmässigt ligger lägre än vad

SSIs detektornätverk klarar av.

Höga aktivitetsnivåer som i fallet Tjernobyl

påkallar också andra analysinsatser av kvali-

ficerat slag nämligen

bestämning av partikelstorlek

TRU- och Sr 90-analys

analys av jodformer

studier av depositionsmönster bl a med
flygmätningar

analys av heta partiklar

helkroppsmätningar

analys av ädelgaser.
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Beredskapen för dessa typer av analyser och

direktiv att starta sådana i ett utsatt läge bör

förbättras. Den behövs delvis för SKIs över-

vSganden om åtgärder i anläggningen och för

information om haveriomfattning, delvis för SSIs

rådgivning till berörda myndigheter.

5.2 Jodutsläpp

FOA uppmärksammar då och då förhöjda halter och

kan efter analys hänföra dem till utsläpp från

sjukhus eller läckage från underjordiska kärn-

vapentester (Ref 2). Man bör överväga att höja

beredskapen med ett antal fasta eller mobila

stationer för insamling av gasformig jod.

5.3 Xdelgasen Xe 133

FOAs system för insamling av Xe 133 föreslås

hållas i drift vid några stationer som ingår i

deras ordinarie nät. Några mobila enheter bör

finnas i beredskap. FOA eller STUDSVIK kan

etablera denna beredskap på uppdragsbasis.

5.4 Förhöjda halter av aktiverings- och

klyvningsprodukter

STUDSVIK observerade i luftprovtagningar före

Tjernobyl ibland låga halter av Ag 110 m, Co 58,

Co SO, Mn 54, Zn 65 och Sb 124.

FOA observerade under 1984-1985 ibland låga

halter av Cr 51, Mn 54, Zn 65, Zr 95, Nb 95,

Ru 103, Ru 106, Sb 124, Sb 125, I 131 och

Ce 144.

En särskild undersökning utförd av Lundaforskare

utanför Ringhals visade spår av Co 60.
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Spår av aktiveringsprodukter utanför de kärntek-

niska anläggningarna Hr naturlig med hänsyn till

verksamheten. Utsläppen ligger långt under

tillåtna nivåer.

Här är inte avsikten att detaljanalysera obser-

verade förhöjningar vilket bör ske i annat

sammanhang men några observationer och synpunkter

kan noteras.

Halten av den naturligt förekommande nukliden

Be 7 är lika i Studsvik och vid POAs station i

Grindsjön. Det visar att stationerna visar

korrekta värden och att jämförelser av andra

nuklider kan vara intressanta.

Co 60 förekommer i högre halter i Studsvil än i

Grindsjön och är sannolikt orsakat av låga

utsläpp från Studsvik. Motsvarande gäller för

Mn 54. Zr/Nb 95 observeras ej i Studsvik men i

Grindsjön och åtföljs där av I 131 och ibland av

Ru 103 och Ru 106. Källan till detta har disku-

terats vara ryska kärnkraftverk.

Speciella episoder under 1975-1977 har rappor-

terats av De Geer och medarbetare (Ref 2).

I mars 1987 rapporterade FOA om förhöjda värden

av I 131 som sannolikt orsakats av ett utsläpp

från en reaktoranläggning i öst (Ref 12).

I augusti 1987 rapporterade FOA om förhöjda

värden av kortlivade klyvningsprodukter som

sannolikt läckte ut från en underjordisk

kärnvapenteät (Ref 13).
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6 TYPISKA NUKLIDFÖRDELNINGAR

6.1 KSrnvapenexplosioner

Erfarenhetsmässigt känner speciellt FOA väl till

sammansättningen av fallouten från de atmosfäriska

testerna som utförts tidigare. Fallouten karak-

teriseras av klyvningsprodukter med hfgt fissions-

utbyte (t ex Zr 95/Nb 95, Ba/La 140, I 131,

Te 132, Ce 141, Ce 144, Cs 137). Däremot är

förekomsten av Cs 134 och Cs 136 mycket låg till

skillnad från vad som förekommer i kärnbränsle.

Kvalificerade analyser har utförts av FOA för

att utröna typ av bomb etc. De underjordiska

tester som numera utförs ska inte medföra

läckage utanför respektive landsområde men spår

av särskilt lättflyktiga ämnen som ädelgaser och

jod kan förväntas och har också kunnat detekteras.

För detta ändamål är det väsentligt att det

finns tillgång till god insamlingsutrustning för

dessa ämnen.

6.2 Utsläpp från kärnkraftverk

Normalutsläppen är mycket låga och domineras

under perioder av bränsleskador av ädelgaser

(bl a Xe 133). Ett kontinuerligt utsläpp av C 14

sker också utan bränsleskador. Vidare kan

förekomma spår av bl a I 131 och aktiverings-

produkter främst Co 60. Utsläppen följs konti-

nuerligt upp via mätningar i skorstenen. En

utredning har genomförts för SSI som visar på

fördelar med en bekräftande omgivningskontroll

baserad på luftprovtagning vid några stationer

omkring kraftverken.
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För beredskapsändamål har speciella portabla

luftprovtagare för jod och partiklar utvecklats

av STUDSVIK i samverkan med Vattenfall och

marknadsförs nu av Alnor (se Bil 1).

Karaktären och omfattningen av haveriartade

utsläpp kan vara olika beroende på haverisekvens

och säkerhetssystemens funktion. Även om erfaren-

heter av inträffade händelser med utsläpp från

svenska KKV är ytterst begränsad för att inte

säga obefintligt finns tillgång till den inter-

nationella erfarenheten och resultaten från

svensk och utländsk forskning på området.

De svenska reaktorerna får speciellt efter

införandet av de nya säkerhetshöjande konsekvens-

lindrande systemen en utsläppskarakteristik vid

haveri som domineras av Sdelgaser (bl a Kr 87,

Kr 88, Xe 133). Jod, tellur och cesium under-

trycks kraftigt med deponering i inneslutning

och filtersystem. Det gäller i än högre grad för

mindre flyktiga ämnen. Ur beredskapsynpunkt bör

man överväga att öka möjligheten att utföra

ädelgasprovtagning.

6.3 Transporthaverier

Trots det stora antalet transporter av radio-

aktivt material inklusive bränsle och avfall är

det ytterst få fall om inneburit läckage till

omgivningen. Totalt genomförs årligen 10 miljoner

transporter i världen (Ref 14) (omkring 1980).

Av statistik från UK (Ref 15) under en 20-års-

period med 720 000 transporter framgår att ingen

allvarlig olycka inträffat. 330 händelser med

avvikelser från transportregler eller med

incidenter rapporterades. 25 fall stod för 98 %

av en ökad stråldos till allmänheten på 0,025

manSv. Rapporterade incidenter utgör t ex
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påkörda isotopförsändelser vid omlastning o dyl.

Ingen transport av använt bränsle i UK har givit

upphov till kontamination av allmänheten (Ref 15).

Potentialen för läckage är begränsad även när

det gäller bränsle. Det beror på

- begränsad bränslevolym i varje transport

- avklingning före transport

begränsad temperatur även vid brand

flera barriärer

Antas trots transportbehållarnas extremt stora

motståndskraft ett läckage i samband med brand

kan i första hand den mindre andel ädelgaser

frigöras som finns i spalten mellan bränsle och

kapsling. Eftersom alla ädelgaser avklingat utom

Kr 85 som bara utgör en liten bråkdel av ädelgas-

inventariet och dessutom är extra lågtoxisk

p g a avsaknaden av någon signifikant gammastrai-

ning kan ett ädelgasutsläpp i samband med

transporthaveri med bränsle inte utgöra något

problem (se även Ref 18).

Jodisotoper har avklingat före transport av

bränsle. Små mängder cesium skulle kunna frigöras

men kondenserar snabbt och deponeras på aerosoler

som markdeponeras i närheten av haveriplatsen.

Minst två tall av flygplanshaveri med kärnvapen-

bärare är kända (Thule på Grönland 1970, Ref 16,

och vid Palomares i Spanien, Ref 17). Obetydliga

luftaktiviteter uppmättes lokalt men sanerings-

arbetena blev omfattande.
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6.4 Utsläpp i vatten

Nedfallet från tidigare kärnvapentester, Tjer-

nobylhaveriet och utsläppen från kärntekniska

anläggningar resulterar i förhöjda nivåer. Det

följs upp lokalt vid varje kärnteknisk anläggning

och regionalt bl a genom särskilda expeditioner

i internationell samverkan t ex i Östersjön där

bl a STUDSVIK medverkat på uppdrag av SSI. Det

faller utanför ramen för denna studie att

närmare gå in på denna fråga.

NP80 AH



STUDSVIK NUCLEAR STUDSVIK/NP-87/110 17
1987-11-06

7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Studien har visat att kunskapen i Sverige om

metodik för identifiering och analys av förhöjd

aktivitet (mest aktuellt i luft) är god. Sådana

insatser bedrivs kontinuerligt i första hand vid

FOA med målsättningen att upptäcka läckage i

samband med underjordiska kärnvapentester.

Tillgängliga kunskaper och resurser bör till-

varatagas för att följa och analysera förhöjd

radioaktivitet till följd av andra orsaker t ex

utsläpp från kärnkraftverk med hjälp av det

stationsnät FOA byggt upp.

Med ledning av FOAs mätningar kan man normalt

avgöra om den förhöjda aktiviteten beror på

kärnvapen eller utsläpp från en kärnteknisk

anläggning utomlands. Noggranna analyser av små

förhöjningar kan skapa förutsättningar för att

följa driftläget i utländska reaktorer. I

kombination med SHHIs vindtrajektorieuppgifter

kan källan eventuellt spåras. Komplettering av

FOAs system med jod och ädelgasprovtagare skapar

bättre förutsättningar för en säkrare analys.

Vid ett förhöjt utsläpp i ett svenskt kärnkraft-

verk behövs uppgifter av olika slag för att

bedöma haverityp, haveriförlopp och behov av

säkerhetstekniska åtgärder i kraftverket. En

detaljerad karakterisering av utsläppet är under

alla förhållanden nödvändig. En sådan karakteri-

sering kan behöva göras utifrån mätningar i den

omedelbara omgivningen av kraftverk men även på

större avstånd.
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En bedömning av källstyrketermen med ledning av

omgivningsdata inkluderar bl a följande åtgärder:

flygmStningar med nuklidspecifik
gammaanalys

integration av deponerad aktivitet

insamling av luftprover (partiklar, jod
och ädelgaser) och efterföljande
analys.

Denna typ av mätningar behöver förberedas för

att primärdata snabbt skall finnas tillgängliga.

Utifrån dessa data och vinduppgifter kan kSll-

termen uppskattas t ex med hjälp av EMMA eller

ett vidareutvecklat system. De gammaspektro-

metriska bestämningarna bör utföras av en eller

flera organisationer med lång erfarenhet och god

utrustning och med relevanta personella

resurser. Kärnkraftverken, FOA och STUDSVIK

förfogar Över sådana resurser. Analyser av de

gammaspektrometriska mätresultaten med avseende

på nuklidfördelning och jämförelse med fördelning

i bränsle bör vara förberedda. STUDSVIK förfogar

över denna kompetens. Speciellt den senare

uppgiften behöver förberedas noga.

Förberedelserna bör bl a bestå i färdiga 0RI6EN-

körningar för olika typer av bränsle och utbrän-

ning och färdiga nuklidrelationer som direkt kan

jämföras med mätresultaten. STUDSVIK genomförde

sådana jämförelser dagarna efter Tjernobyl-

haveriet men de bör kunna utföras i timskala

efter det att de första omgivningsmätningarna

skett. STUDSVIK kan på uppdrag hålla denna

beredskap.
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Av särskilt intresse Sr att snabbt kunna göra

provtagningar med avseende på ädelgaser och jod.

En möjlighet Sr att hålla en nationell beredskap

för detta t ex i Studsvik. Man bör överväga

lämpligheten att denna provtagnings- och mSt-

kompetens Sven etableras vid samtliga kärnkraft-

verk. Beredskapen att snabbt kunna göra vissa

kvalificerade analyser av partikelburet material

bör förbättras. Kompetens finns bl a i Studsvik.

I ett haveriläge då utsläpp från reaktorinne-

slutningen befaras eller sker antingen automa-

tiskt eller kontrollerat behöver snabbt resurser

sSttas in för att så noggrant som möjligt mäta

och prognostisera spridnings- och stråldosför-

hållanden i omgivningen för att ta beslut om

lämpliga åtgärder. Härvidlag är det betydelse-

fullt att KKV, SSI, SKI och länsstyrelsen har

tillgång till lämplig utrustning för ändamålet.

Sådan utrustning kan vara SODAR/EMMA/AIRPAC som

kan finnas stationärt placerad vid kärnkraft-

verken och även tillgänglig som transportabelt

system för snabb utryckning till en haveriplats.

För långväga spridning är FOAs och SSIs mät-

stationer betydelsefulla i kombination med SMHIs

trajektorieberäkningar.
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MOSES
a Sampling Device
for Airborne Radioactivity

MOSES is an air-sampler specially developed for
emergency situations, for example after a reactot
accident. In such cases when a quick evaluation of
radioactivity in the air is required, the sampling
device is easily placed in the wind direction at dif-
ferent distances from the reactor.
The features of MOSES are its two different fil-
ters, one for particles and one of zeolite for io-
dine.

Functions
MOSES consists of a sampling unit mounted on a
tripod and covered by a rain shelter. The sampler
has two different filters which makes it possible to
separate aerosols from iodine. There is a lead
shield between the filters so that measurements of
iodine and particles can be made without interfer-
ence between the filters.
The inlet filter has a collection efficiency of 99 %
for 0.3 fim particles. The outlet filter has a remov-
al efficiency greater than 90 °Io for elemental iodi-
ne and methyl iodide. A battery operated fan
draws the air through the filters. The flow rate is
regulated by a differential pressure gauge which
indicates the pressure drop across a venturi tube.
By means of a calibration curve the actual air
flow rate is determined.



Iodine filter Flow rate regulated fan Particle filter

Applications
In emergency situations MOSES is an excellent
device as it is portable and easy to use. As detec-
tor a common beta and gamma sensitive radiation
protection instrument can be employed. MOSES
can be used on a continuous basis on a car battery
or line supply (220 V) or for temporary measure-
ments on dry cells (40 hours with the optional bat-
tery box).

Persons to co,. ^
For further information about MOSES please
contact Carl-Olof Widell, the Nuclear Division,
Studsvik Energiteknik AB.

References
MOSES has been developed in cooperation with
the Swedish State Power Board. It is supplied to
the nuclear power plants in Sweden.

Specifications
Air sampler MOSES 3982
nominal voltage

limit for constant
current consumption
flow rate
fan, life minimum

A:

flow rate
12V DC
9VDC

220 mA
25 1/min

lOOOh
temperature range —20° C to + 40° C
adjustable inlet height 385 mm to 1480 mm
weight, incl tripod and lead shield 17 kg
size, sampling unit incl shelter 600 x 500 x 320 mm1

( L x W x H )
Optional equipment:
Battery box
Transport box
Spare filters:

Paper filter (particles)
Zeolite filter (iodine)
Charcoal filter (iodine)

Activity measuring instrument
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