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Medicinska
konsekvenser av
kärnkraftsolycka

Denna informationsskrift är utarbetad vid medicinska sektionen vid
statens strålskyddsinstitut under ledning av S-E Olsson samt
P Reizenstein och L Stenke.

Handledningen är avsedd att utgöra bakgrundsinformation för
vårdpersonal i händelse av kärnkraftsolycka. Mer detaljerad medi-
cinsk handläggning behandlas inte i denna skrift. Inte heller be-
skrivs eller kommenteras de medicinska erfarenheterna från kärn-
kraftsolyckan i Tjernobyl. För sådan information hänvisas till kom-
mande skrifter och artiklar.

Stockholm i mars 1987.



Sjukvårdens
insatser vid en

kärnkraftsolycka

En väsentlig uppgift för hälso- och sjukvården är att upprätthålla
beredskap så att effektiva medicinska åtgärder kan sättas in vid
katastrofer av olika slag. Beredskap för mindre omfattande olyckor,
t ex vanliga trafikolyckor, finns på varje sjukhus. Det som skiljer den
stora katastrofens belastning pä sjukvården från den som gäller vid
mindre omfattande olyckor är inte arten av skador utan den mängd
skadade som på kort tid måste tas omhand. Inom varje landstings-
område finns en katastrofplanering som omfattar sjukvårdens olika
nivåer, från primärvården till de mest specialiserade klinikerna.
Samverkan mellan sjukvårdsenheter inom olika landstingsområden
ingår också i denna planering.

Hittills har planeringen gällt brand- och gaskatastrofer samt stora
trafikolyckor. Gemensamt för dessa katastrofer är att de ger upphov
till konventionella skador och att de i de flesta fall sker utan
förvarning. Därför måste ett sjukvårdsområdes personella och ma-
teriella resurser snabbt kunna mobiliseras. Men man kan tillämpa
vanliga sjukvårdsrutiner.

I och med införandet av kärnkraft i Sverig3 har en ny risk tillkom-
mit. Den kräver andra rutiner än de som vanligen förekommer i
sjukvården.



Joniserande
strålning

Vad är joniserande
strålning och hur
uppkommer den?

All materia består av atomer som innehåller en kärna i centrum
omgiven av ett antal elektroner. Atomkärnan består av protoner
och neutroner (fig 1). I en joniserad atom är antalet protoner och

Elektron

Neutron

Proton

Figur t. Modell av en syreatom. A tomkärnan består av 8
protoner och 8, 9 eller 10 neutroner. Runt kärnan kretsar
8 elektroner. Utifrån sett är atomen elektriskt neutral.

elektroner olika stort. Antalet protoner som är positivt laddade
bestämmer kärnans elektriska laddning och till vilket grundämne
kärnan hör. Atomkärnan i ett grundämne kan ha olika antal
neutroner. Atomer med samma antal protoner men med olika antal
neutroner kallas Isotoper. Isotoper har samma atomnummer men
olika masstal. Isotoperna reagerar kemiskt lika men skiljer sig från
varandra i fråga om energiinnehållet. Om energiinnehållet är för



stort i förhållande til! der. 33rr.rr.ap.haHar.de kraften i atomkärnan
gör kärnan förr eller senare sig av med energiöverskottet. En isotop
med en sådan instabil kärna sägs vara radioaktiv, dvs den sänder ut
joniserande strålning. Namnet isotop relaterar alltid atomkärnan till
andra kärnor av samma grundämne. Man säger alitsa att t ex
tritium är en isotop av väte.

Till joniserande strålning räknas den strålning som är så en irgirik att
den vid passage genom materia (t ex kroppens vävnader) ger
upphov till jonisation. En elektron slits loss av strålningsenergin, och
den atom som träffats av strålningen får ett överskott av positiv
elektricitet och blir en positiv jon (fig 2).

Elektron
slits loss

Figur 2. Jonisation. En alfapartikel kan slita loss en elektron
från en atom. A tornen får då ett överskott av positiva ladd-
ningar och blir en positiv jon.

Olika typer av strålning
Till joniserande strålning räknas flera olika typer av strålning. Tre är
partikelstrå!ning.

Alfastrålning
Alfastrålning består av positivt laddade partiklar - heliumkärnor
som består av två protoner och två neutroner. Det är framför allt
tunga instabila atomkärnor som sänder ut alfastrålning. Räckvidden
för alfaparriklar är några centimeter i luft. Ett papper eller handskar
stoppar alfastrålningen fullständigt. I kroppsvävnader är räckvidden
någon tiondels mm. Alfapartiklarna kan därför i regel inte tränga
igenom normal överhud.

Trots att alfastrålningen har kort räckvidd kan den skada kroppens
celler om man förtär eller andas in ämnen som sänder ut alfapartik-



lar. Är det radioaktiva ämnet som sänder ut strålningen i gasform
eller i form av mycket små partiklar kan det komma in i lungorna.
Alfastrålningen kan då skada alveolarepitel. kärlendotel och celler i
inters ti tialvävnaden.

Alfa

Bata

Gamma

Hudlager,

ca 1 cm tjockt

Figur 3. Visar geromträngningsförmågan hos olika typer av
strålning.

Betastrålning
Betastrålning består av elektroner. Dessa har mycket mindre massa
än alfapartiklarna. Räckvidden för betastrålning i luft är högst några
meter.

I kroppsvävnader är räckvidden mindre än 1 cm. Betastrålningen
stoppas helt av glasögon eller tjock klädsel.

Neutronstrålning
Neutronstrålning avges bara av ett litet fåtal radioaktiva ämnen.
Däremot frigörs neutroner alltid vid kärnkly vning. Neutroner bildas
i stora mängder i kärnreaktorer då dessa är i drift. Neutronstrål-
ningen når dock inte utanför reaktorinneslutningen och upphör när
kärnklyvningen avbryts.

Gammastrålning och
röntgenstrålning
Dessa typer av strålning är elektromagnetisk strålning av samma typ
som t ex radiovågor och synligt ljus, men med mycket högre
energi. Gammastrålningen härrör från omvandlingar i atomkärnan
och har som regel högre energi än röntgenstrålningen.



Gammas training har mycket större genornträrignirigsförrnåga an
alfa- och betasträlning. Den stoppas bara d?lvis av människokrop-
pen. För att minska strålningen till en tusendel krävs t ex ett blyskikt
på 5-10 cm eller ett betongskikt på 25-50 cm (ca 50% passerar
kroppen).

Avklingningstid
Aktiuiteten hos ett radioaktivt ämne minskar efter hand och i takt
med att de instabila atomkärnorna övergår i stabila. Förloppet
kallas auklingning.

Halueringstiden för ett radioaktivt ämne är den tid det tar innan
aktiviteten sjunkit till 50% av den ursprungliga. Halveringstiden är
alltså ett matt på hur snabbt aktiviteten avtar.

Nu

Det här ämnet är radioaktivt. Varje pil motsvarar aktivite-
ten 1. Vid ett visst tillfälle hade ämnet aktiviteten 24 (det
är 24 pilar).

Efter 10 8r

Efter tio år har aktiviteten sjunkit till hälften, dvs till 12.
På tio år har alltså aktiviteten sjunkit med 50%. Oetta
radioaktiva ämnes halveringstid är 10 år.

Efter 20 är Efter 30 år

Efter ytterligare tio Sr är aktiviteten 6, dvs hälften av vad
den var i bild 2. Halveringstiden är ju 10 år.

Och efter tio år till har aktiviteten sjunkit till 3. På det här
sättet avtar aktiviteten hela tiden. För varje tioårsperiod
halveras aktiviteten.

Aktivitet

10

Avklingningsförloppet kan illustreras med en sönderfalls-
kurva. Längs den vågräta axeln finns tiden. Längs den

lodräta finns aktiviteten. Efter tio hdlveringstider har akti-
viteten minskat till en tusendel av det ursprungliga värdet.

Figur 4. Halveringstid.
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Haiveringsriden är mycket olika för c!ika ämnen Den kan variera
från bråkdelen av en sekund upp till flera miljarder ar

Hulveringstiden är en fysikalisk konstant, som är karakteristisk för
varje ämne. Halveringstiden kan inte påverkas.

Strålningens egenskaper
Några egenskaper hos strålningen är vrktiga att känna till. eftersom
de är fundamentala för strålskyddet.

Avstånd
Strålning utbreder sig rätlinjigt åt alla håll. Om man befinner sig
nära en strålkälla, tar man emot en större stråldos än om man
befinner sig längre bort.

Gammastrålr.ingen avtar med kvadraten på avståndet till strålkällan
på samma sätt. Partikelstrålningen avtar ännu snabbare.

Tid
Den stråldos man tar emot är proportionell mot bestrålningstiden,
dvs ju kortare tid man blir bestrålad, desto mindre stråldos får man.
Är man tvungen att arbeta i ett strålfält, bör man planera arbetet så
att det tar kortast möjliga tid.

Skärmning
All materia tar upp strålningsenergi. Därför tar man emot mindre
mängder strålning om man har någonting mellan sig och strål-
källan. Ju tyngre material det är desto bättre skydd ger det. Betong
och bly används ofta i strålskydd.

En betongvägg ger betydligt bättre skärmning än en trävägg. Även
mycket energirik gammastrålning som har stor genomträngnings-
förmåga dämpas ganska effektivt av betong.

Storheter och enheter
Aktivitet
Styrkan eller aktiviteten hos ett radioaktivt ämne anges med en-
heten becquerel (Bq). 1 becquerel = 1 sönderfall/s.

Absorberad dos, stråldos
Med absorberad dos menar man den energi en kropp tar upp per
kilogram när den bestrålas. Enheten för absorberad dos är gra},;
(Gy). 1 gray = 1 joule/kg.

Dosekvivalent
I !ka stora absorberade doser av t ex gammastrålning och alfastrål-
ning har olika biologisk effekt. Alfastrålningen anses ha 20 gånger
större biologisk effekt än gämmastrålning.



Avståndet

Strilningacn imaniitat avtar mad avninott

Tiden

Strildottn okar mtd tMftrSlningstid*"

Skarmningen

Tunga och täta matarial minskar tllar skyddar hall mot itrllnino,

Figur 5. Strålskyddets tre huvudregler. Reglerna är speciellt
viktiga för den räddningspersonal som vid en kärnkraftsolycka
måste arbeta i höga stråldoser.
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Storheten dosekvivalent tar hänsyn till strälningstypernas olika
biologiska verkan genom att den absorberade doser, multipliceras
med en kvalitetsfaktor För alfa- och neutronstrålning är kvalitets-
faktorn 20. KvalitetsfaKtorn för gamma- och betastralning är ett.
Det innebcir att abso.berad dos och dosekvivalent har samma
värde för dessa strålslag.

Dosekvivalenten anges med enheten sieuert (Sv). 1 sievert = 1
joule/kg.

STORHET ENHET DEFINITION

Aktivitet becquerel Bq 1 Bq = 1 sönderfall/s
Absorberad dos gray Gy 1 Gy = 1 joule/kg
Dosekvivalent sievert Sv 1 Sv = 1 joule/kg

Kollektivdos
. ollektivdosen är summan av alla doserna till individerna i en
bestrålad befolkning. Kollektivdosen anges i enheien mansievert
(manSv).

En svensk tar i genomsnitt per år emot ca 0,6 mSv = 0.0006 Sv i
samband med röntgenundersökningar. Sverige har 8 300 000
invånare. Kollektivdosen till Sveriges befolkning via röntgenunder-
sökningar är då per ar 0,0006*8 300 000 mar.Sv = 5 000
manSv.

Dosgränser
Den internationella strålskyddskommissionen har utfärdat rekom-
mendationer om gränser för stråldoser utöver den naturliga dosen
och doser som ges i medicinska sammanhang. Bestämmelser
utfärdas av resp nations strålskyddsmyndighet, i Sverige statens
strålskyddsinstitut, SSL

För kärnkraften har man i Sverige målsättningen att kärnkraften
inte får ge dosbidrag till allmänheten som är större än 0,1 mSv/per-
son och år. Dosgränsen gäller alla steg i verksamheten, från uran-
brytning til! avfallshantering. Denna gräns är satt inte bara med
hänsyn tagen till kärnkraftsutbyggnaden i det egna landet utan
också med hänsyn tagen till den globala utbyggnaden.

Dosgränserna är

• En individ som yrkesmässigt arbetar med strålning får inte ta
emot mer än 50 mSv/år.

• Övriga människor bör inte utsättas för mer än 5 mSv/är. Fortgår
bestrålningen år efter år är gränsvärdet 1 mSv/ar.
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Från världsrymden och solen
Större delen av denna strålning tas upp av atmosfären runt lorden
Stråldosen ar dubbelt så stor på 1600 meters hoid som vid havsytan
På ungefär 10 km ho|d är stråldosen cirka 20 mSv per år.

Från marken
Strålning kommer också från radioaktiva ämnen som förekommer
naturligt i marken Stråldoserna varierar mellan 0.2 mSv och 0.9 mSv
per år, beroende på hur berggrunden är sammansatt

I Din kropp
Människokroppen innehåller flera radioaktiva ämnen, bland annat
kalium-40 och kol-14. Aktiviteten av dessa ämnen i människokroppen
är cirka 100 Bq/kg, dvs cirka 7000 Bq i hela kroppen.

Frin radon i hus
Radon är en radioaktiv gas. Den bildas när radium, som finns i marken,
faller sönder. Radon från marken och från byggnadsmaterial kan sam-
las i hus som är dåligt ventilerade

Den genomsnittliga stråldosen i svenska bostader kan ligga mellan
2 och 7 mSv per år

Inom sjukvården
Mat tredje person i Sverige går varje å> genom någon form av röntgen-
undersökning En magrontgen ger en stråldos på cirka 1 mSv. En
vanlig tandrontgenbild ger cirka 0,03 mSv

Frin andra konstgjorda källor
Det finns många andra konstgjorda källor, till exempel radioaktiva
ämnen som används inom industrin och utsläpp från kärnkraftverk
i normal drift

Efter Tjernobyl
Det nedfall vi fick efter olyckan ger år 1986 ett extra bidrag på cirka
0,3 mSv i genomsnitt, livsmedlen inräknade. I de mest utsatta områ-
dena kan det dock finnas människor som får upp till 5 mSv i extra dos.
Du kan S|älv påverka den del som kommer från livsmedel

Figur 6. Vår strå/miljö. Strå/ning av det slag som kan skada
levande celler finns överallt i vår miljö. En person i Sverige
får i genomsnitt en stråldos av cirka 5 mSv varje år. Större
delen av den kommer från naturliga strålkällor. Resten kom-
mer från källor som vi själva skapat.
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Strålningens biologiska
och medicinska verkningar

När en levande organism träffas av joniserande strålning kan den
påverkas. Det är framför allt strålningens förmåga att skapa fria
kemiska radikaler, t ex hydroxylradikaler av vatten i vävnader, som
leder till förändringar. Dessa fria radikaler har stor benägenhet att
reagera. Detta leder till att de binds till organiska molekyler.
Bindning kan ske till DNA, bärare av cellens arvsanlag, eller till
proteiner nödvändiga för cellens liv eller normala funktion. Flertalet
av de strålningspåverkada cellerna får skador som kroppen repare-
rar. Vissa celler blir så svårt skadade att de dör. I en del fall leder
DNA-skadorna till en ändring av den genetiska koden så att en
abnorm cellpopulation uppkommer. Detta kan på lång sikt leda till
att en tumör uppstår. Det kan vara årtionden mellan skadetillfället
och tumörens uppkomst.

Människor har alltid utsatts för joniserande strålning. Det s k muta-
tionstrycket, dvs de på grund av strålning, kemiska ämnen och
andra orsaker slumpartat uppkomna förändringarna i arvsmassan i
alla levande varelser har i kombination med det i naturen förekom-
mande selektionstrycket (kampen för tillvaron) har sannolikt på ett
avgörande sätt bidragit till den biologiska utvecklingen på jorden.

Den strålning som förekommer i vår naturliga miljö kommer från
rymden (kosmisk strålning), från marken och från radioaktiva
ämnen som finns kroppen. Den naturliga bakgrundsstrålningen
som vi i Sverige utsätts för varierar mellan 1 och 2 mSv/ar.
Strålningen i våra bostäder varierar mycket och kan vara högre än
den naturliga bakgrundsstrålningen. Den strålmiljö vi lever i beror
därför på var och hur vi bor.

Strålningen från radon i boendemiljön svarar för större stråldos till
befolkningen än den naturliga bakgrundsstrålningen och den medi-
cinska strålningen tillsammans.

Som jämförelse kan nämnas att den absorberade dosen till det
bestrålade organet kan variera från ca 0,5 mSv vid en lungröntgen
till 100 mSv vid en colonundersökning.

Strålningens skadeeffekter
I radiologins barndom visste man inget om riskerna med strålning.
Många läkare och forskare ådrog sig därför skador.

Numera har vi en fast grund att stå på när det gäller kunskap om
hur stora stråldoser påverkar människan. Den erfarenhet vi har
idag har vi fått bl a genom

- djurförsök

- observationer av patienter som fått stora stråldoser i terapeutiskt
syfte

- epidemologiska studier av den befolkning i Japan som utsattes
för strålning från atombombsexplosionerna i augusti 1945.

Man har funnit att det går en gräns i närheten av en akut helkropps-
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dos av 1 Sv. Under denna gräns får människan inga subjektiva
symtom. Över denna gräns uppträder akut strålsjuka. I området
från ca 100 mSv till 1 Sv går det att påvisa förändringar i den
bestrålades blod. Typiska kromosomförändringar uppträder i cirku-
lerande lymfocyter, och vid bestrålning över 500 mSv börjar först
antalet lymfocyter och sedan antalet granulocyter och trombocyter
att minska.

Cancerrisk

Här finns statistiskt
material som visar att
cancerrisken är pro-
portionell mot dosen.

Här finns inget statis-
tiskt material. I strål-
skyddssammanhang
utgår man från att
cancerrisken är pro-
portionell mot strål-
dosen även vid
mycket små doser.

Dos

Figur 7. När det gäller höga stråldoser vet man att risken
för cancer är proportionell mot dosen. Statistiskt material
finns bl a från djurförsök och atombombsfällningarna över
Japan under andra världskriget.

När det gäller mycket små doser saknar vi statistiskt material.
Man antar därför att sambar.iSet mellan cancerrisk och dos
följer en rät linje också vid små doser.

Vid akut helkroppsbestrålning med en dos över 1 Sv får patienten
kliniska symtom i form av illamående och kräkningar under det
första dygnet. Detta beror på att tarmens slemhinna påverkas.
Därefter sker en tillfällig förbättring, som så småningom övergår i
ett stadium av ökad infektionsbenägenhet på grund av panleuko-
peni.

Med ökande dos förvärras symtomen, och de uppträder också
tidigare. Vid en akut helkroppsdos av ungefär 3 Sv är risken för en
dödlig utgång ungefär 50%. Vid en akut helkroppsdos över 5 Sv
dör patienten. Detta gäller om inga medicinska åtgärder sätts in.

De här berörda symtomen uppträder endast om dosen är akut
helkroppsbestrålning under några timmar eller några dygn. Vid
delkroppsbestrålning och om helkroppsdosen ges under en längre
tid blir skadeverkan mindre. En akut stråldos av 6 Sv leder inte till
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döden om endast en liten de! av kroppen bestrålas. Vid lokal
bestrålning kan skadan variera från en rodnad i huden, blåsbildning
eller nekros utan att märkbara allmänsymtom visar sig.

Känsliga vävnader
De vävnader i kroppen som har en snabb omsättning av celler är
mest känsliga för joniserande strålning. Detta beror på att cellerna
skadas främst i samband med delningen. Benmärgen, tarmen och
testiklarna är speciellt strålkänsliga. Ögats medier, speciellt linsen.
är känsliga för partikelstrålning.

Fostret är under organogenesen mycket känsligt för strålning.

Låga stråldoser ar sådana under 10 mSv i akut helkroppsdos eller
en årsdos som håller sig under 1 mSv. När det gäller den medicin-
ska effekten av låga stråldoser är den så obetydlig att den inte går
att påvisa direkt utan endast låter sig statistiskt beräknas. Effekterna
är så små att de drunknar i variationen av de effekter som har andra
orsaker än strålning. Av säkerhetsskäl utgår man emellertid från att
det finns ett lineärt samband mellan dos och effekt, dvs när dosen
fördubblas bli: effekten dubbelt så stor. Så förhåller det sig när det
gäller effekten av stora akuta stråldoser. Det finns emellertid
undersökningar från senare år som tyder på att effekten av låga
doser är lägre än den man kunde förvänta om linearitet råder
mellan dos och effekt. Det finns också en falang som anser att låga
doser har större effekt än vad ett linjärt samband ger.

Specifika crganskador
Om stråldosen är koncentrerad till ett visst organ skadas detta
organ mer eller mindre svårt. Två uppmärksammade skador är
sköldkörtelrubbningar och lunginflammation.

Sköldkörtelskador kan uppkomma vid ett stort utsläpp av radioak-
tivjod. Kommer joden in i kroppen koncentreras den i sköldkörteln.
Vid sköldkörteldoser över 10 Sv kan körtelns funktion bli starkt
nedsatt eller upphöra helt. Även en helt förstörd sköldkörtel kan
kompenseras genom medicinsk behandling. Dessutom kan man
förebygga en sköldkörtelskada genom att i samband med utsläpp
av radioaktiv jod äta jodtabletter. Den icke radioaktiva joden i
tabletterna förhindrar eller minskar sköldkörtelns upptag av radio-
aktiv jod.

Lunginflammation kan uppkomma om man andas in stora mäng-
der radioaktiva partiklar. En del av dessa stannar i lungorna under
en längre tid. Lungvävnaden skadas med lunginflammation som
följd. Det kräver stråldoser på 5-10 Sv till lungorna. Lunginflamma-
tionen uppträder först flera månader efter det att det radioaktiva
materialet andats in. Medicinska åtgärder som sätts in i tidigt skede
kan dock avsevärt minska risken för uppkomsten av svåra lung-
skador.

Fosterskador
Celler som håller på att dela sig är särskilt strålkänsliga. Därför är
foster känsligare än vuxna. Risken för fosterskada är störst under
graviditetens första två månader, dvs under organogenesen. En
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akut fosterdos överstigande 1000 mSv, erhållen under de två
första graviditetsmånaderna, har ansetts medföra så stora risker för
fosterskada att en abort bör övervägas.

Ärftliga skador
Det är viktigt att skilja mellan en fosterskada, som är en skada på
individen, och en ärftlig skada som kan föras över till kommande
generationer. Könsceller kan skadas av strålning. 1 de flesta fall
leder en sådan skada sannolikt till att cellen inte blir befruktnings-
duglig. I en del fall leder emellertid skadan till att en ärftlig
förändring uppkommer.

Risken för ärftliga skador antar man är proportionell mot stråldo-
sen. Om 10 000 personer ges en stråldos av 10 Sv kommer en av
dessa personer att föra en ärftlig skada vidare.

Ärftliga skador kan givetvis bara uppkomma efter bestrålning av
personer i fruktsam ålder.

Cancerrisken
När det gäller höga stråldoser vet man att risken för cancer är
proportionell mot dosen. Vid låga stråldoser vet man inte säkert hur
stor cancerrisken är. Ökningen av risken är nämligen mycket liten i
förhållande till den totala cancerrisken. Några enstaka fall i en stor
befolkningsgrupp drunknar i mängden av cancerfall av andra
orsaker. Om 10 000 människor ges en stråldos av 10 mSv kan det
antas att två personer kommer att få cancer på grund av strålning-
en. Som jämförelse kan nämnas att i en grupp av 10 000 personer
kommer totalt ca 3 000 att avlida i cancer av andra orsaker.

Antalet beräknade cancerfall bestäms av kollektivdosen, som i en
befolkning kan bli stor, också om individdosen är liten.

Olika organ har olika känslighet för strålinducerad cancer. Dosvär-
den gäller om hela kroppen bestrålats, dvs om det gäller en
helkroppsdos. När det gäller att beräkna risken vid ojämn bestrål-
ning räknas organdos om till ekvivalent helkroppsdos.

Latenstiden för uppkomst av strålningsinducerad cancer är lång.
För leukemi är latenstiden 5-7 år. För t ex lungcancer, sköldkörtel-
cancer och bröstcancer kan den vara ända upp till 30 år.

Extern och intern
bestrålning

Extern bestrålning är det fråga om när strålningen kommer från
radioaktiva ämnen utanför kroppen. Man kan också få in radioak-
tiva ämnen i kroppen genom huden, munnen och näsan eller
genom sår. Individen blir då utsatt för intern bestrålning.

Om man vet att man utsätts för extern bestrålning kan man skydda
sig genom att avlägsna sig från strålkällan, eller också kan man
avlägsna strålkällan. Det senare gäller om strålningen kommer från
kontaminerade kläder, dvs kläder som är nedsmutsade med radio-
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aktivitet. Man kan skydda sig genom att byta kiader och tvätta sig
noga.

De radioaktiva ämnen som kommit in i kroppen utsöndras efter
hand, men kan under tiden bestråla kroppens vävnader. Man kan
få i sig radioaktiva ämnen genom att andas in luft som är förorenad
med radioaktiva ämnen. Dessa radioaktiva ämnen kan fastna i
lungorna och kan antingen bestråla lungvävnaden eller föras ut i
kroppen av blodet och bestråla andra organ.

Man kan givetvis också få i sig radioaktiva ämnen genom munnen.
När de radioaktiva ämnena transporteras genom magtarmkanalen
bestrålas dan. En del ämnen tas upp i kroppen och samlas i andra
organ, där de avger strålning. Exempel på detta är jod, som söker
sig till sköldkörteln, strontium som söker sig till skelettet och cesium
som söker sig till muskulaturen.

Betande kor kan få i sig radioaktiva ämnen som finns i och på
växtligheten. Därmed kan också mjölken från korna komma att
innehålla radioaktiva ämnen. Om man dricker mjölken kan man bli
utsatt för intern bestrålning. Samma gäller naturligtvis om man äter
andra radioaktivt kontaminerade livsmedel.
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Kärnkraftsolyckor

I reaktorhärden finns ett stort antal radioaktiva ämnen. Efter en tids
drift är mängden mycket stor. Reaktorhärdar är de största strålkäl-
lorna över huvud taget. Under driften är trycket i härden störst och
temperaturen hög. Därför är ett kärnkraftverk en potentiellt farlig
industri

De säkerhetssystem som införts för kärnkraftverken och de be-
stämmelser som omgärdar driften syftar till att minimera risken för
allvarliga haverier och stora utsläpp av radioaktiva ämnen.

Om en olycka inträffar är det i första hand kraftverkets personal
som löper största risken att skadas allvarligt.

Utsläpp av radioaktiva
ämnen

Olika typer av utsläpp
Vid en olycka i en kärnkraftstation är det säkerhetssystemens
uppgift att förhindra att radioaktiva ämnen sprids till omgivningen.
Om radioaktiva ämnen skulle slippa ut har säkerhetssystemen
oftast fördröj t händelseförloppet och därmed gett räddningsorgani-
sationen tid till förberedelser. Säkerhetssystemen minskar också
mängden radioakliva ämnen i utsläppet.

Utsläppen brukar delas in i tre grupper:

- Utsläpp som endast innehåller de radioaktiva ädelgaserna kryp-
ton och xenon.

- Utsläpp, som innehåller ädelgaser och radioaktiv jod.
- Utsläpp innehåller utöver ädelgaser och jod, många olika radio-

aktiva ämnen, t ex cesium, strontium och rutenium.

Det är angeläget att påpeka att en fysikalisk process av den typ som
äger rum i en atombomb och som leder till en explosion inte kan
äga rum i ett kärnkraftverk.

Utsläppet innehåller
ädelgaser

Konsekvenser för omgivningen
Utsläppet innehåller i detta fall de radioaktiva ädelgaserna krypton
och xenon. De blandar sig med luften, späds ut och ger ingen
radioaktiv markbeläggning. Inandning av ädelgaserna ger mycket
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små stråldoser. Ämnena utsöndras med utandningsiuften innan de
hunnit avge strålningsenergi i någon nämnvärd omfattning. Den
strålning som människor i omgivningen kan utsättas för av ädelga-
sen är extern bestrålning. Ett utsläpp som bara innehåller ädelgaser
ger så små stråldoser att det <nte kan ge akuta skador.

De radioaktiva gasem? bildar ett osynligt gasmoln. Man kan därför
inte se när molnet närmar sig. Däremot kan man lokalisera det med
hjälp av mätinstrument.

Ett utsläpp av enbart ädelgaser ger inte så stora stråldoser att det
motiverar en uppmaning till befolkningen att vistas inomhus till
dess molnet har passerat.

Olyckan i Harrisburg
I mars 1979 inträffade det en olycka i en reaktor vid kärnkraftverket
Three Mile Island (TMI), 15 km från staden Harrisburg i Pennsylva-
nia i USA. Olyckan började med att några vattenpumpar stannade.
På grund av en del tekniska fel och manuella felmanövreringar
överhettades reaktorn. En stor del av kärnbränslet smälte. Mycket
radioaktivt material kom ut i inneslutningen. Utsläppet blev trots
detta mycket litet. Endast en del ädelgaser och spår av jod kom ut i
omgivningen. På grund av bristande information och kommunika-
tion mellan kraftföretaget, myndigheterna och massmedierna ska-
pades stor oro hos befolkningen. Gravida kvinnor och barn rekom-
menderades att lämna området.

De högsta individdoserna har beräknats till ca 1 mSv. Man har
statistiskt uppskattat att olyckan kan komma att leda till en ökning
med några enstaka cancerfall i framtiden.

Utsläppet innehåller
ädelgaser och jod

Konsekvenser för omgivningen
Vid ett utsläpp av stora mängder ädelgaser kommer också en del
lättflyktiga ämnen, främst jod, att finnas med i utsläppet. Inte heller
detta utsläpp är synligt. Stråldoserna väntas inte bli så stora att de
ger upphov till akut strålsjuka. De kan däremot ge en något förhöjd
cancerrisk.

För att skydda sköldkörteln uppmanas de närboende att ta en
jodtablett.

Räddningsledningen kan också uppmana gravida kvinnor, som är
bosatta i närheten av olycksplatsen, att lämna området. Man vill
med denna åtgärd skydda fostret.

Om rnarkbeläggningen är stor kan det finnas skäl att i vissa lägen
också utrymma den övriga befolkningen i det belagda området.
Man har som regel några timmar upp till något dygn på sig att
planera och genomföra utrymning.

Man mäter också halten av radioaktiv jod i mjölk för att undersöka
om mjölken är tjänlig att dricka.
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Figur 8. Den geografiska fördelningen av olika halter av radio-
aktivjod i mjölk efter Windxaleolyckan. De engelska myn-
digheterna beslöt att mjölk som höll högre halt än 4 kBq/l
inte fick distribueras.

Olyckan i Windscale
En olycka med utsläpp av radioaktiv jod inträffade år 1957 i en
reaktor i Windscale, Storbritannien. I denna reaktor framställde
man plutonium för vapentillverkning.

Det började brinna i den grafit som omgav kärnbränslet, och
branden upptäcktes först efter ett dygn. En del bränsleelement blev
förstörda. Eftersom reaktorn saknade inneslutning kom radioaktiva
ämnen ut i omgivningen. Bl a släpptes stora mängder jod ut, och
mjölk från området runt om reaktorn förstördes. I stora delar av
Mellaneuropa kunde man mäta jod från olyckan.

Ett stort utsläpp
Konsekvenser för omgivningen
För stora utsläpp krävs en avsevärd skada på bränslehärden. Den
förstörs av mycket höga temperaturer.

Om stora mängder av radioaktiva ämnen skulle komma ut i
omgivningen kan stråldoserna till befolkningen bli mycket stora.
Partiklarna i både molnet och markbeläggningen är så små och
viktsmängden så liten att man inte ens vid en kraftig beläggning kan
se denna.
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Radioaktivt moln
från att utfläpp

Radioaktiva ämnen i molnet Inandning av radioaktiva ämnen Radioaktiva ämnen på marken
ger extern bestrålning även ger intern bestrålning till perso- ger extern bestrålning. Sådana äm-
till personer utanför molnet, ner som befinner sig i molnet. nen kan falla ned från molnet och

ligga kvar även när det passerat.

Figur 9. Bestrålningsvägar.

Stråldoserna från radioaktiva ämnen på marken kan bli så stora att
utrymning av befolkningen i det drabbade området kan bli nödvän-
dig. Kan denna göras snabbt minskas stråldoserna väsentligt. Här-
igenom får man en kraftigt minskad risk för dödsfall och allvarliga
sjukdomar.

Även på många mils avstånd från olycksplatsen kan vatten och
mark bli så nedsmutsade av radioaktiva ämnen att restriktioner och
saneringsåtgärder blir nödvändiga.

Olyckan i Tjernobyl
Tidigt på morgonen den 26 april 1986 inträffade en stor olycka i en
av reaktorerna vid kraftstationen i Tjernobyl ett tiotal mil norr om
Kiev i Ukraina.

I kraftverket finns vattenkylda, grafitmodererade reaktorer. En av
dessa "skenade" när man utförde brådskande experiment med
generatordelen. En mycket kraftig effektstegring i reaktorn förorsa-
kade en våldsam explosion som följdes av en gasexplosion. Olyck-
an förorsakades av en kombination av svagheter i konstruktionen
och flera otroliga brott mot säkerhetsbestämmelserna.

Radioaktiva ämnen, i partikel- och i gasform, sköts upp till ca 1200
m höjd. De stora partiklarna föll i regel ner till marken nära
anläggningen.

Främst ädelgaser, jod, cesium och tellur samt små partiklar av mer
svårflyktiga ämnen drev med vinden. Detta fria radioaktiva moln
gick norrut, bl a över Polen och Skandinavien.
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Utsläppet stoppades först efter tio dagar. Vindriktningen växlade så
att större delen av Europa fick markbeläggning av radioaktiva
ämnen. Många länder införde livsmedelsrestriktioner.

Runt kärnkraftverket utrymdes ett område upp till tre mil.
Sammanlagt 135 000 personer evakuerades. Totalt sändes ca 300
anställda vid kraftverket och brandmän till sjukhus för medicinska
undersökningar. Drygt 200 av dessa personer hade symtom på
akut strålsjuka.

Antal till
sjukhus

Uppskattade
stråldoser, Gy

Antal
döda

22
23
53

105

6-16
4 - 6
2-4
1- 2

21
7
1

Behandlingen av de strålskadade som hade fått stråldoser över 4
Gy komplicerades av att bestrålningen var ojämn med svära hud-
skador från betastrålning och värme. 29 personer avled av strålska-
dor. Vid olyckan dödades två personer omedelbart.

Staden Pripjat, som ligger på fem kilometers avstånd från kraftver-
ket och hade 45 000 invånare, evakuerades snabbt. Stråldoserna
till invånarna blev därför ganska måttliga, i genomsnitt 33 mSv.

De ytterligare ca 90 000 människor som evakuerades ett dygn
senare fick betydligt högre stråldoser (se tabellen).

Avståndsområde
km

Pripyat

3 - 7
7-10

10-15
15-20
20-25
25-30

Totalt

Antal pers.
(1000-tal)

45

7,0
9,0
8.2

11,6
14,9
39,2

135

Medeldos
mSv

33

540
460
350
52
60
46

120

Kollektivdos
man.Sv

1500

3800
4100
2900
600
900

1800

16000
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Figur 10. Expositionsraten till följd av gammastrålning från
marken runt Tjernobyl den 29 maj. De kraftigaste kurvorna
markerar 1 och 10 mR/h. Det svarta området hade exposi-
tionsrater överstigande 100 mR/h. Från den ryska rapporten
till IAEA (42).
Ur Vår föda, suppl 3/86.

Hälsotillståndet för de evakuerade kommer att följas. Det är möjligt
att man härigenom kommer att få mer kunskap om risken för
strålinducerad cancer.

Den grupp på nästan 25 000 personer som efter ett par dagar
flyttades bort från området mellan 3 och 15 km från kraftverket har
fått en medeldos av 450 mSv. Med en risk av 4% per Sievert att
insjukna i cancer kan man vänta sig ca 400 extra cancerfall i denna
grupp. Antalet cancerfall av andra orsaker torde bli 10 000 med en
statistisk osäkerhet av ±100 fall. Det är därför inte uteslutet att en
väl genomförd epidemiologisk studie skulle kunna ge intressanta
resultat. De slutgiltiga resultaten kommer dock att dröja i flera
decennier.

Människor bosatta på längre avstånd från reaktorn beräknas få en
ökad stråldos under sin livstid från några få mSv till några tiotal
mSv.

Teoretiskt kan man beräkna för dessa människor en mycket liten
ökning av cancerrisken.

Av statistiska skäl är det omöjligt att konstatera om kommande
cancerfall har förorsakats av olyckan i Tjernobyl.
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Hur det radioaktiva molnet
sprider sig

Temperatur
Ett utsläpp har högre temperatur än den omgivande luften. Det
kommer därför att snabbt stiga uppåt och bilda ett radioaktivt
moln. Molnets höjd beror av hur varmt utsläppet är. Molnet bildas
på relativt hög höjd om vindhastigheten är liten. Om det i stället
blåser starkt kommer vinden att skära av molnet från värmekällan.
Molnet får då en lägre höjd än när det är vindstilla.

Hastighet
Utsläppen kan ske med olika hastighet I de flesta fall sker utsläppet
långsamt och under en begränsad tidsrymd. För att utsläppet ska
ske mycket snabbt krävs någon form av explosion, hastigt tilltagan-
de ångtryck, antändning av vätgas eller liknande.

Om förloppet är långsamt har man gott om tid att planera rädd-
ningsarbetet. Olyckan vid reaktorn i Tjernobyl startade med en
explosion. Sedan fortsatte utsläppet i långsam takt i flera dagar.

Meteorologiska förhållanden
Faktorer som påverkar hur ett utsläpp sprider sig är förutom
temperaturen och hastigheten också meteorologiska förhållanden.

De utsläppta radioaktiva ämnena bildar alltså ett moln, som driver
ut som en plym med vindens hastighet i vindriktningen.

Det är ganska vanligt att vinden ändrar riktning inom någon eller
några timmar. Detta innebär också att plymen ändrar riktning och
slingrar sig fram. Vid en plötslig vindkantring kan en kvarliggande
plym spridas på bred front i den nya vindriktningen.

Atmosfärens stabilitet påverkar spridningen av de radioaktiva äm-
nena i höjd- och sidled.

Är atmosfären mycket instabil sprids de utsläppta ämnena i en bred
plym. Koncentrationen blir dock lägre än i övriga fall.
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26/4 kl. 0.00
27/4 kl 0.00 [
27/4 kl. 12.00
29/4 W. 22.00

1/5 kl 0.00

Figur 11. Kartan visar hur vindarna växlade runt Tjemobyl
i Ukraina under tiden 26 april - 1 maj 1986.

Ju stabilare atmosfären är desto smalare och längre blir plymen.
Koncentrationen av de radioaktiva ämnena kan bli hög och plymen
når långt.

Om det regnar eller snöar kommer nederbörden att ta med sig de
radioaktiva partiklar som finns i moln ;t. De hamnar på marken och
bildar då en radioaktiv markbeläggning inom ett betydligt mindre
område än om dessa partiklar långsamt fallit ned på marken. Det
mindre området får dock en kraftigare beläggning.
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Sjukvårdens
insatser vid

kärnkraftsolyckor
Det finns några markanta skillnader mellan olyckor av konventio-
nell typ och olyckor i kärnkraftanläggningar:

- Vid kärnkraftsolyckor frigörs radioaktiva ämnen som kan spridas
inne i anläggningen och också utanför denna.

- Vid konventionella olyckor uppträder skadorna momentant vid
olyckan. Vid kärnkraftsolyckor kan också konventionella skador
uppträda, men symtomen på de skador som uppstår vid höga
stråldoser uppträder först efter några dagar. Detta förhållande
ger tid för planering av åtgärder.

- Vid konventionella olyckor uppstår främst skador som
sjukvårdspersonalen är van vid att behandla. Man kan använda
invanda rutiner. Situationen är en annan vid kärnkraftsolyckor.
Ytterst få inom sjukvården i Sverige har någon erfarenhet av att
ta hand om kontaminerade patienter, dvs människor som fått på
sig radioaktiva ämnen. Inte heller är man van vid att behandla
strålskador. Denna brist på erfarenhet kan leda till osäkerhet och
rädsla som kan göra vården mindre effektiv.

Vid kärnkraftsolyckor träder de psykologiska problemen i förgrun-
den. Det beror i stor utsträckning på att strålning av många
människor upplevs som något skrämmande, inte minst därför att
strålning inte kan uppfattas med våra sinnen.

De flesta vet att strålning kan orsaka sjukdom och död och ge
ärftliga skador. Kunskapen är emellertid ofta fragmentarisk. Risker
överdrivs, inte minst på grund av den debatt som följt kärnkraften i
spåren. En olycklig sammanblandning av fakta rörande kärnvapen
och kärnkraft har också bidragit till att förvirra begreppen och till att
skapa rädsla. Det gäller därför för sjukvårdspersonalen att skaffa sig
en så god kunskap om dessa frågor att den ger möjlighet till saklig
information till allmänheten. Inte minst viktigt är att sjukvårdsperso-
nalen själv får sådana kunskaper att den inte grips av rädsla som
kan leda till att kontaminerade och strålskadade patienter inte
behandlas på ett adekvat sätt.

Vid en kärnkraftsolycka kommer ett stort antal oroliga personer att
söka sig till sjukvården för att få information och råd.

Det mest sannolika är att de allra flesta av dessa personer fått
obetydliga stråldoser. De behöver alltså information och lugnande
råd.
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Det kan också finnas personer som blivit kontaminerade. Det gäller
då att avlägsna de radioaktiva ämnena. En sådan åtgärd, som
kallas dekontaminering eller sanering, genomförs bäst genom byte
av kläder och rengöring med tvål och vatten, helst i dusch. Man
räknar med att endast personal på det aktuella kärnkraftverket kan
erhålla en så pass hög stråldos genom radioaktiv kontaminering att
snabb och mer noggrann dekontaminering är nödvändig.

För personal på kärnkraftverket är det sannolikt att somatiska
skador av olika slag (brännskador, frakturer m m) komplicerar
bilden (behandlas i "Akutvård av radioaktivt kontaminerad eller
externt bestrålad personal vid kärnkraftverk", utgiven av Social-
styrelsen).

Vården av svårt strålskadade vid omfattande kärnkraftsolyckor är
mycket specialiserad. För iådan vård måste de personer som
drabbats hänvisas till läkare med speciell kunskap inom området.
Patienter med svåra strålskador kräver sådan vård att bara
sjukvårdsinrättningar med specialkliniker för behandling av patien-
ter med brännskador, infektionssjukdomar och hematologiska sjuk-
domar kan komma i fråga.

Åtgärder vid utsläpp
av ädelgaser

Denna typ av olycka ger inte så höga stråldoser att det kan uppstå
akuta hälsoeffekter.

Däremot kommer oroliga människor med eller utan psykosoma-
tiska symtom att söka hjälp och råd. Det gäller då i första hand att
kunna ge saklig information. Därför måste sjukvårdspersonalen
själv vara tillräckligt kunnig och informerad. Detta är mycket viktigt,
eftersom det finns anledning tro att en orolig människa litar mera på
sjukhuspersonalens ord än på det officiella budskapet från länssty-
relse och andra myndigheter.

Det är naturligtvis viktigt att disrriktsmottagningar. privatläkare och
sjukhus inom det aktuella området håller sig väl underrättade om
hur ansvariga på kraftverket och hos myndigheterna uppfattar
läget, så att rätt beredskap kan upprätthållas. Inte minst gäller det
för sjukvårdspersonalen att motverka panikartade reaktioner i ett
läge där det för de initierade är uppenbart att det inte finns någon
risk för akuta hälsoeffekter. I ett sådant läge ska man kunna ge
besked om att akuta strålskador inte kan uppkomma.

Sjukvårdspersonalen måste känna till att risken för sena strålskador
i form av cancer, fosterskador och genetiska skador endast kan
uppskattas och att den är liten. Risken måste ställas i relation till
andra risker i vardagslivet, så att strålningsriskerna ses i sitt rätta
perspektiv.

Då säkert många trots uppmaning att inte använda telefon i ett
krisläge kommer att ringa till närmaste läkare, sköterska eller
sjukhus är det viktigt att personer som är särskilt väl informerade
sätts att sköta telefonkontakten med allmänheten.

Allmänheten kommer endast till mycket ringa del att beröras av ett
kärnkraftshaveri där endast ädelgaser släpps ut. Någon eller några
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fall av personskador kombinerade med extern kontamination av
andra ämnen än ädelgaser kan ha inträffat på själva kärnkraftver-
ket. Därför måste en viss beredskap finnas att ta hand om personer
på det sjukhus i regionen där man redan har en plan för hur sådana
patienter ska tas om hand. Det betonas att den komplikation som
en kontaminering innebär inte får utgöra något hinder för en snabb
och adekvat behandling av den skadade. I de allra flesta fall är
nämligen de traumatiska skador eller brännskador som patienten
från kärnkraftverket har betydligt viktigare att be..-ndla än att helt
befria patienten från radioaktivt material.

Livräddande insatser får alltså inte fördröjas av dekontaminerings-
åtgärder.

Personal som behandlar en skadad från ett kärnkraftverk måste
upplysas om att kontamineringsgraden sällan är livshotande för
patienten och praktiskt taget aldrig innebär någon fara för persona-
len. Ingen får av obefogad rädsla avstå från att delta i den behand-
ling som är nödvändig för patienten.

Hur vården av en kontaminerad patient går till beskrivs i "Akutvård
av radioaktivt kontaminerad eller externt bestrålad personal vid
kärnkraftverk", utgiven av Socialstyrelsen.

Åtgärder vid utsläpp
av ädelgaser och jod

De åtgärder från sjukvårdens sida som bör vidtas i detta läge skiljer
sig inte nämnvärt från de som gäller utsläpp av enbart ädelgaser.

Riskerna för akut strålsjuka är så gott som obefintliga. Inte heller är
risken för kontamination stor för någon som inte befunnit sig inne
på kärnkraftverket eller i dess omedelbara närhet.

Observera att det inte åligger sjukvården att ordinera jodtabletter.
Jodtabletter är utdelade och ska tas vid larm från kärnkraftverket.
Trots detta kommer sannolikt många att ringa och fråga.

Åtgärder vid stora utsläpp
Med ett stort utsläpp menar vi här ett utsläpp som utöver ädelgaser
och jod också innehåller tyngre radioaktiva ämnen.

I ett sådant läge kommer utrymning av den s k säkerhetszonen
sannolikt att ske. Risk finns att personer som av olika anledningar,
t ex vistelse utomhus i molnet eller vistelse i område med stark
markstrålning från nedfall, får akut strålsjuka. Risk finns också för
extern och intern kontamination.

Sjukvårdspersonalen kommer att få göra betydande insatser, dock
först sedan länsstyrelsens beredskapsstyrka genomfört utrymning.
Även vid en sådan här olyck* kommer den mest väsentliga upp-
giften för sjukvårdspersonalen vara att informera och att lugna.
Trots typen av utsläpp kommer antalet personer som utvecklar akut
strålsjuka att bli mycket begränsat. Däremot kommer sjukhus och
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mottagningar sannolikt att fyllas av personer med symtom som kan
vara av psykosomatisk natur. Då man emeiiertid inte säkert vid
symtomens början kan avgöra om det rör sig om en psykosomatisk
förändring eller en verklig strålskada måste dessa patienter över-
vakas under åtminstone något dygn och den morfologiska blodbil-
den undersökas.

De vanligaste initialsymtomen vid strålsjuka är illamående, kräk-
ningar och diarré. Om dessa symtom kvarstår i mer än ett dygn ska
blodundersökningen följas upp. Om den drabbade emellertid på
andra dagen har aptit och symtomen i övrigt försvunnit kan man
med ganska stor sannolikhet utesluta strålsjuka. Blodprov ska dock
följas under några dagar för säkerhets skull. Om patienten har
strålsjuka kommer det ganska snabbt att uppstå förändringar i
blodbilden. Denna består till en början endast av en minskning av
antalet lymfocyter som så småningom följs av en sänkning av
antalet granulocyter och trombocyter. Skulle en sådan sänkning
uppträda, ska patienten remitteras till ett sjukhus som har resurser
att behandla svåra hematologiska och infektiösa sjukdomar.

Personer som man vet har vistats utomhus under det radioaktiva
molnets passage över ett visst område bör undersökas med av-
seende på radioaktiv kontamination. Detta sker på en samlings-
plats. Om kontaminering påvisas ska noggrann tvättning under
dusch och klädbyte äga rum. Av denna anledning bör det på
upptagningsplatserna finnas dels ett förråd av enkla klädesper-
sedlar för byte, dels personal som kan mäta radioaktivitet och är
försedd med lämplig utrustning.

Om allmänheten följer givna anvisningar och inte vistas utomhus
under den tid molnet passerar finns ingen anledning förmoda att
antalet kontaminerade blir särskilt stort. Om personer från allmän-
heten skulle kontamineras och skadas, gäller naturligtvis för dem
samma behandlingsprinciper som för dem som kommer från kärn-
kraftverket.

Hur behandlas patienter
med akut strålsjuka?

Dessa patienter bör snarast möjligt remitteras till något av de
sjukhus i landet som har tillräckliga resurser i form av specialister
och utrustning. All vårdpersonal som kan komma i kontakt med
akut strålsjuka patienter måste emellertid ha en allmän uppfattning
om hur patienten bör skötas.

Diagnosen akut strålsjuka ställs huvudsakligen med ledning av de
symtom patienten visar. Ofta finns ingen möjlighet att med säkerhet
fastställa hur stor dos patienten fått. Det är av största vikt att man
har klart för sig att en patient som blivit bestrålad och som inte är
kontaminerad eller som varit kontaminerad men sedan blivit de-
kontaminerad inte själv är radioaktiv och alltså inte kan bestråla sin
omgivning.

Sjukdomssymtomen är initialt ospecifika (anorexi, nausea, gastro-
enterit, chock), men de hematologiska fynden är relativt specifika
och blir utslagsgivande för diagnos och behandling. Om man med
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något så när säkerhet kan fastställa storleken av den dos patienten
fått, bör man klarlägga huruvida det rör sig om hel- eller del-
kroppsbestralning. Detta kan vara av stor vikt för prognos och
behandling.

Patienter som misstänks för akut strålskada ska läggas i ett enskilt
rum i lugn och ro och behandlas som vid vanlig traumatisk skada.
Besökare och vårdpersonal ska iaktta sedvanlig skyddsisolering
(handtvättning, skyddsrock). Vanlig symtomatisk behandling ges.
Vid chock, som beror på extravasala vätskeförluster, ges plasma,
albumin eller dextran intravenöst.

Om extern kontamination påvisats måste patienten först kläs av
och tvättas noga med tvål och vatten. Håret bör klippas och sår
eventuellt excideras. Personalen skyddar sig lämpligen med vanlig
operationsklädael. Allt omhändertaget material behandlas som
kontaminerat och ska tillvaratas och om möjligt analyseras.

Patienter med svåra kräkningar behandlas på vanligt sätt, even-
tuellt med tillägg av dexamethason. Om utbredda huderythem
eller brännskador föreligger ska patienten dock transporteras till
brännskadeavdelning vid närmaste regionssjukhus. För patienter
vilkas erhållna stråldos är okänd är hygglig aptit och normala
lymfocyter efter 1-2 dygn något som talar mot att patienten erhållit
en hög stråldos. Man bör dock följa blodbilden under 3-4 veckor.
Alla patienter som visar fallande blodvärden och där i övrigt stark
misstanke om strålskada föreligger ska snarast remitteras till spe-
cialistvård.
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Kärnkraften och
omgivningen

Det svenska
kärnkraftprogrammet

Det svenska kärnkraftprogrammet omfattar 12 reaktorer. Dessa är
fördelade på 4 kraftstationer: Oskarshamn, Barsebäck, Ringhals
och Forsmark. Kärnkraftsanläggningarna ska enligt riksdagsbeslut
tas ur drift senast år 2010.

Den sammanlagda installerade elektriska effekten i de 12 reaktorer-
na är nära 10 000 megawatt (10 miljoner kilowatt). År 1986
svarade reaktorerna för ca 50% av elproduktionen i Sverige.

Kokvattanraafctor »Ilar
BWR (Boning Wattr Raaciorl

Trvckvattanraaktor alltr
PV»B IPranuritad Wtnr Runor)

For värja rwkior tnan alaffakt
och Irtal for idrifttagnino.

»KtOMAliVlKMT
Sttmm vtnrnfaHvmt
•infläta 1 >*) MW 1)71
fl.nghalt 3 SOO MW IB7J

915 MW <Nt
915 MW 191}

I BmAMLWAtmK - Vi

ASIA-ATOM
Har lilh.. Ml MlMMMmm

I D T H M ort >i«u nwunr

TUMVIK ^ _
rudt*** tntrfittlcnili A§ P^^BB^^^^

OdUMHUmtVIMKIT
OKG AH.HtO'lf
Ou«mm< I 490 MW 1*7]
O i t n t m 2 HO MW 1(74

3 l o t o m i»a»

CLAI
t Ké'^rt'tflHr\^f<tf<nf Af

O>lr««|lr l«> »Ivtxi Mnv

f/ffi//- r z Kärntekniska anläggningar i Svtngt.
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Reaktortyper i Sverige
I Sverige använder vi kokvattenreaktorer och tryckvattenreaktorer.
Ringhals 2, 3 och 4 är tryckvattenreaktort r. Övriga är kokvatten-
reaktorer. Figur 13 visar principen för hur en kokvattenreaktor
fungerar, figur 14 en tryckvattenreaktors arbetssätt

Reektorinneslutning

'S/////////////////S////S/////////SSS///,

Reaktortank

Turbin

T*"*****'******'w****rr********r*Jm

O Generator Elenergi

Kylvatten från havet

Matarvatten

Figur 13. Kokvattenreaktor.

Q Reaktortanken är ett tryckkärl av stål. I reak-
tortanken finns reaktorns bränsle.

0 Bränslet består av urandioxid. Det ligger i ror
av en zirkoniumlegering. Rören är samlade
till bränsleelement. Värmeutvecklingen i
bränslet kan andråt med hjälp av styrstavar.
Bränslet kyls med vatten, som strömmar för-
bi bränsleelementen. Kylmediet — vattnet -
blir sä varmt art det kokar. Den ånga som då
bildas går ut genom ledningar i reaktortan-
kens övre del.

O Sedan strömmar ångan in i en turbin. När
ångan träffar skovlarna i turbinen börjar
turbinaxeln rotera.

Turbinens axel är sammankopplad med
axeln på en generator. När de båda axlarna
roterar levererar generatorn elektricitet.

Nar ångan har passerat turbinen strömmar
den in i en kondensor. Där kyls ångan av
kylvatten, som kommer från havet. Ångan
övergår åter i vatten.

Vattnet pumpas in i reaktortanken igen för
att ersatta den ånga som gått bort. Det vat-
ten som tillförs kallas matarvatten.

En trycktät byggnad, reaktorinneslutningen,
omger reaktortanken.

Rörgenomföringar genom inneslutningen kan
;atas genom skalventiler.
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Reaktorinneslutning

O Skalventil ®Turbin

0 Meter-
vatten Pump

0 Generator Elenergi

Kylvatten frin havet

=( •

i Kondensor

Pump

7///////////////////////////////////////////////

Figur 14. Tryckvattenreaktor.

V Reaktortanken är ett tryckkärl av stål. I reak-
tortanken finns reaktorns bränsle.

0 Bränslet bestir av urandioxid. Det ligger i rör
av en zirkoniumlegering. Rören är samlade
till bränsleelement. Värmeutvecklingen i
bränslet kan ändras med hjälp av styrstavar.
Bränslet kyls med vatten, som strömmar för-
bi bränsleelementen. Vattnet i reaktorn har
sä högt tryck att det inte kokar. Men det blir
ändå hett, nästan 320°C innan det pumpas
vidare.

0 Det heta vattnet från reaktorn strömmar ge-
nom en inggentrator. Det värmer d i upp vat-
ten i en annan krets så mycket att vattnet i
denna börjar koka.

O D*n *"?• * ° m bildat i ånggeneratorn strömmar
in i en turbin.

O När ångan träffar skovlarna i turbinen börjar
turbinaxeln rotera.

O Turbinens axel är sammankopplad med axeln
på en generator. När de båda axlarna roterar
levererar generatorn elektricitet.

O När ångan har passerat turbinen strömmar den
in i en kondensor. Där kyls ångan av kylvatten,
som kommer från havet. Ångan övergår då åter
i vatten.

0 Vattnet pumpas in i ånggeneratorn igen.

0 Det heta vattnet från reaktorn, som avkylts i
ånggeneratorn, pumpas åter in i reaktortanken
imatarvatten).

® Reaktorinnetlutningtn är en trycktät bygg-
nad som omger bl a reaktortanken och ång-
generatorerna.

0 Rörgenomföringar genom inneslutningen
kan tätas genom skålventiler.
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Principen för ett
kärnkraftverk

I konventionella värmekraftverk använder man fasta bränslen, t ex
olja eller kol.

Den värme som alstras vid förbränning av bränslet hettar upp
vatten så mycket att det övergår i ånga. Ångan driver en ångturbin,
som i sin tur driver den elektriska generatorn.

Ett kärnkraftverk fungerar i princip på samma sätt. Skillnaden är att
vännen kommer från kärnkly vningar av uranatomer i kärnbränslet.

Bränslet i reaktorn består av anrikat uran. Naturligt uran innehåller
endast ca 0,7% uran -235. Resten utgörs av uran -238 som hai
vissa fysikaliska egenskaper som gör att det kan fånga in neutroner
utan att klyvas. För al: f'å tillräckligt klyvbart material måste därför
halten av uran -235 höjas till ca 3%. Det anrikade uranet förvandlas
till urandioxid av vilken tillverkas små cylindriska s k kutsar. Dessa
kutsar placeras i lånja rör, s k bränslestavar. Bränslestavarna sätts
ihop till bränsleelement.

Klyvningen av en kärna av uran -235 sker när den träffas av en
långsam neutron. Kärnan kommer då i svängning. Svängningarna
blir så starka att kärnan klyvs i 2 delar. De båda mindre kärnor som
då uppstår kallas klyvningsprodukter. Dessa är radioaktiva. Sam-
tidigt frigörs 2-3 snabba neutroner. En del av dessa absorberas av
klyvningsprodukterna medan någon kolliderar med närvarande
vattenmolekyler och får sin hastighet minskad. Den bromsade
neutronen har nu blivit en långsam neutron som kan klyva en
kärna av uran -235. På detta sätt kan processen fortgå (fig 15).

Neutron Uranatom

Klyvnings-
produkter

Neutroner

Figur 15. Kärnklyvning.
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Säkerheten vid
kärnkraftverken

Under tiden reaktorn är i drift bildas det radioaktiva ämnen i
bränslet. Dessa ämnen sänder ut strålning, som kan skada levande
organismer. Säkerhetsarbetet vid kärnkraftstationerna har som mål
att förhindra att de radioaktiva ämnena kommer ut i omgivningen
på ett okontrollerat sätt

Fysiska barriärer
Ett kärnkraftverk har en rad fysiska barriärer, som ska hålla kvar de
radioaktiva ämnena inom reaktorbyggnaden också vid en allvarlig
olycka. Dessa barriärer är:
Bränslet Keramiska cylindrar, som kemiskt bin-

der många ämnen
Kapsllngen Korrosionsbeständig legering med stor

hållfasthet
Reaktortanken frycktank av mycket hållfast stål
Inneslutningtn Gastät stål-betongkonstruktion som tål

höga tryck
Reaktorbyggnaden Betongkonstruktion som förhindrar en

del ämnen att slippa ut

Härden måste kylas
De innersta barriärerna kan brytas ner om bränslet överhettas.
Härden måste därför alltid kylas, och kylningen måste vara avpas-
sad till värmeutvecklingen. Om den ordinarie kylningen skulle gå
förlorad, träder ett antal nödkylsystem i funktion.

Överhettning kan undvikas genom att man avbryter reaktionerna i
bränslet. Det kan man göra genom att föra in t ex bor. Bor ingår i
styrstavarna men kan också sprutas in som lösning i reaktorvattnet.

Reaktionerna i bränslet kan på så sätt fås att upphöra på några
sekunder. Det kallas för snabbstopp. Värmeutvecklingen i bränslet
avtar då snabbt men kan inte helt stängas av. Det beror på att
strålningen från de radioaktiva ämnena ger en s k resteffekt, som
minuterna efter ett snabbstopp är ca 6% av den ursprungliga
reaktoreffekten. Efter ca 1 dygn är restef fekten 1%, och den sjunker
därefter ytterligare. Värmeenergin som bildas av restef fekten måste
också kylas bort.

Något om
säkerhetsfilosofin

Den övergripande säkerhetsfilosofin vid kärnkraftstationerna kan
beskrivas i tre nivåer:

• en förebyggande nivån
• skyddsnivån
• den konsekvenslindrande nivån
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Den förebyggande nivån
Den förebyggande nivån omfattar åtgärder redan på konstruk-
tionsstadiet, t ex att konstruktionerna utformats med tillräckliga
säkerhetsmarginaler och att man vid tillverkningen håller hög kva-
litet.

Till den förebyggande nivån kan man också räkna utbildning av
personal vid kraftstationen och alla de kontrollåtgärder som ge-
nomförs under anläggningens livstid.

Skyddsnivån
På denna nivå utgår man från att det kan inträffa fel trots de
åtgärder man vidtagit på den förebyggande nivån.

På skyddsnivån gäller det att förhindra att enstaka fel utvecklas till
haverier. Detta sker framför allt med hjälp av övervaknings- och
säkerhetssystemen, t ex snabbstoppsystemet och nödkylsystemet.

Reaktorinneslutning

Kondtn-
aations-
bastäng

Sprinklersystem för leaktorhärden.

Figur 16. Nödkylsystem som kyler reaktorhärden i en kokar-
reaktor med vatten, om vattennivån i reaktortanken skulle
sjunka under en viss nivå.
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Snabbstoppsystemet
Effekten i reaktorn regleras bl a med hjälp av styrstavama. När man
för in dem i härden minskar effekten. När de förs ut ökar den.

Styrstavarna manövreras normalt med hjälp av mekaniska system
som ger en långsam styrstavsrörelse.

Ibland har man behov av att omedelbart minska värmeutveck-
lingen i reaktorn. Då måste styrstavama snabbt in i reaktorn. Detta
sker med hjälp av ett hydrauliskt system. Ett sådant s k snabbstopp
av reaktorn tar ca fyra sekunder.

Exempel på nödkylsystem
Nödkylsystemets uppgift är att kyla reaktorhärden med vatten. Om
vattennivån i reaktortanken skulle sjunka under en viss nivå måste
nytt vatten snabbt tillföras för att härden ska kunna kylas. Nödkyl-
systemets uppgift är att sprinkla vatten över härden.

Den konsekvenslindrande nivån
På denna nivå har man utgå et från att man misslyckats kyla
reaktorn tillräckligt och att en olycka är ett faktum.

Reaktorinneslutningen är viktig när det gäller att lindra konsekven-
serna av en olycka. Inneslutningen. som ju är ett skal runt reaktorn,
isolerar reaktorutrymmet från omgivningen. Men radioaktiva
ämnen kan komma ut genom rörgenomföringarna i inneslut-
ningen. Dessa genomföringar kan snabbt tätas med hjälp av venti-
ler. Sådana finns på alla rörledningar som går genom inneslut-
ningens väggar.

Beredskapsorganisationen är ett annat viktigt exempel på hur man
kan lindra konsekvenserna vid en stor olycka. Även enkla åtgärder,
utförda på rätt sätt och vid rätt tidpunkt, kan väsentligt minska
följderna av en olycka.

Mer om säkerheten
Dubblering och diversifiering
av säkerhetssystem
Säkerhetsfunktionerna får inte bero av en enda anordning eller
komponent. Därför är övervakande instrument och säkerhets-
system minst dubblerade.

Sådana dubblerade komponenter är ofta utformade enligt olika
principer. Ett exempel är stationens kraftförsörjning. Om verket får
nätbortfall samtidigt som dess egen kraftproduktion inte är tillgäng-
lig får verket el från dieselaggregat och gasturbiner.

30-minutersregeln
När det gäller säkerheten har vi i Sverige i stor utsträckning använt
amerikanska konstruktionsnormer. I viss utsträckning har vi högre
krav.

Den s k 30-minutersregeln är specifik för de svenska kokvatten-
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reaktorerna. Der. innebär att a!!a åtgärder som måste vidtas inom
30 minuter efter ett tillbud är automatiserade. Detta ger operatörer-
na tid att överblicka situationen så att de därefter kan vidta nödvän-
diga åtgärder.

Redan på konstruktionsstadiet analyserar man vilka åtgärder som
snabbt måste vidtas i inledningsskedena av en rad tillbud. Det är
dessa åtgärder som är automatiserade.

Man kan naturligtvis aldrig vara helt säker på att alla tillbud har
förutsetts när man konstruerat automatiken. Operatörerna över-
vakar därför alltid automatiken och ingriper om det finns behov av
det.

Beredskapsorganisationen
Vid större störningar, där det finns risk för okontrollerade utsläpp av
radioaktiva ämnen till omgivningen, är det beredskapsorganisatio-
nens uppgift att så långt det är möjligt mildra konsekvenserna av
olyckan.

En väl fungerande beredskapsorganisation kan i hög grad minska
skadorna av en stor reaktorolycka. Varje länk i denna beredskap

Kraftverket

Larmar Länsalarmerings-
centralen och länsstyrel-
sen om en olycka inträf-
far. Söker förhindra
utsläpp. Avhjälper tek-
niska fel pa reaktorn.

I-änsalarmerinys-
centralen. I.AC

Larmar beredskapsper-
sonalen och rapporterar
mätvärden.

Lokalradion

Sänder meddelande frän
länsstyrelsen

LANSSSTYRKLSKN

Huvudansvarig för
räddningsarbetet.

Landshövdingen leder
länsstyrelsens räddnings-
sub. En vakthavande
tjänsteman gir alltid i
beredskap.

Statens kärnkraft-
inspektion

Ger information om
reaktortekniska frågor
till länsstyrelsen och
kraftverket.

Statens stralskvddsinstitut

Ger rad i stralskydds-
frigor till länsstyrelsen.
Analyserar mätvärden.

SMHI

Ger länsstyrelsen väder-
prognoser

Brandförsvaret

Mäter strålningen
i omgivningen.

Kustbevakningen

Gör avspärrning och
mäter strålningen
till sjöss. Reglerar
sjötrafiken.

Polisen

Gör avspärrningar.
Reglerar trafik.
Genomför utrymning,
bevakar utrymnings-
området och registrerar
utrymmande.

Tra as port företag

Hämtar med buss och
andra fordon dem
som skall utrymmas.

Figur 17. Beredskapsorganisationen vid kärnkraftsolyckor.
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kan mycket aktivt bidra till att skydda människor, djur och egen-
dom. Den hjälp och det stöd som den enskilde polismannen kan ge
allmänheten är viktigt för att människor i det drabbade området ska
skyddas på bästa sätt.

De mätningar som utförs av brandmän är en viktig del i den
bedömning av läget som görs av räddningsledningen. Därför är det
av största vikt att polismän och brandmän skaffar sig sådana
kunskaper att de kan utföra sina arbetsuppgifter och förstå innebör-
den av de åtgärder som vidtas under räddningsarbetet.

Riksdagen har beslutat att beredskap mot kärnkraftsolyckor ska
inrättas. Lansstyrelserna i de län där kärnkraftverken ligger har det
övergripande ansvaret för denna räddningstjänst. 1 denna ingår bl a
brandförsvaret, kustbevakningen, polisen och transportföretagen.
De bussar som finns i länet planeras att användas vid en utrymning.

Den 1 juli 1986 bildades SRV, Statens Räddningsverk, som har
ansvar för viss planering och utbildning vid beredskapen mot
kärnkraftsolyckor.

Skydd mot strålning
från ett gasmoln

Skydd inomhus
Ett gott skydd mot strålning från ett moln med radioaktiva ämnen är
att vara inomhus. Byggnadsmaterialet i huset ger ett visst skydd
mot externstrålningen från molnet och från radioaktiva ämnen på
marken. Det bästa skyddet får man, om man vistas så centralt som
möjligt i huset. Det kan också vara fördelaktigt att gå ner i källaren. I

Sting förmår och vamllar V I» t i l centralt i hu*ft
Hör pi P3

öppn» fonitar och vantilar Igan
nir dat radioaktivt molnat har
pauarat

Figur 18. Hur man skyddar sig inomhus.
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många fall ger byggnader ett mycket gott skydd. Stråldosen kan
nedbringas till en liten bråkdel, jämfört med om man är utomhus.

Är man i ett flerfamiljshus nedbringas dosen till bara 5% av den
man får vid vistelse utomhus. OcKså ett småhus ger ett bra skydd. 1
markplanet av ett småhus får man bara 40-80% av utomhusdosen.
Stenhus ger det bästa skyddet. Har man en källare i småhuset kan
stråldosen minskas till ca 10% av utomhusdosen.

De radioaktiva ämnena kan tränga in i hus genom fönster, fläktar
och ventiler. Därför ska man stänga dessa. När molnet har passerat
ska man vädra. Då vädras de radioaktiva ämnen som kan ha trängt
in i huset ut.

En dammsugare som hålls igång i det rum där man befinner sig kan
rena luften från radioaktiva ämnen.

Att vistas inomhus ger alltså skydd på två sätt:

• Byggnadsmaterialet i husväggarna skärmar av en del av strål-
ningen.

• De radioaktiva ämnen som finns i luften hindras att komma in.
Man inandas därmed mindre mängder radioaktiva ämnen, som
kan förorsaka intern bestrålning.

Skydd utomhus
Är man utomhus bör man snabbast möjligt söka skydd i någon
byggnad. Är man på väg någonstans i bil kan det vara lämpligt att
fortsätta till målet för resan om det ligger utanför den inre bered-
skapszonen. I en del fall är det kanske lämpligast att återvända
hem, t ex för att ordna för den övriga familjen.

Man kan förhindra att radioaktiva ämnen kommer in i kroppen via
inandningsluften genom att använda något andningsskydd. Dessa
kan vara mycket enkla, t ex en näsduk som vikts ett antal gånger.

Den som är tvungen att utföra något ärende utomhus, t ex ta in
eller sköta djur, bör klä sig i grova kläder, t ex overall och stövlar.
När man sedan återgår till bostaden bör dessa ytterkläder lämnas i
förstugan eller utanför bostaden.

Jodtabletter
Det normala behovet av jod är litet (0,1-0,4 milligram per dag) och
det får vi genom livsmedel. Nästan all jod som normalt tillförs
kroppen samlas i sköldkörteln.

Som redan nämnts kan radioaktiv jod läcka ut vid en kärnkrafts-
olycka. Den radioaktiva joden är då i gasform och sprids i luften.
Om man andas in sådan jod samlas den småningom i sköldkörteln.
Därigenom blir sköldkörteln bestrålad och kan bli skadad. Genom
att ta jodtabletter blockerar man upptag av radioaktiv jod och
skyddar på så sätt sköldkörteln.

De jodtabletter som delas ut innehåller ca 200 milligram jod i form
av ett salt, kaliumjodid. De innehåller ungefär 500 gånger mera jod
än det normala dagsbehovet för en vuxen. Jodtabletten skyddar
minst ett dygn, oftast längre.
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Skydd mot strålning
från markbeläggning

Markbeläggning av radioaktiva partiklar kan uppträda om utsläppet
innehåller jod eller - vid mycket stora utsläpp - mer svårflyktiga
och långlivade ämnen som cesium, strontium och rutenium. En
beläggning av radioaktiv jod har efter någon eller några veckor
avgivit sin strålning. En kraftig beläggning av långlivade ämnen kan
däremot ligga kvar mycket länge. De radioaktiva ämnena kan
också genom naturens försorg transporteras bort, t ex med vattnet
från nederbörd. Risken med markbeläggning består huvudsakligen
i att man utsätts för extern bestrålning från det på marken liggande
materialet.

Stanna inomhus, täck över
Att vistas inomhus ger skydd inte bara mot strålning från ett
förbipasserande moln utan också mot extern bestrålning från radio-
aktiva ämnen på marken.

Lantbrukare bör ta in utegående mjölkkor, om läget medger detta.
Dörrar och fönster till djurstallar och foderlador ska stängas. Om
det är möjligt ska man minska ventilationen i djurstallar.

Öppna foderupplag, t ex plansilor, ska täckas med presenningar,
och man ska undvika att använda vatten från ytvattentäkter.
Grönsaker och frukt som skördats efter det att markbeläggningen
uppstått bör inte användas.

Den mat som förvarats skyddat, t ex i kylskåp, burkar eller påsar,
kan användas.

Utrymning
Om strålningen från en markbeläggning väntas ge årsdoser som är
oacceptabelt höga, kan det bli aktuellt med en utn/.nning av
befolkningen. En sådan utrymning är oftast inte brådskande utan
kan göras under någon vecka.

Vid mycket stora utsläpp kan det bli aktuellt med en snabb utrym-
ning av befolkningen. Utrymningen är planerad i förväg, så att den
ska kunna genomföras på ca 12 timmar efter det att man har fattat
beslut om utrymningen.
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Ordförklaringar
absorberad dos, »stråldos», den mängd energi per massenhet
som en bestrålad kropp tagit upp. Enheten för absorberad dos
är i det internationella enhetssystemet gray (= 1 J/kg). Tidi-
gare användes enheten rad (= 0,01 J/kg).

aktivering, omvandling av ett stabilt ämne till ett radioaktivt
genom neutronbestrålning. Aktivering förekommer i och i
närheten av reaktorhärden i en kärnreaktor under drift.

aktiveringsprodukter, ämnen som genom neutronbestrålning
från en reaktorhärd blivit radioaktiva. Aktiveringsprodukter
förekommer bl a i små mängder i reaktorvatten och skulle
sålunda kunna spridas till omgivningen vid en stor kärnkrafts-
olycka. De utgör dock ingen väsentlig del av innehållet i ett
utsläpp.

aktivitet, antalet radioaktiva sönderfall per tidsenhet hos en
given mängd av ett radioaktivt ämne. Anges i becquerel (Bq)
= ett sönderfall per sekund. Tidigare användes enheten curie (Ci).

akut strålsjuka, se strålskador.

alfapartikel, se alfasirålning.

alfastrålning (a-strålning), partikelstrålning som utgörs av atom-
kärnor av helium, alfapartiklar. Den uppkommer vid vissa typer
av radioaktivt sönderfall. Räckvidden hos alfastrålning är några
centimeter i luft och några tiondels millimeter i levande vävnad.
Alfastrålande ämnen utgör en halsofara framför allt om man får
in dem i kroppen. De flesta tunga atomer, t ex av radium, pluto-
nium och uran, är alfastrålande.

anrikning, höjning av halten av ett ämne, i kärnkraftsamman-
hang särskilt av den klyvbara isotopen uran-235. Den naturliga
halten 0,7% höjs för bränsle till lättvattenreaktor till 2,5—
3,5%.

använt kärnbränsle, kärnbränsle som kortare eller längre tid
varit i bruk i en reaktor och därvid blivit bestrålat. Det är starkt
radioaktivt. I stället för beteckningen använt bränsle används
ofta termen utbränt bränsle.

atomansvarighetslagen från 1968 reglerar ansvarsfrågorna vid
kärnkraftsolyckor, dvs då skador uppstår på grund av radio-
aktiva egenskaper hos kärnbränsle, radioaktiva produkter m m.
Enligt lagen ska en innehavare av en kärnenergianläggning i Sve-
rige teckna en försäkring för att kunna garantera skadestånd
vid en kärnkraftsolycka.

avklingning, avtagande av aktiviteten hos ett radioaktivt ämne
genom att ämnet sönderfaller och övergår i stabil form. Av-
klingningen beskrivs ofta med ämnets halveringstid'.
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avställning, avbrytande av kedjereaktionen i en kärnreaktor,
varvid alltså kärnklyvningarna upphör. En reaktor kan ställas
av när härden har nått en sådan utbränning att man måste
företa bränslebyte eller när någon störning i driften av säker-
hetsskäl eller tekniska skäl kräver det.

becquerel, Bq, enheten för aktivitet i det internationella enhets-
systemet. Ett radioaktivt sönderfall per sekund betecknas
1 becquerel. Tidigare användes enheten curie (Ci) = 37 miljar-
der Bq.

befolkningsdos, den genomsnittliga stråldosen per individ för
en grupp människor, t ex alla i ett land eller i en stad. Jfr
kollektivdos.

beredskapsnämnden mot atomolyckor, BNA, rådgivande ex-
pertkommitté inom statens strålskyddsinstituts organisation.

betapartikel, se betastrålning.

betastrålning (0-strålning), partikelstrålning som utgörs av
elektroner, betapartiklar. Den uppkommer vid vissa typer av
radioaktiva sönderfall. Räckvidden hos betastrålning är i luft
några meter och i kroppsvävnad upp emot en centimeter.

biologisk strålskärm, den ofta flera meter tjocka betongvägg
(ibland kombinerad med vattentankar) som absorberar
neutron- och gammastrålningen från reaktorhärden i en kärn-
kraftanläggning.

BNA, se beredskapsnämnden mot atomolyckor.

bor, icke metalliskt grundämne som bl a har förmågan att ab-
sorbera neutroner och därmed förhindra kärnklyvningar.

borinsprutning, tillsättning av borlösning till kylvattnet i en
reaktor för att minska kärnreaktionerna, t ex om man på grund
av fel på några styrstavar fått en lokal, icke önskad kriticitet i
härden. I vissa tryckvattenreaktorer används bor i kylvattnet
för att reglera reaktoreffekten (borstyrning).

Bq, se becquerel.

bränslecykeln, se kärnbränslecykeln.

bränslebyte, uttagning av använt kärnbränsle ur en reaktor-
härd och införande av nytt. I en lättvattenreaktor byts en
tredjedel (tryckvattenreaktor) eller en femtedel (kokvatten-
reaktor) av bränslet varje år.

bränsleelement, bränslepatron, reaktordel som består av ett
antal bränslestavar sammanhållna av en bränslebox. Bränsle-
element används ibland också som beteckning på den minsta
kapslade delen av kärnbränslet, bränslestaven.

bränslekuts, liten cylinderformad bränslebit av urandioxid,

bränslepatron, se bränsleelement.

bränslestav, tre till fyra meter långt fingertjockt rör av zirka-
loy fyllt med bränslekutsar.
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BWR, Boiling Water Reactor, se kokvattenreaktor.

cesium, metalliskt grundämne med egenskaper liknande kaliums
Flera radioaktiva isotoper bildas vid klyvningen av uran och
plutonium. Cesium-137, som är gammastrålande och har en
halveringstid av ca 30 i r , ingår i markbeläggningen efter en
mycket stor reaktorolycka. Det kan bl a genom mjölk nå män-
niskan och omsätts ganska snabbt (efter ca 3 månader finns
hälften kvar i kroppen, efter ca 6 månader en fjärdedel).

Ci, st curie.

curie, Ci, tidigare använd enhet för aktivitet. 1 curie är 37 mil-
jarder radioaktiva sönderfall per sekund. Curie har i det inter-
nationella enhetssystemet ersatts av enheten becquerel, men
under lång tid framåt kommer båda enheterna att användas
parallellt.

dekontaminering, se kontaminering.

dosekvivalent, en i strålskyddssammanhang använd angivelse
av stråldos där man tagit hänsyn till de olika strålslagens bio-
logiska verkan. Enheten för dosekvivalent är i det internatio-
nella enhetssystemet sievert (= 1 J/kg). Tidigare användes en-
heten rem (0,01 J/kg). Den absorberade dosen i gray multipli-
cerad med en särskild kvalitetsfaktor ger dosekvivalenten i sie-
vert.

doshastighet, se dosrat.

dosimeter, dosmätare, apparat eller anordning med vilken man
kan kontrollera hur mycket strålning en person i t ex radiolo-
giskt arbete blivit utsatt för. Dosimetrarna kan utgöras av foto-
grafisk film i en speciell hållare, filmdosimeter, eller av en mät-
kropp, som innehåller något ämne som absorberar strålnings-
energin och avger den som ljus vid uppvärmning, termo-
luminiscensdosimeter (TL-dosimeter). En annan typ av dosi-
meter laddas upp elektriskt och laddas sedan ur när den bestrå-
las. En sådan är ofta till storlek och form lik en penna, penn-
dosimeter.

dosinteckning, den totala stråldosbelastning som skulle bli följ-
den av ett utsläpp av radioaktiva ämnen under alla år till dess
aktiviteten helt klingat av.

dosrat, stråldos per tidsenhet, t ex gray per timme. Många mät-
instrument är graderade i dosrat.

dotterprodukt, se sönderfallsserie.

elektromagnetisk strålning, vågrörelse som omfattar ett brett
område av våglängder, från de långvågiga radiovågorna över
vanligt ljus till den kortvågiga gammastrålningen.

elektron, elementarpartikel med negativ laddning och mycket
liten massa. Elektroner utgör höljet runt atomkärnorna och
bildas också vid radic ' t iv t sönderfall (betapartiklar).
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exposition, strålningens förmåga att jonisera luft. Expositio-
nen mäts i enheten röntgen.

extern bestrålning, bestrålning av en levande organism med
joniserande strålning från någon strålkälla som befinner sig
utanför organismen.

fallout, se radioaktivt nedfall.

filmdosimeter, se dosimeter.

fissilt material, se klyvbart material.

fission, se kämklyvning.

fissionsprodukter, se klyvningsprodukter.

gammastrålning (7-strålning), elektromagnetisk strålning med
hög energi (liten våglängd) som avges från en atomkärna, ofta
som en biprocess vid ett radioaktivt sönderfall. Gammastrål-
ning saknar massa och elektrisk laddning. Den når hundratals
meter i luft och några meter i sten eller betong.

GM-rör, Geiger-MUIIer-rör, del av instrument för mätning av
joniserande strålning, främst beta- och gammastrålning. GM-
röret består i allmänhet av en metallcylinder med en centralt
belägen trådformig elektrod. En spänning läggs mellan cylin-
dern och elektroden. Den urladdning som sker när joniseran-
de strålning träffar röret ger upphov till pulser. Antalet pul-
ser per tidsenhet ger ett mått på aktiviteten. De flesta enkla
instrument för strålmätning innehåller ett GM-rör.

gray, Gy, enheten i det internationella enhetssystemet för
absorberad stråldos, dvs den mängd energi som per vikts-
enhet tagits upp av den bestrålade kroppen eller kroppsde-
len; 1 gray = 1 J/kg. Tidigare användes enheten rad; 1 rad =
0,01 gray.

Gy, se gray.

halveringstid, fysikalisk halveringstid, den tid det tar för hälf-
ten av det ursprungliga antaiet atomer av ett radioaktivt ämne
att sönderfalla. Varje typ av radioaktivt ämne har sin särskilda
halveringstid. Efter tio halveringstider återstår ca en tusendel
av det radioaktiva ämnet. Med biologisk halveringstid avses
den tid det tar för ett ämne att till halva mängden försvinna
ur ett organ eller ett biologiskt system genom utsöndring.
Begreppet används som motsvarighet till fysikalisk halverings-
tid men är inte helt korrekt, eftersom de sist? resterna av som-
liga ämnen utsöndras långsammare än den biologiska halve-
ringstiden anger. Då man väger samman den fysikaliska och
den biologiska halveringstiden talar man om effektiv halve-
ringstid.

helkroppsdos, stråldos som givits till större delen av kroppen
(oftast minst bålen).
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huvudcirkulationssystem, det system som pumpar kylvatten
förbi bränslet i en karnreaktor.

härd, kortform för reaktorhärd.

härdnödkylning, bortförande av en reaktors resteffekt efter
ett haveri då det vanliga kylsystemet slutat fungera. En reak-
tor är försedd med två från varandra skilda sprinklersystem
för härdnödkylning.

härdsmälta, nedsmältning av kärnbränsle i en reaktor på grund
av att kylningen upphört och att nödkylsystemen inte heller
fungerar. För att härden skall smälta behöver temperaturen
gå upp till över 2 000°C. En tillräckligt stor härdsmälta kan,
om också reaktorinneslutningen skadas svårt, ge upphov till
stora utsläpp av radioaktiva ämnen.

inneslutning, kortform för reaktorinneslutning.

inneslutningsnödkylning, kylning som vid ett reaktorhaveri
sänker trycket inne i reaktorinneslutningen. Två från var-
andra skilda system finns för nödkylning av inneslutningen.

intensimeter, instrument för mätning av strålning per tidsenhet
(dosrat).

intern bestrålning, bestrålning av en levande organism r.>sd
joniserande strålning från radioaktiva ämnen som befinner
sig inne i organismen.

inversion, luftskikt där temperaturen stiger med höjden i stäl-
let för att som normalt falla.

isotoper, de olika slagen av atomkärnor av ett och samma
grundämne. Isotoperna av ett ämne har samma antal proto-
ner i kärnan men olika masstal, vilket beror på att antalet
neutroner är olika. Uran-235 och uran-238 är uranisotoper.
Båda har 92 protoner i kärnan; uran-235 har dessutom 143
neutroner, medan uran-238 har 146 neutroner.

jod, grundämne som tillhör gruppen halogener (saltbildare).
Radioaktiva isotoper av jod bildasvid kärnklyvning. Jod-131,
som har 8 dygns halveringstid och är gammastrålande, bildas
i stora mängder i en karnreaktor i drift. Den korta halverings-
tiden gör att den efter några månader har klingat av helt. Vid
en reaktorolycka med stora utsläpp av radioaktiva ämnen ut-
gör den dock en strålrisk för människor. Förutom genom direkt
inandning kan ämnet nå människan via bl a mjölk. Jod tas upp
av sköldkörteln, vilken får de högsta stråldoserna.

joniserande strålning, elektromagnetisk strålning eller partikel-
strålning, som är så energirik att den kan alstra joner när den
går genom materia. Exempel på joniserande strålningar alfa-,
beta- och gammastrålning från radioaktiva ämnen samt neu-
tronstrålning, joniserande strålning kallas ofta oegentligt för
radioaktiv strålning.
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kedjereaktion, förlopp som uppkommer när reaktionsproduk-
terna påverkar andra atomer eller molekyler så att reaktionen
fortsätter, t ex en gasexplosion. Inom kärnfysiken uppkommer
kedjereaktioner när neutroner som uppkommit vid en kärn-
klyvning ger upphov till nya kärnklyvningar. För att denna
kedjereaktion ska kunna fortsätta krävs en minsta mängd klyv-
bart material, kritisk massa.

klyvbart material, fissilt material, nuklider av tunga grundäm-
nen, t ex uran-235, plutonium-239 och uran-233, som efter
infångning av en neutron kan genomgå kärnklyvning. Även
andra nuklider av de tyngsta grundämnena kan klyvas om de
träffas av en partikel, t ex en neutron, som har tillräckligt stor
energi.

klyvningsprodukter, fissionsprodukter, de radioaktiva ämnen
som bildas direkt vid en kärnklyvning eller genom radioaktivt
sönderfall av sådana ämnen, s k dotterprodukter. Vid varje
klyvning bildas två medeltunga atomkärnor.

kobolt, metalliskt grundämne. I ett kärnkraftverk bildas i de
inre delarna den radioaktiva isotopen kobolt-60 genom att
bl a konstruktionsmaterial bestrålas med neutroner. Kobolt-60
har en halveringstid av 5,3 år och är gammastrålande.

kokvattenreaktor, BWR, en typ av lättvattenreaktor. Samtliga
reaktorer vid kärnkraftverken i Barsebäck, Oskarshamn och
Forsmark samt den första reaktorn i Ringhals är kokvatten-
reaktorer.

kollektivdos, den genomsnittliga stråldosen i en grupp (befolk-
ningsdosen) multiplicerad med antalet individer i gruppen. Kol-
lektivdosen anges i enheten mangray eller mansievert (tidigare
manrad och manrem).

kontaminering, nedsmutsning med radioaktiva ämne-.!. Avlägs-
nande av de radioaktiva ämnena kaUasdekontaminering.

kontrollerat område, del av kärnkraftverk inom vilket det finns
risk för att man blir bestrålad, varför man där har individuell
kontroll av personalens stråldoser. Området övervakas av någon
ansvarig för strålskyddet.

korrosionsprodukter, ämnen som uppstår då t ex ett metall-
föremål påverkas, fräts, av ämnen i dess omgivning. I ett kärn-
kraftverk bildas korrosionsprodukter som transporteras av det
primära kylvattnet genom härden. Den kraftiga neutronbestrål-
ningen där skapar en del radioaktiva korrosionsprodukter.

kosmisk strålning, se strå/miljö.

kriticitet, tillstånd hos en mängd klyvbart material som inne-
bär att det är i stånd att upprätthålla en självständig kedjereak-
tion.

kritisk grupp, den grupp individer som vid beräkning av följ-
derna av ett utsläpp av radioaktiva ämnen beräknas få de stör-
sta stråldoserna. Hänsyn ska då tas till bl a lokalisering och
åldersfördelning, matvanor, yrkesvanor, typ av bostad och
vanor i hemmet samt fritidsverksamhet.
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kritisk massa, den minsta mängd av ett klyvbart material som
fordras (under givna förutsättningar i fråga om sammansätt-
ning och fördelning i rummet) för art en kedjereaktion ska
kunna uppstå.

kritiskt organ, det mest utsatta organet vid en bestrålning. Oet
bestäms genom sin betydelse för kroppens funktion, sin strål-
känslighet och den stråldos det beräknas få i den givna situatio-
nen. Exempel är sköldkörteln vid intag av radioantiv jod, skelet-
tet vid intag av radioaktivt strontium.

krypton, tung ädelgas som förekommer i små mängder i atmo-
sfären. Radioaktiva isotoper av krypton bildas som klyvnings-
produkter vid drift av kärnkraftverk och vid kärnladdningsex-
plosioner. Krypton-85 är viktigast och har halveringstiden 10,6
år. Vid ett utsläpp av ädelgaser består en stor del av krypton.

kvalitetsfaktor, den faktor man multiplicerar stråldosen mätt
i gray (eller rad) med för att få dosekvivalenten mätt i sievert
(eller rem). Kvalitetsfaktorn är för röntgen-, gamma-och beta-
strålning 1, för neutron- och protonstrålning 10, för alfastrål-
ning 20.

kyl medel, gasformigt eller flytande ämne som används för att
transportera värmeenergi. I kärnreaktorer utnyttjas vanligt vat-
ten, tungt vatten, flytande natrium eller koldioxid.

kärnbränsle, material som innehåller lätt klyvbara ämnen och
är avsett att placeras i en kärnreaktor så att en sjäivunderhål-
lande kedjereaktion av kärnklyvningar kan äga rum. Som kärn-
bränsle används uran med olika halt av uran-235 samt pluto-
nium.

kärnbränslecykeln, bränslecykeln, kärnbränslets väg från gru-
van till den slutliga förvaringen av avfallet. De viktigaste stegen
däremellan är uranverket, konverteringsanläggningen (där ura-
net omvandlas till den gasformiga föreningen uranhexafluorid),
anrikningsanläggningen (där halten av uran-235 ökas), bränsle-
fabriken och kärnkraftverket samt upparbetningsanläggningen.

kärnenergi, den energi som frigörs vid kärnklyvning, andra
kärnreaktioner och radioaktiva sönderfall; även detsamma som
kärnkraft, dvs energiproduktion med hjälp av kärnkraftverk.

kärnklyvning, fission, den process som kan uppkomma när en
del nuklider, t ex uran-233, uran-235 och plutonium-239, be-
skjuts med neutroner. Atomkärnan klyvs då i två nästan lika
stora delar. Samtidigt frigörs två eller tre neutroner. En del
nuklider kan också klyvas spontant, dvs utan att klyvningen
startas av någon partikel.

lagen om kärnteknisk verksamhet från 1984 stadgar att ingen
utan tillstånd av regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer får befatta sig med ämnen som används som kärn-
bränsle eller uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anlägg-
ning. Med kärnteknisk anläggning avses bl a kärnkraftsreaktor,
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bränslefabrik och avfallsanläggning. Tillsynsmyndigheten sta-
tens kärnkraftinspektion har en långtgående rätt att meddela
föreskrifter, kontrollera anläggningar osv.

leukemi, samlingsnamn på en grupp likartade sjukdomstillstånd
hos de celler inom benmärgen och lymfkörtlarna som bildar vita
blodkroppar.

lättvattenreaktor, reaktor som använder vanligt vatten som
moderator och kylmedel. Som bränsle används anrikat uran
(ca 3% uran-235). De vanligaste typerna av lättvattenreaktorer
är kokvattenreaktor och tryckvattenreaktor.

mangray, enhet för både kollektivdos och dosinteckning. Man
får den genom att multiplicera den genomsnittliga dosen till
individerna i en grupp med antalet individer i gruppen. Tidigare
användes enheten manrad; 1 manrad - 0,01 mangray.

mansievert, enhet för både kollektivdos och dosinteckning när
dosen anges i dosekvivalent. Man får den genom att multiplicera
den genomsnittliga dosekvivalenten till individerna i en grupp
med antalet individer i gruppen. Tidigare användes enheten
manrem; 1 manrem = 0,01 mansievert.

markbeläggning, se radioaktivt avfall.

matarvatten, vatten som tillförs reaktorn eller ånggeneratorer-
na för att ersätta den ånga som bortgår. Matarvattnet består
huvudsakligen av kondenserad ånga från kondensorn i turbi-
nen.

moderator, material som bromsar snabba neutroner utan att
absorbera dem. Detta sker genom att neutronerna kolliderar
med atomkärnor i moderatorn. En moderator består vanligen
av lätta atomer, t ex vanligt vatten, tungt vatten eller grafit
(kol).

naturlig strålning, se strålmiljö.

neutronstrålning, joniserande partikelstrålning som uppstår
bl a vid kärnklyvning. Neutronstrålningens räckvidd är i betong
2 - 3 m och i vatten 5 m; i luft kan neutroner nå hundratals
meter.

nukleär, som rör atomkärnan, kärn-.

nuklid, atomslag, varje typ av atomer med helt lika kärnor, dvs
som innehåller lika många protoner och lika många neutroner.
Nuklider med olika antal neutroner men samma antal protoner,
vilka alltså tillhör samma grundämne, kallas isotoper. Ungefär
1 500 olika nuklider är kända; av dessa är över 1 200 radioak-
tiva (radionuklider).
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nödkylsystem, de kylsystem i ett kärnkraftverk som vid ett
haveri, dir ordinarie kylsystem upphört att fungera, ska hålla
reaktorhärden kyld. Nödkylsystemen är alltid minst dubblera-
de. Man skiljer på härdnödkylning och inneslutningsnödkyl-
ning.

nödstopp, oegentlig beteckning för snabbstopp.

organdos, stråldos som givits till ett enskilt organ. Genom att
multiplicera dosen med en speciell viktningsfaktor erhålls ett
mått på den statistiska risk som bestrålningen av organet givit
upphov till.

penndosimeter, se dosimeter.

plutonium, tungt grundämne, som i naturen endast förekom-
mer i mycket små mängder i en del uranmineral. Plutonium
bildas genom neutronbestrålning av uran-238, framför allt i
kärnreaktorer. Plutonium innehåller flera lätt klyvbara isotoper,
framför allt plutonium-239, som svarar för ca 20% av klyvning-
arna i en lättvattenreaktor.

Plutonium anrikas endast ringa i levande organismer. Ämnet
är alfastrålande och söker sig huvudsakligen till skelettet. Den
största risken för människan uppstår om man inandas pluto-
nium; från föda eller vatten tas endast några tusendels procent
upp i mag-tarmkanalen. Intag av plutonium medför en ökad
risk för cancer, som kan visa sig ända upp till 30 år efter inta-
get.

PWR, Pressurized Water Reactor, se tryckvattenreaktor.

R, se röntgen.

rad, tidigare använd enhet för absorberad stråldos. Rad har i
det internationella enhetssystemet ersatts av enheten gray (Gy),
men under lång tid kommer båda enheterna att användas paral-
lellt. 1 rad = 0,01 Gy.

radiak, ursprungligen försvenskning av den amerikanska förkort-
ningen Radiac (Radiation /dentification/ind Computation),
används i betydelsen radioaktiv(t nedfall) i sammansättningar
som radiakskydd och radiakinstrument.

radioaktiva ämnen, ämnen vilka innehåller atomer med instabila
atomkärnor, som genom sönderfall strävar efter att nå ett stabilt
tillstånd.

radioaktivitet, förmåga hos ett ämne att genomgå sönderfall,
varvid joniserande strålning utsänds.

radioaktiv strålning, se Joniserande strålning.

radioaktivt avfall, avfall som innehåller radioaktiva ämnen. Det
uppkommer inom samtliga delar av kärnbränslecykeln och vid
sjukhus, industrier och forskningsinstitutioner vilka använder
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radioaktiva ämnen. Som högaktivt avfall betecknas främst klyv-
ningsprodukterna från. upparbetat kärnbränsle. Medelaktivt av-
fall är sådant radioaktivt avfall som i vissa fall måste skärmas
och förvaras lång tid men som inte har så hög aktivitet som hög-
aktivt avfall. Lågaktivt avfall är sådant skräp m m från t ex kärn-
kraftverk och isotoplaboratorier på sjukhus vilket inte klart kan
visas vara inaktivt. Med reaktoravfall avses främst sådant låg-
och medelaktivt avfall som uppkommer vid den dagliga driften
av kärnkraftverk.

radioaktivt nedfall, fallout, radioaktiva ämnen som sprids i
atmosfären och som sedan bildar en markbeläggning. Lokalt
nedfall inträffar i vindriktningen från utsläppspunkten och
består av partiklar som är så stora att de ganska snabbt faller
till marken. Ett lokalt nedfall skulle kunna inträffa vid en
mycket stor reaktorolycka som orsakar ett stort utsläpp av
radioaktiva ämnen. Vid kärnvapenproven i atmosfären har
stora mängder radioaktivt stoft spritts över hela jorden och
gett upphov till globalt nedfall.

radioaktivt sönderfall, spontant sönderfall av en instabil atom-
kärna till en ny atomkärna under utsändande av någon partikel,
j fr sönderfallsserie.

radiologiskt arbete, arbete med strålning och strålkällor t ex
inom sjukvården (röntgen och radioterapi), industrin (radio-
grafi eller en del arbeten inom kärnkraftsindustrin) och sådan
forskning där man kan befara att den anställde blir utsatt för
bestrålning. Speciella föreskrifter, bl a om periodiska läkar-
undersökningar, och gränsvärden för högsta tillåtliga stråldoser
reglerar det radiologiska arbetet.

radionuklid, nuklid med instabil atomkärna, vilken därför är
radioaktiv.

radiotoxicitet, giftigheten hos ett radioaktivt ämne med hän-
syn till dess strålverkan i kroppen. Risken för stråiskador vid
intern bestrålning beror på många faktorer: kroppens förmåga
att ta upp ämnet, i vilket organ ämnet lagras och hur länge äm-
net stannar i kroppen samt ämnets egenskaper såsom halverings-
tid, strålslag och kemisk form.

reaktorhärd, den del av en reaktor i vilken kärnklyvningarna
äger rum. Härden i en lättvattenreaktor består av ett antal
bränslestavar (i Ringhals 1 finns 40 000). Stavarna ordnas i
knippen som hålls samman i bränsleelement, vilka bygger upp
härden. I härden ingår också styrstavar med vilka man reglerar
mängden kärnklyvningar och därmed reaktorns effekt.

reaktorinneslutning, trycktät byggnad som omger de delar av
reaktorn som innehåller reaktorhärden och andra delar som
innehåller stora mängder radioaktiva ämnen. I en kokvatten-
reaktor innesluts reaktorn och huvudcirkulationssystemet.
I en tryckvattenreaktor innesluts dessutom ånggcneratorerna
och tryckhållningstanken. Inneslutningcn är dimensionerad för
att hålla tätt även vid ett reaktorhaveri.
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reaktortank, det tryckkärl som omsluter en reaktors härd. Den
är vanligen av 10—20 cm tjockt specialstål. I lättvattenreakto-
rer är den 12—22 m hög och ca 6 m i diameter.

reaktorvatten, vattenmassa som i en reaktor cirkulerar genom
härden.

redundans, övertalighet, i kärnkraftsammanhang term som an-
vänds för att ange att en funktion i ett säkerhetssystem vid ett
kärnkraftverk har tillgodosetts med flera av varandra oberoen-
de anordningar som om möjligt bygger på helt skilda principer.
Ett exempel är tredubbla pumpsystem med olika drivsätt och
placerade i skilda rum.

rem, tidigare använd enhet för dosekvivalent. Rem har i det
internationella enhetssystemet ersatts av enheten sievert (Sv),
men under lång tid kommer båda enheterna att användas paral-
lellt. 1 rem = 0,01 Sv.

resteffekt, värmeutveckling i en reaktorhärd efter det att klyv-
ningsprocessen upphört. Den består av den energiutveckling
som uppkommer när klyvningsprodukterna sönderfaller.

revision, i kärnkraftsammanhang den i regel årliga översynen
av ett kärnkraftverks alla system. Den utförs i allmänhet i sam-
band med avställningen för bränslebyte. Statens kärnkraftin-
spektion fastställer vilka kontroller som ska genomföras.

rutenium, metalliskt grundämne som tillhör de s k platinametal-
lerna.

röntgen, R, enhet för exposition, dvs strålningens förmåga att
jonisera luft. Exposition per tidsenhet kallas expositionsrat
och mäts t ex i röntgen per timme (R/h).

sievert, Sv, enhet i det internationella enhetssystemet för dos-
ekvivalent, dvs den absorberade stråldosen med hänsyn tagen
till strålningens biologiska verkan. 1 sievert = 1 J/kg. Tidigare
användes enheten rem; 1 rem = 0,01 Sv.

skalventil, ventil för stängning av rörgenomför ingår i en reak-
torinneslutning. Varje genomföring har två ventiler, en inre
och en yttre. Skalventilerna ska förhindra att ånga eller vatten
som innehåller radioaktiva ämnen läcker ut från reaktorn vid
ett haveri.

skyddszon, inom kärnkraftindustrin område runt ett kärnkraft-
verk där byggrestriktioner råder. Inom en zon med 2 km radie
råder i princip byggnadsförbud. I området från 2 km till 10 km
önskar säkerhetsmyndigheterna att nybebyggelse sker på sådant
sätt att skyddsåtgärder, t ex evakuering, inte försvåras. Det inne-
bär att befolkningstätheten nära kraftverket ska behållas låg.

snabbstopp, snabb avställning av reaktorn så att härden blir
underkritisk och kärnreaktionerna upphör. Ett snabbstopp kan
utlösas manuellt eller genom att säkerhetssystemet automatiskt
träder i funktion.
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statens kärnkrzftinspektion, SKI, central förvaltningsmyndig-
het under industridepartementet, inrättad 1974 genom ombild-
ning av den 19S6 tillsatta delegationen för atomenergifrågor
(atomenerg^itegationen). Kärnkraftinspektionen prövar frågor
om tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet. En av
dess huvuduppgifter är att utöva tillsyn av projektering, upp-
förande och drift av kärnkraftanläggningar, särskilt beträffan-
de säkerhetsfrågorna. SKI handhar också kontrollen av allt
klyvbart m?terial.

statens strålskyddsinstitut, 55/ , central myndighet under jord-
bruksdepartementet, inrättad 1965 som ersättning för medi-
cinalstyrelsens strålskyddsnämnd. Strålskyddsinstitutet, som
grundar sitt arbete på strålskyddslagen, utarbetar och faststäl-
ler normer och gränsvärden för stråldoser till personal, patien-
ter och allmänhet samt för utsläpp av radioaktiva ämnen till
omgivningen. SSI utger också föreskrifter för arbete med joni-
serande och icke-joniserande strålning och ska godkänna kärn-
tekniska anläggningar från strålskyddssynpunkt innan dessa får
tas i bruk. SSI har en rådgivande expertkommitté, beredskaps-
nämnden mot atomolyckor (BNA).

strontium, metalliskt grundämne vars egenskaper liknar kal-
ciums. Flera radioaktiva isotoper bildas vid klyvningen av uran
och plutonium. Strontium-90, som avger betastrålning och har
en halveringstid av ca 30 år, är en av de viktigaste av de klyv-
ningsprodukter som skulie kunna spridas vid en mycket stor
kärnkraftsolycka. Det kan bl a genom mjölk nå människan.
Strontium-90 anrikas likt kalcium i benstommen.

stråldos, vanligen detsamma som absorberad dos, dvs den
energi som en kropp tillförs per viktenhet. Ibland avses även
dosekvivalent.

strålkänslighet, graden av känslighet för joniserande strålning
hos levande vävnad. De vävnader som har en snabb nybildning
av celler är mest strålkänsliga. Hos en vuxen människa är de
blodbildande organen (röd benmärg) och slemhinnan i tunn-
tarmen känsligast. Barn och i synnerhet foster är genom sin
höga nybildning av celler mer strålkänsliga än vuxna.

strålmiljö, den ofta ofrånkomliga strålning som vi utsätts för
från olika strålkällor i vår omgivning. I denna ingår dels natur-
lig strålning, som kommer från rymden (kosmisk strålning)
och från radioaktiva ämnen i kroppen, berggrunden, luften
och vattnet, dels strålning från av människan skapade strålkäl-
lor såsom medicinsk bestrålningsapparatur och vissa anlägg-
ningar och industriprodukter. Hit hör också nedfallet från
kärnvapenprov. En del byggnadsmaterial innehåller också
naturliga radioaktiva ämnen.
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Strålmiljön i Sverige

kosmisk strålning 30 mrad/år

berggrund 20-90 mrad/år

byggnader 10—100 mrad/år

den egna kroppen 20 mrad/år

medicinsk bestrålning 50-r100 mrad/år

övrigt 10 mrad/år

strålskador, i allmänhet skador orsakade av joniserande strål-
ning, såsom röntgenstrålning och strålning från radioaktiva
ämnen. Höga stråldoser som erhållits under kort tid kan ge
akut strålsjuka eller lokal skada. Strålsjuka beror på att de
blodbildande organen (röd benmärg) och slemhinnan i tunn-
tarmen blivit skadade. Akut strålskada (lokal skada) är allt
från hudrodnad till vävnadssönderfall (nekros) som uppkom-
mit efter mycket höga stråldoser på en begränsad del av krop-
pen. Sena strålskador som cancer och ärftliga skador kan med
viss sannolikhet uppstå även av låga stråldoser och bestrålning
under lång tid. Cancer kan visa sig från några år upp till 30 år
efter bestrålningen. Ärftliga skador kan uppkomma efter be-
strålningen av könsceller som därefter bildar nya individer.
Vävnader och organ är olika känsliga för strålning. Känsligast
är sådana celler som delar sig ofta. Det innebär bl a att foster
speciellt måste skyddas.

strålskyddslagen, i kraft 1958 (med flera senare ändringar),
reglerar allt radiologiskt arbete i Sverige, dvs arbete med radio-
aktiva ämnen, arbete där man använder röntgenutrustning el-
ler någon annan apparatur som utsänder joniserande strålning
samt arbete vid kärnkraftanläggningar. Också strålning som till
sin biologiska verkan är likartad, t ex från laser och radar lik-
som mikrovågor, behandlas av lagen. Inget radiologiskt arbete
får bedrivas utan. tillstånd från statens strålskyddsinstitut, som
fastställer föreskrifter för verksamheten, verkställer besikt-
ningar osv.

strålskärm, mekaniskt skydd mot genomträngande strålning,
t ex en betongvägg eller en blyplåt.

styrstav, rcaktordel som innehåller bor eller något annat ämne
som kraftigt absorberar neutroner och därför direkt påverkar
antalet klyvningar per tidsenhet. Styrstavar används för att reg-
lera mängden kärnklyvningar i reaktorhärden.

Sv, se sievert.

sönderfallsserie, sönderfallskedja, den följd av radioaktiva sön-
derfall som pAgår till dess en stabil nuklid bildats. Den ursprung-
liga nukliden kallas modernuklid. De nuklider som bildas i en
sönderfallsserie kallas dotterprodukter. Många av de klyvnings-
produkter som bildas i en kärnreaktor genomgår en - ofta kort
- sönderfallsserie innan ett stabilt ämne bildats. Ett exempel
på en sönderfallsserie i naturen är den som börjar med uran-
238, vilket efter några steg övergår i radium-226, därefter i
radon-222 och efter ytterligare några steg slutar som bly-206.
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termoluminiscensdosimeter, se dosimeter.

TL-dosimcter, se dosimeter.

tryckhållnmgstank, den del av kylsystemet hos en tryckvatten-
reaktor med vars hjälp man håller tryrket hos reaktorvattnet
konstant.

tryckvattenreaktor, PWR, typ av lättvattenreaktor, vars primära
kylmedel och moderator är vanligt vatten och där reaktorvattnet
i en primärkrets hålls under sådant tryck att vattnet inte kokar.

tröskeldos, den största stråldos som inte förorsakar någon akut
skada, eftersom vävnaden kan reparera förlusten av ett mindre
antal celler. Då det gäller genetiska verkningar och ökad risk
för cancer antar man — tills motsatsen har bevisats — att inga
tröskeldoser finns utan att risken är direkt proportionell mot
stråldosen.

uran, tungt metalliskt grundämne av vilket alla isotoper är radio-
aktiva. Uran-235. som finns till 0,7% i naturligt uran, och uran-
233 är lätt klyvbara och därför direkt användbara till kärnbräns-
le. Resten är uran-238, vilket vid neutronbestrålning övergår till
plutonium-239, som också är lätt klyvbart.

urandioxid, kemisk förening mellan uran och syre. Används som
kärnbränsle och är då hårt sammanpressat och upphettat, sintrat,
till s k kutsar.

utbränt kärnbränsle, se använt kärnbränsle.

xenon, tung ädelgassom finns i mycket små mängder i luften.
Radioaktiva isotoper av xenon bildas vid kärnklyvning av uran
och plutonium. Den från strålskyddssynpunkt viktigaste är
xenon-133. Den haren halveringstid på 5 dygn. Vid ett utsläpp
av ädelgaser består en stor del av xenon. Stråldosen till stora
befolkningsgrupper blir dock mycket liten, övriga radioaktiva
isotoper av xenon har kort livslängd.

zirkonium, metalliskt grundämne som absorberar neutroner i
mycket liten utsträckning. Zirkonium har stor hållfasthet och
används i legeringar inom kärnkraftindustrin, t ex zirkaloy.

ånggene:ator, typ av värmeväxlare där det heta (ca 300°C)
reaktorvattnet i en tryckvattenreaktor passerar ett stort antal
rör. Runt dessa finns en sekundär kylkrets. Vattnet i sekundär-
kretsen upphettas till kokning och den bildade ångan driver
sedan turbinen.

ädelgaser, en grupp grundämnen som praktiskt taget inte ingår
i några kemiska föreningar. Ädelgaser är bl a krypton, xenon
och radon.
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