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Safety and Nuclear Power Plants

Mr. F.R. Farmer, Head of Safeguards Division, UKAEA, Risley

7th October 1970

The community expects to "benefit fron all major industrial activities through

improvement in food, comfort, enjoyments health or security. All activities

involve some risk of harm to people either through direct participation or indirectly,

but it is hoped that the risks will be minimised and more than compensated for by

attendant advantages.

It is commonly recognised that absolute safety cannot be achieved, but as the

acceptance of risk is emotionally difficult, public discussion of health risks is,

not surprisingly, often confused by exaggeration or understatement. Part of the

difficulty arises from the use of words defining qualities which mean different things

on different occasions, such as safe, hazardous, risk, credible,likely, incredible.

As it is the degree of risk which matters, it is pertinent to recognise the extent

of risks in normal life. In the case of a family, a man and wife and three

children living in a typical industrialised society, the odds are 1 in 2,500 per year

against the accidental death of one of them in the home, and as pedestrians they

carry a further collective risk of 1 in 5» 000 per year of death from sn accident

at vork (considerably higher in some indu&tries), and as a car driver he would carry

a further risk of 1 in 5.000 of a fatal accident.

Other numbers could be produced for risk of disease, and it may be argued that soci-

eties accept, even if reluctantly, the risks with which they are familiar, but they

react against risks from new activities even if they are comparable with or smaller

than the old.

It has been said that atomic energy is feared because it is new and introduces a new

type of hazard. On the contrary, man has evolved in a radioa ti\o world; radioactivity

is present in rocks, soils, bricks and stones. Our bodies contain radioactive

potassium, radioactivity is present in our food and water, and W E receive radiations

from outer space. These various factors have been well studied and widely reported
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in the technical literature. The continued development of atomic energy will intro-

duce some change, but it is a question of the degree of change - the need to ensure

that the changes are small today and can he kept small and under control in the

future. ;

The production of large amounts of power in this country and:throughout the world

by any practical means will change the environment. ; Even if there were adequate sup-

plies of fosil fuel, coålVoil/gas, their mining or production in their combustion

would add chemicals to the atmosphere, CO/CCU, sulphur compounds, and higher

organic compounds (either from combustion or from complex interactions in the

atmosphere).

The effect of these on man and plant and animal life is not known at low concentrations

in the range of interest ia determining their cumulative effect on a large population.

The problems of measurement of low level contamination by chemicals and determining

their effect is as great as, and probably greater than, those relating to

radioactivity.

The effect of radiation has been studied in considerable detail and the World Health

Organisation has stated:

"There is however not a priori reason for believing that ionizing radiation is the

only, or even the main, environmental factor than can produce an increased number

of mutations in man or in otht _• forms. Same hundreds of chemical agents are known

to be mutagenic, but none has been studied in such detail as radiation (l)".

In fact, the choice today is not between fossil fuel or nuclear; a new source of

power is required for future generations and in nuclear power an abundant source

of energy exists.

Even if radiation is no great problem now, what of the future with vas increase

in production? It vould always be possible to reduce still further the small

fraction of radiation and radioactive materials which escape or are discharged from .

power plants or from fuel processing, as indeed it is possible to reduce the

chemicals and smoke from any chemical plant or power stations - but at a price and

with diminishing returns.

In the development of atomic energy over the last twenty years, safety has always

been one of the major objectives, and, already, the new processes and reactors
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in use in the UK have higher efficiency and more effective control of waste products

than the earlier plants. The UK has installed and operated many large reactors and

has now produced three times as much power from nuclear energy as any othe/- country

and sixty per cent of the world production. There is not the slightest doubt

that the industry can increase tenfold or produce all the power required in the UK

and remain below radiation levels for workers and the public as determined by

recommendations of the Medical Research Council and the International Commission on

Radiological Protection.

The question then arises, why have nuclear power stations been sited away from towns?

Why has there been so much sporadic and animated discussion about safety?

Hitherto we have discussed the effect of the normal radiations around the plant and

the control of its waste products and have concluded that the normal day operation

of nuclear plants can be conducted safely. But herein lies the rub! Can a nuclear

industry continae to operate on a larger and still increasing scale without having

accidents, and if accidents occur, what are the consequences? The avoidance of severe

accidents is the key to the future success of the industry, yet it is tlie difficulty

of discussing accidents which have not yet happened which gives rise to the

frequent and unsatisfactory discussion of safety in atomic energy.

In public presentation the approach is usually one of reassurance, although in the

technical journals there are many papers discussing hypothetical reactor accidents

and reporting on the smaller accidents which have already occured.

It has been the practice to describe accidents as credible or incredible; to

examine the sequential development of credible accidents and provide equipment

to reduce their consequences; to site reactors so that if credible accidents happen

there is little or no hurt to any member of the public.

Insurance companies and the public know that when the incredible happens, as it

sometimes can, it is quite often the result of a combination, of small events; even

if the end point is dramatic, the start, by itself, might be trivial. I recall the

loss of the UK submarine Thetis which followed a sequence of events starting with

the blockage of a test-cock by bituminous paint. An aircraft has been lost due to a

loose screw in an instrument gauge.

We read from time to time of situations in which large numbers of the public may be

at- risk and it seems a feature of modern life that more attention is paid to these

events than hitherto, even if the chance of their occurance is low. There are

many examples:



"' - 4 "

- an interest in the distribution and frequency of earthquakes

- an interest in typhoons to provide early warning or even to decrease

their energy "by seeding.

- a study of means for reducing the risk of severe flooding in London

In all of these there is an assessment of the risk, of the possible consequences

and a search for ways to reduce the level of risk. A particular example stems

from the decision of the Dutch government in determining the height of their

sea defences. The Delta Committee discussed the height of the 3ea wall in

relation to the peak water level which might "be reached-with combinations of tide,

wind and storm. The height chosen to protect major areas, such as the Hague,

corresponds to an assessed risk of 1 in 10,000 per year that it might be exceeded

(i.e. a IS? risk per century). Similar considerations will no doubt apply to the

study of flood water and tidal control in the Thames estuary. These are

situations which require a major investment - situations in which failure can be

extremely costly in life and resources - and therefore situations for which the

risk of failure must he very low.

I have touched on this difficulty of determining standards of protection for the

future, in view of its relevance to the development of atomic energy. This industry

is expected to develop into a major part of the industrial life in many countries

and expected to show a safety record far higher than other major developments of

the past. The industry is required to eliminate accidents without the benefit of

experience of small or medium accidents - the conventional way in which industrial

society has developed. If the safety of nuclear power depended entirely on know-

ledge and experience collected within the industry, it would be difficult, if not

impossible to give an assurance of low future risk. But this is not the case; the

safety of power reactors depends, or could depend, almost entirely on existing

engineering skills.

Reactors are heat producers using nuclear fuel, designed to operate at steady

temperatures at which the heat produced by controlled nuclear fission is balanced

by the heat removed by coolant. The coolant generally used is water or gas, COp,

circulated under pressure through the assembly iof fuel elements to boilers.

The high pressure system containing fuel and coolant is either a steel pressure vessel

- a pressure tubes or, for the AGR (the current UK system), a prestressed concrete

pressure vessel externally tensioned by hundreds of thousands of high tensile

steel cables.
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The reactor is safe if the fuel is kept at, or near its operating temperature;

it becomes progressively less safe if the fuel overheats. The requirements

for safety can thus be generalised as follows:

- the pressure system must not leak excessively

- the heat production must remain under control

- coolant pumps or blowers must operate

- water must be supplied to the boilers

Good quality engineering can achieve a high degree of success in all these

requirements. We know that 99 times out of 100, or 999 of 1,000 various items of

plant will perform within their design specification, but we also know that there

is a finite rate of failure.

The art of achieving safe reactors is then threefold:

(i) To choose a reactor which can most reasonably tolerate imperfections of

engineering.

(ii) To design the reactor in such a way that the fuel is protected from the

consequences of most plant failures by additional stand-by plant of similar

or complementary type.

(iii) To ensure that the provisions of this design are fullfilled in practice

throughout the operating life of the reactor.

This is not new, engineers are aware that there are similar requirements in the air-

craft industry:

(i) The choice of aircraft to fall within the bounds of experience or

reasonable extrapolation.

(ii) To ensure adequate safety margins in engines, power units, controls, brakes,

under-csrriage etc., by the provision of redundant equipment (so that if

one fails another operates) and by diversification of equipment (so that

mistrakes in one type ere unlikely to appear in the other).

(iii) High standards of operation, inspection and maintenance.
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The habits and traditions of the aircraft industry have evolved through experience,

including experience of accidents. How is a new industry to decide what reserve

of power, hat duplication of measurement or control is adequate, and reasonably in

balance throughout the system? It is meaningless to speeigr to a designer or operator i

that accidents must never happen, and not particularly helpful to require the

consequence of accidents to be me.de as small as possible. Toes this mean, in a

specific case, a reduction of statistical risk to 1 per 1,000 years; 1 per 10,000 years,

or even 1 per 1,000,000 years. If we are to set a minimum requirement for the

performance of plant - its reliability - there must surely be some risk rate which

is no longer taken into account. What is this? Events described as "incredible"

vary from a chance of 1 per 1,000 to 1 per 1,000,000 - this may be reasonable if

related to the penalty of failure (or the rewards of success). This surely is the

key to risk criteria; the inter-relationship between the risk rate (frequency)

and the consequences - as the predicted consequences for various accidents increase,

the chance that they occur must be decreased.

There is very considerable ecperience of reactor operation in the UK with associated

experience of research, design and special studies of real and hypbotetical accidents

and their consequences.. There exists over 1,000 man-years of experience in these

specialist studies by staff independent of the designer and operator. There is

sufficient knowledge of the behaviour of fuel and fission products to permit

reasonable prediction of the likely consequences of a large range of accidents. These

accidents are, for the greater part, determined by the performance of electrical

and mechanical equipment. To reduce accident frequencies to levels below a pre-

set target can set minimum performance requirements (reliability) for a large

range of plant used. This is a necessary condition for safety, even if not yet,

at this stage, adequate to embrace all safety requåements.

The UKAEA. is sponsoring and developing techniques for the better understanding of

reactor accidents and their consequences. The Authority, is building up knowledge

relating to the performance of a large variety of plant and equipment and is

employing modern techniques in using thin information in analysing the availability

and reliability of equipment and systems. In acquiring experience in this field

we find that the problems are not unique to the nuclear industry but are shared in

different ways with aviation, transport, the chemical industry and others.
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Stig O.W. Bergstrøm, AB Atomenergi, Studsvik, Sverige

Foredrag 23. februar 1971

Inledning

Med okande oro och forvåning f oljer europeiska tekniker den amerikanska debatten
om karnkraftens miljoverkningar. Under Uo- och 50-talen grundlades inom vår
teknik principer och metodik for kontrollen av at t kraftproduktionen i praktiken
ej skulle ge några som helst negativa effekter i anlåggningarnas ømgivning.
Principerna var att utgå från mycket forsiktigt och lågt satta strålningsnormer
jamt krava at t radioaktivt avfall i forstå hand skulle helt innehållas och aldrig
slåppas ut annat an i forsumbara mangder och koncentrationer. Metodiken bygger
på effektive inneslutningar och reningsanordningar samt kontrollmatningar såval
vid kalian scan i omgivningen. Omgivningsmatningarna drives t i l l dess at t några
overraskningar i fråga om koncentrationsprocesser i naturen ej langre behover
våntas. Såval det tekniska som det biologiska kunskapsunderlaget underbyggdes
dessutom av en oberoende forskning och utveckling på berorda kunskapsomraden.
Detta resulterade i a t t under 60-talet de som skaff at seg insikt i dessa frågor
bor jade ifrågasåtta om inte insatsen var - ur samhållets synspunkt - oekonomiskt
stor. Minskningar i omgivningsmatningarnaEi rutinemassiga del har också skett , medan
kraven på -låga dosnormer samt sakert beharskande av kallkontrollen och moj l iga bio-
logiska anrikningsprocesser narmast bl ivi t hojda. Erfarenheterna av kraft-
reaktorer i drift har ur omgivningssynpunkt varit synnerligen positiva.

Debatten i USA

Hur kommer det sig då a t t en hatsk och landsomfattande kampanj mot karnkraften
blosser upp i USA med dess miljorfarlighet scan framstå argument? Bakgrunden ar
sakerligen omojlig at reda ut i detalj . Storå ekonomiska varden ar inblandade,
et t modernt Jtarnkraftverk kostar over 500 miljoner kronor, motsvarande konventic—
nella kraftverk konsumerar någou miljon ton kol eller olja per år . Marginal-
argument for val av den ena eller andra typen kan al l tså få mycket stor betydelse.
Samtidigt som karnkraften fåt t s i t t kcmmersiella gencmbrott har allmanliet och
popularvetanskapliga skribenter fått upp ogonen for miljoproblemen i det modema
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samhållet. Ironiskt nog år val den negativa mil j of aktor som folk upplever
mest påtracgande luftfororeningar från forbranning av fossila branslen,
de branslen som man nu v i l l ersåtta karnbrånslet med. Men aven faran från
biocider, som kvicksilver och DDT, transporterade i ekologiska nåringsskedjor,
visker med fodoamnestillsatser och dy l ikt har få t t stor uppmarksamhet.

Mot denna bakgrund kan man urskilja endel inslag i USA-debatten. Något
som borde vara la t t att beherska om massmedia fungerade på et t mera ansvarigt
satt ar de rent felaktiga uppgifter som sprids av forment sakkunniga personer.
Spridningen av tillrattalagganden bl i r dock mycket samre an den av sensatio-
neila skrammande nyheter. Dårfor cirkularar fortfarande Ernest Stemglass1

uppgifter om okad barnadodlighet på grunc. iv fall-out och utslapp från Dresden-
anlaggningen. Han får inget stød från någon vetenskaplig expertis på berorda
områden, hans argumentation år basered på uppenbart felaktiga antaganden och
felaktig analys av observerade data. Åndå citeras han fortfarande i dagspress
och av pqpularvetenskapliga skribenter.

En annan typ av kri t ik kommer från J.W. Gofman och A.R. Tamplin, två forskare
incm USA's AEC. De har angripit den norm man har i USA for hogsta dos t i l l
befolkningen i allmånhet. Det forutsetter at vår och en i USA får dexms-c,
dos. Videre antar de at t effektérna darav ligger vid de maximala granser som
man i normkonstruktionen anvant for att med stor sakerhet overskatta
riskerna. Ti l slutt beråknar man på denna grund ett antal dodsfall i cancer
per år for USA, utan at t ge några jamforelsesiffror eller diskutera resul-
tatens signifikans. Dette sofistiska resonemang har fått ekstra stor
genomslagskraft, då de federala myndigheterna reagerat osmidigt och med m5.ssrikt.ad
formalism. Gofman - Tamplins foreslagna nonndoser;ligger namligen inte al is
langt från vad man kommer fram t i l l genom at t tillempa grundtankarna i de
internationelle rekommendationer sctn både USA och de nordiska landerna
understoder.

Hos en begransad del av den amerikanska aHmanheten har kritiken av kar nkr aft en
och AEC skapat en osakerhet och en rådslå, dar den kanslomåssiga effekten
av att ord som arvskador och cancer kopplas enbart t i l l straining och
karnteknik sakert spelar en r o l l . Dessa grupper utgor en tack'iam public
for de popularvetenskapliga agitatorer som dykt upp i stort antal både med
framtradanden vid offentliga moten och i den l i t t e ra ra produktionen. De
anvander sig urskiljningslos av foråldrade uppgifter och fe lc i ta t , men
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ibland också av en narmast vidskaplig tro på att straining från karntekniska
anlaggningar ar annorlunda och har en från den naturlige stralningen artskild
verkan. Sjalvklart kan och v i l l man inte utesluta att det i dess a grupper
finns folk med en årlig Svertygelse oss att de påstådda riskerna ar verkliga.

Debatten i Sverige

Den de"oatt vi hitt i ls haft i Sverige år an så lange av det senare slaget-.
Hågon Sternglass, Gofman eller Tamplin har inte dykt upp an. I de fall
forskare deltagit på kritikersidan har de endast haft snåva specialkunskaper,
och trots det yttrat sig i komplexa frågor. De har dårvid helt stott sig på
ovannamnda popularvetenskapliga amerikanska forfattare och får ur saklighets-
synpunkt klasses på liknende satt. Hågot av samma.effekt som Sternglass'
uttalanden fick dock ett presscitat av Hannes Alfvén, enligt vilket fusions-
kraften skulle stå for dorren och kunna exploateres i stor skala inom 5 år.
Sakkunniga, enhalliga uppskattningar forlagger fusionskraftens kommersiella
genombrott snarere t i l l efter an fore år 2000, men att få ut en sådan dementi med
genomslagskraft ar hart når onojligt. Vid varje diskussion i amnet får man
darfor ta upp fågan om vi inte kan hoppa over fissionskraften och gå direkte
på fusicnskraften. Ett annat svårdodat hugskott ar forsorjning med vindkraft,
vilket fått publicitet i både TV och press. Många tekniker har omedelbart reagerat
och påpekat att hela sodra Sverige finge klas med vaderkvarnar for att ge en
effekt lika stor som den från ett enda kar nkr aft verk. Men det faktum att det
etablerade systemet fattat ett korrekt beslut ges icget utrymme hos massmedia,
så allmanheten i Sverige får fortsatte att tro på bil l ig kraft från jåttevind-
generatorer.

Mere meningsfylld forefaller mig debatten om nodveadigheten i kraftproduktionens
snabba tillvaxt och moj lignet en att styra konsumtionen uten att eftersatta
primåra behov. Denna debatt maste dock, foras mellan allmanhet* politiker,
tekniker och miljSvårdare och kan inte begransas t i l de två senare kategorierna.

Radiologi8ka normer

Har skall ej gås inn på matning av straining eller definition av dosenheterna.
Jag kommer att tala om millirad (mrad) som om alla visste vad det var och
att vi i detta ssmmanhang kan satta likhetstecken mellan denna enhet och

,1
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enhet erna millirem (mr em) och millirontgen (mR). Mångden av radioaktivitet mats
i Curie (Ci) och ar ett matt på en sonderfallstakt. En given massa (kg) av et
visst radioaktivt amne har a l l t id sarana sonderfallstakt. Curie-talet ar daremot
ingen avgorande matt på strålningsfaran, vilket standigt gloms hort icke minst
av de popularvetenskapliga kritikerna.

Hormerna i de fiesta lander ar baserade på ICRP's (International Commission on

Radiological Protection) rekommendationer. For radiologisk arbetande t i l l a t e r
man hogst dosraten 5 000 mrad/år t i l l gonaderna, blodbildande organ eller hela

/, kroppen, hogst 30 000 mrad/år t i l l skoldkorteln, e t t organ som ar av interesse
I- vid inandning av radioaktiv jod. De som ej arbetar radiologiskt b5r icke t i l -

låtas få mer an en tiondel av dessa varden (barn under l6 år h5gst 1 500 mrad/år
skoldkorteldos), men ICRP t i l l a t e r att dosen darvid beraknas som medeltal over
s.k. kritiska grupper. Då det galler utslapp t i l l omgivningen har h i t t i l s dosen
t i l l krit iska grupper varit grånssattande och kommer i praktiken at t vara så några
decennier t i l l . Vid en omfattande utbyggnad av karnkraften b l i r dock ett annat
kriterium styrande. ICRP rekammenderar namligen också at t kallor andra an nat-
urlige och medicinska hindras a t t ge storre doser t i l store "befolkningar an
5 000 mrad/30 år, d.v.s. i medeltal 170 mrad/år. Det ar narmast genetiska
effekter man v i l l eliminera genom denne grans. I Sverige har myndigheterna fore-
slagit a t t karnkraften får t a i anspråk hogst 10 mrad/år av dessa 170. Man bor
observera a t t det har galler medeltal over stora befolkningar och over hela
generationer (30 å r ) . Enklast definieres darfcr denne grans som et t antal man-
rad (sunman av alla individuella doser, 1 rad = 1 000 mrad) per miljon innevånare
eller for en nation. Denna dos på 10 mrad/år skall delas upp på utslapp t i l l
luft och vatten från alla kraftreaktorer, reprocessanlaggningar och andra enheter
i brånslecykeln. Andelen från en enstaka kraftreaktor b l i r darfor inte mer an
0,01 - 0,1 mrad/år beroende på hur znycket kåmkraft som produceras per invånare.

Dessa varden 0,01 - 0,1 , 10 respektive 170, kan jamforas med årsdoserna från
naturlig och medicinsk straining. Den forra varierar mellan ca. 100 och 10 000
mrad/år, den senare mellan 15 och 6o mrad/år, beroande på var man bor i vårlden.
Medeltal for Sverige torde vara omkring 200 mrad/år resp. 50 mrad/år, dar den
fcrra siffran inkluderar aven straining från byggnader av olika slag.
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Biologiska verkningar

ICRP:s normer syftar till at begränsa doserna så att inga biologiska verkningar

skall kunna observeras. For den enskilda individen erhålls då ingen reellt

okad hälsorisk - varje koppling mellan bestrålning inom normgränserna och iöividu-

ella hälsoeffekter skall kunna uteslutas.

Bette åstadkonmes genan att basera normerna på maximalt ogynnsamma samband mellan

dos och verkan, vilka speciellt for de låga doser san är aktuelle inom kärntekniken,

ger överskattningar av riskerna. Dessa samband kan altså ej - som Gofman-Tamplin

gjort - användas for att beräkna sannolika effekter av kärntekniken.

Som exempel kan tas ökningen i leukemifrekvens, där man räknat med 20 fall per

miljon manrad. Underlaget är i huvudsak studierna efter atombombanfallen mot

Hiroshima och Nagasaki. Bakgrunden till observationen är at leukemifrekvensen under

1900-talet over hela världen okat långsamt från 10-tals till uppemot 100 fall per

år och miljon invånare. Möjligen har diagnostiken också blivit bättre och

rapporteringen fullständigare, frekvensen är i regel högre i länder med högre

utvecklingsnivå. Observationerna från de japanska städerna omfattar sedan krigs-

slutet cirka 25 år varför ytterligare leukemifall på grund av bombstrålningen ej

kan väntas i något större antal - normal tid mellan bestrålning och insjuknande är

for leukemi 5 - 1 0 år. De grupper som bidragit till en ökning av leukemifrekvensen

där, beräknas nästan alla ha fått doser över 50 000 mrad. Något bevis för att

1 miljon personer som bestrålats til 1 000 mrad var, eller 1 000 miljoner scm fått

1 mrad var, ger samma frekversokning finns alltså ej. Detsamma gäller i stort

sett andra långtidseffekter. Man antar nämligen som utgångsvärde for normdoserna

att samtliga cancertyper efter varierande latenstid - upp til 30 år, skulle ge

totalt ca 100 fall per 1 miljon manrad.

Genetiskt betingade skador av strålning är avsevärt mycket svårare att behandla

inom den här givna remen, men det synes som om de ovre gränserna for dessa

effekter skulle ge skador ungefär likvärdiga med de ovan beskrivna somatiske

långtidsverkningarna.

Om man håller i minnet att detta gäller ovre gränser med okända säkerhetsmarginaler

kan kärnkraftens hälsoeffekter uppskattas till at minska medellivslängden i Sverige
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hogst 5 minuter, nar jamvikt uppnåtts efter den utbyggnad vi nu prognosticerar

l'6r år 2000. Uttryckt på annat satt: den leukemi frekvens vi inte kanner

or saken till ger i en population på 10 mil joner manniskor 1 000 dodsfall per år,

ovre grans for vad naturlig straining ger i Sverige blir med våra antaganden

kO av dessa fall och ett an mer overskattat varde for karnkraftens andel bleve

mindre an ett fall per år. Ssmtidigt ar det inte uteslutet att de kraftformer

man ersatter också bidrar till leukemifrekvensen, så att nettoresultatet av

karnkraftens inforande blir en minskning av tot ala ant alet fall.

Karnkraftens utbyggnad3takt

Karnkraftproduktionen i varlden under senare delen av detta sekel beråknas enligt

olika kallor motsvara 350 000 MWe installerad effekt 1980 for att år 2000 vara

omkring 2 000 000 M e . Storå osakerheter vidlåder alltid ekstrapolationer over

så langa tidsintervall. Mojligheter foreligger till både ovtj-skattningar (for

industrilanderna på grund av måttnadseffekter eller alternative kraftkallor)

och underskattningarna (utvecklingslåndernas framstegstakt, folkokningstakten).

I Sverige antar man for narvarande att den installerade karnkrafteffekten år

1980 blir ca 8 000 MWe och år 2000 ca. 70 000 MWe. Andelen av mottryckskraft,

f jarnvarrae och processvarme torde ej på något satt bli dcminerande aven om dessa

system ger tilltalande mojligheter till hushållning med producerad varmenergi.

Av de klyvningsprodukter som produceras kan krypton-85 direkt kopplas till

energiproduktionens storlek. Beroende på reaktortyp erhålls mellan 100 och 500

Ci/år per MWe installerad effekt. Den lagre si f f ran svarar mot de reaktortyper

som vantas bli aktuelle under seklets sista decennium. Mangderna av andra aktiva

klyvnings- och korrosionsprodukter ar starkt beroende av reaktorsystemens detaljer,

tid mellan produktion och eventuelt utslipp, med mer a.

En annan miljofaktor ar utslappen av overskottsvarme, vilka dock låter sig vål

berakna. For direkt vattenkylda karnkraftverk blir varmeutslappet till recipienten

ungefar dubbelt så stor som eleffekten vid nutida latt vatt enreakt orer med verknings-

grader mellan 30 och 35^- Utslappet minskar med okande verkningsgrad, men incm

den overblickade tidsperioden torde huvuddelen av kraftverken komma att ligga

under h5% i verkningsgrad. Har det galler konventionella kraftverk har man redan

natt ca. k5% verkningsgrad och slapper dessutcm ut storre varmemangder till luften.

De belastar dfrfor sin vatten recipient med foga mer an halften av det varme-

utslapp som ett karnkraftverk ger.
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Losningar med våta eller torra kyltorn ar tankbara cm an ekonomiskt belastande.
Dessutcan bor det påpekes, att de totala varmbalanserna i miljon vid alternativa
utslapp t i l l vatten eller luft ar foga kanda. Det ar således inte med sakerhet
helt problemfritt att slappa ut stora varaemangder i atmosfaren.

Tillåtliga vatskeburna utslapp

vatskeburna utslapp har hi t t i l s begrånsats med hansyn t i l l olika kritiska grupper
i anlaggningarnas narhet. Sannolikt blir forhållandet detsamma aven vid en mer
omfatt ande utbyggnad. I varje fall for kustforlagda anlaggningar erhålls mycket
stora t i l lå t l iga utslapp i forhållande t i l l vad som erfordras for dagens låttvatten-
reaktcrer och reprocéssanlaggningar. Detta har bl.a. medfort att av myndig-
heterna satta ubslappsgranser ligger langt unåer vad som motsvarar ovan anforda
dosgrånser. Ett exemplifikerande av granserna for olika anlaggningar ar darfor
foga upplysande - sakerhetsmarginaler, recipientens typ (marin, brackvatten»
sotvatten) och ut nyttjande (dricksvatten, fiske, rekreation) ger mycket stora
variationer» Jag återkommer i stallet t i l detta i samband med diskussionen av
erfarenheter från existerande anlaggningar.

Tillåtliga luftburna utslapp

Utslappen t i l l luft från kraftverk och reprocéssanlaggningar ar enklare att
behandla, då det galler att berakna doser i omgivningen. De aktivitetsslag sau
kommer ifråga ar inte så många. Iisga andra beaktansvarda radionuklider fore-
kommer Sa adelgasser (krypton, xenon) och jod samt mojligen tritium. Sammansåttningen
av utslappen varierer i huvudsak med fordrojningstiden mellan det klyvningsprodukterna
låcker ut ur branslet och t i l l s de når omgivningen. Bransletypen (uran eller
plutonium) och utbranningen spelar en viss rol l , dock ej avgorande ur cmgivnings-
risksynpunkt.

Utslappsgransen baserade på t i l l å t l i g dos for kritiska grupper i anlaggningens
narhet definieras for adelgaser och for jod. Inom AB Atomenergi har adelgaserta
nomerats efter kryptonisotopen Kr-87 och jod efter isotopen 1-131. For
adelgaserna får man då t i l lå t l iga utslapp på mellan 10 och 200 MCi Kr-87
ekvivalenter per år från kraftreaktorer. Den undre gransen galler for utslåpps-
hojder omkring 100 m och vid fordrojningar mellan branslet och omgivningen på
omkring en timme. Den øvre gransen avser langa fordrojningstider - upp t i l l

I
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1+5 dygn och utslappshojden 200 m. Vid korta fordrojningstider dcminerar

radionukliderna Xr-87, vid mellan ett och ca Uo dygn overtas dominansen av Xe-133,

varefter Kr-85 (med medellivslangden ca 15 år - halveringstiden drygt 10 år)

okar i betydelse for att til slut ensam bli beståmmanée.

Det ar dock uteslutet att en kraftreaktor skall lacke så mycket Kr-85 att den

kritiska gruppens tillåtliga dos 500 mrad/år overskrides. Langt dessforinnan

har forhållandena i reaktoranlåggningen blivit oacceptabla for drift. Produktionen

av Kr-85 i en reaktor på 700 MWe ligger omkring 15 000 Ci Kr-87/år (ca. 200 000 Ci

Kr-85/år). Om allt branslet lackte ut hele sitt innehåll av Kr-85 till omgivningen

skulle dosen darav till den kritiska gruppen inte overstiga 0.1 mrad/år. Troligen

kan man inte tala storre lackage i reaktorerna an omkring 1 /oo av allt producerat

Kr-85, Denna radionuklid behover darfor endast beaktas vid reprocessanlaggningar,

dar branslets innehåll kan rora sig om något eller några tiotal MCi Kr-85 per år och

doserna till kritiska grupper bli omkring 10 mrad/år.

Inte heller dar blir således dosgrånserna for nerboende kritiska grupper något

problem. I sjalva verket ar Kr-85 ett problem endast på mycket lang sikt. Med

den karnkraftutbyggnad vi forutser år 2000 i varlden (2 mil joner MWe), kommer

dosen från allt Kr-85 fritt utslappt till atmosfaren fortfarande att ligga mellan

0,01 och 0,1 mrad/år i medeltal for jordens befoUadng, medan en forsiktig satt

grans for denna dos kunde ligga vid 1 mrad/år.

Skulle vi senare narma oss denna grans, finns redan nu tekniskt utvecklade metoder

att vid reprocessanlaggningarna avskilja och ta hand om 90 - 99% av både krypton-

och xenonaktiviteterna.

Vill man redan nu inrikta sig på den standard ifråga om laga utslåpp från reaktorerna

som kommer att kravas år 2000 av hansyn till befolkningscbsgrånsen, synes dock så

korta fordrjningstider som 1 timme inte kunna accepteras annat an i glesbygdslågen.

De maste då vara langt både från stora befolkninger som de i Centraleuropa och

på USA:s kuster, och från befolkningscentra med 1 miljon invånare eller mer.

Bl a av standardiseringsskal kan man vanta sig att alla reaktortyper genom

fordrojningstider over ett eller några dygn kommer att halla så laga utslappstakter

att Edelgasdosen ej ger några lokaliseringsbegrånsningar.

: fl
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Sköldkörteldoserna från jod domineras helt av 1-131, specielt om exponeringen

sker via födokedjan luft-gräs~ko-mjölk-människa. Även när människan exponeras direkt

via andningsluften ger 1-131 mer än hälften av totala joddosen, om inte hela

reaktorhärdens bränsle är alldeles nyinsatt. Hutida reaktorer förses med aktiva

kolfilter mot jodutsläpp, vanligtvis impregnerade för att öka effektiviteten.

Detta gör att den jod som kommer ut under drift - mindre än en procent av den

från bränslet frigjorda - med stor sannolikhet domineras av organiska föreningar

som metyljodid. Dessa deponeras ej så snabbt på gräs som oorganisk eller elementär

jod. Tillåtlig medelutsläppstakt ökar i så fall från ca. 3000 till ca. 200 000

Ci-131 per år under betessäsongen.

Andra radionuklider i utsläppen till atmosfären än de här nämnda har försumbar

betydelse för omgivningen. Möjligen kan tritium öka i relativ betydelse, om man

avskiljer mer än 905? av ädelgaserna vid reprocessanläggningaraa. Tritium bildas

genom fission, ungefär i takten 10 Ci H3 per år och MWe och ••: ̂ rids inte som

Kr-85 enbart i atmosfären utan även i världshaven och i allt organiskt material.

Det synes därför inte möjligt att kärnkraften någonsin skall kunna byggas ut

så att tritiumdosen till världens befolkning kommer i närheten av 1 mrad/år.

Varken tritium eller ädelgaserna anrikas i ekologiska näringskedjor, vilket

ökar säkerheten i bedömningen av deres transportvägar i naturen.

Driftserfarenheter

När det gäller utsläppen av vätskeburen aktivitet har dessa varit så små vid

kraftreaktorerna att oftast ingen närmare analys av sammansätningen har gjorts.

Tabell 1 innehåller uppgifter för några större amerikanska kraftreaktorer.

Utöver de 1 - 10 Ci som upptagits här släpper de flesta tryckvattenreaktorer

dessutom ut 100 - 3000 Ci tritium per år. Några mätbara doser i omgivningen

av dessa vätskeburna utsläpp har ej erhållits i något fall.

Även bränsleupp&rbetningen har kunnat ske utan att vätskeutsläppen kommit i

närheten av de beräknat tillåtliga. Aktivitetsutsläppen för anläggningarna i

Hanford, ¥ash. och Savannah River, S.C. ligger i storleksordningen delar av

procent och upp til ca 10? av tillåtna gränsvärden. Även för anläggningar med

mycket små recipientfloden gäller detta: man har genom lämpliga renings- och

kontrollåtgärder säkerställt att utsläppen hålls långt under de gränser, som



- 10 -

lokala forhållanden i varje sarskilt fall motiverat.

Luftburna utslipp har aven de kunnat hållas så laga att doserna i omgivningen for
det mesta vari t forsumbara. Det bor har noteras a t t tabellens uppgift avser ut-
slapp i Curies utan angivende av nuklid. Sem tidligare framhållits b l i r samtnan-
sattningen helt olika for FWR og BWR genom den kortare utslåppsfordrojning den
senare typen h i t t i l s anvant sig av. I gengald avtar den skenbara kållstyrkan snabbt
med avståndet vid BWR, så at t på myeket langa avstand en viss bransleskeda ger
grov raknet samma dos i bada fallen. Utslappen av jod t i l l luft har enligt
uppgift från AEC i USA aldrig uppgått t i l l 1 Ci 1-131 per år vid någon anlåggning.

Luftutslappen från reprocessanlåggningarna har aven de legat langt under de
t i l l å t l i ga nivåerna. Långtidsaspekterna i dette sausranhong har redan berorts.

Fast avfall produceras av kårnkrafttekniken i volymsmassigt myeket små mangder.
Det galler dels kasserade systemkomponenter med av neutronstrålningen inducerad
aktivitet i materialet, e l ler med radioaktive belaggningar, dels slutprodukten
från reprocessanlaggningarnas avfallslinje. Den forra typen av avfall har
mestadels måttliga strålningsnivåer och ej a l l t for långlivade radionuklider.
Lagring t i l l dess aktiviteten ar forsumbar kan darfor ske utan dyrbara
arrangemang och på overskådlig t i d . Den senare typen innehåller en rat t avsevard
del radionuklider sum det t a r storleksordningen 100 år for a t t minska med en faktor
10. For narvarande hanterar man dette avfall efter f 51jande princip: Aktiviteten
koncentreras t i l l en l i ten vatskevolym, som lagras i lacksakra kylda tankar under
några år . Darefter kan man val ja eventuellt fornyad separation och vidare tank-
lagring som vatska eller overforing i glas- e l ler keramikform och lagring som
fast avfall. I både fallen får man myeket små volymer - modema data ger vid
handen a t t a l t Sveriges /:arnbransleavfall år 2000 skulle rymmas i e t t enda
måttligt stort bergrum.

Utslappen av varme t i l l vatten t i l ldrar sig just nu storre interesse an utslappen
t i l l atmosfaren. Min åsikt ar att dessa två aspekter ej borde separeras utan
behandlas tillsammans. Studier på vameutslåpp t i l l oppnå recipienter visar a t t
endast i n i t i a l t - lokalt och vid myeket stora recipientstroomar dominerer inbland-
nings for loppen temperatursankningsmekanismen. Annars ar det avgang t i l l atmos-
faren som svarar for den stora varmetransporten från kylvattenutslappen.
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Exempelvis är den kustnära nettoströomen langs Sveriges östkust av storleksordningen
10 000 m / s . 1°C temperatur forhöj ning av denna stram svarer mot överskottsvärme
från 20 000 MWe. I verkligheten räknar man med at t det behövs t io ta l s gånger mera
i värmeutsläpp för att höja Östersjöns temperatur så mycket. Erfarenheterna
visar att uppmätta temperaturhöjningar är mindre och sträcker sig over mindre
områden än de beräknade. En oljekraftanläggning på över 1000 MVFe ger således enligt
amerikanska uppgifter mätbara temperaturökningar ut t i l l högst 1 km avstånd.

Oljekraften scan alternativ

Som innledningsvis anfördes, måste miljöverkningarna av olika kraftalternativ vägas
mot varandra och inte behandlas var för sig som isolerade fenomen. Såväl oljekraft
som kärnkraft har självklara roller i den framtida kraftproduktionen i et indu-
str ial iserat samhälle. I enstaka fall kommer det ena eller det andra alternativet
att ha så avgjorda fördelar a t t valet är enkelt, men för en stor del av den
elektriska energiproduktionen måste et t alternat i wa l innebära en vägning av samt-
liga för- och nackdelar mot varandra. 0m vi då et t ögonblick studerar olje-
kraftens miljöverkningar, så kan man enklast klarlägga luftutsläppen t i l l sin
kvantitiva del. I Sverige produceras för närvarande ca 1 miljon ton svavel-
produkter per år industrielt . Ti l l atmosfären ut slappes från samtliga kaller
ca 0.75 miljoner ton svaveldioxider per år . Skulle den planerade kärnkraft-
utbyggnaden ersättas av oljekraft bleve svaveldioxidutsläppen år 2000 mellan 0.5
och 6 miljoner ton per år . Variationen här motsvarar en variation i oljans svavel-
halt mellan minst 0.25 och högst 2.5$-. 0m vi avsvavlade oljan före förbränning
finge vi då miljontals ton s tabi l t svavel e l ler andra svavelprodukter att taga
hand om som fast avfall. Väljer vi i s tä l le t at t rena rökgaserna, får vi samma
eller större mängd avfall beorende på behandlingsmetoden och slutprodukten.
Scan synes är detta stora mängder jämfört med vad som för närvarande hanteras.
Dessa avfallsprodukter representerar därför sannolikt inget värde utan utgör
en ekonomisk belastning för verksamheten.

Utsläpp t i l l vatten är svåra at t t i l lskriva specifika anläggningar, men det är
ytterst sannolikt att en given bråkdel av a l l importerad olje avsiktligt el ler
oavsiktligt sprids i våra kustvatten. Troligen är denna bråkdel av storleks-
ordningen promille. Beaktar man at t Sverige importerar ca. 20 miljoner ton olje
per år , forstår man att dette växande miljöproblem måste bekämpas i t id och
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att dessa motåtgårder också kommer att innebåra en okad kostnad for oljekraften

jamfort med dagslaget.

Verkningarna av oljekraften ar inte latt a att ange i siffror. De beror manniskors

och djurs halsa, all slags vExtlighet sant livslångden hos fast egendom. I Sverige

har en uppskattning gjorts av vad korrosionsskadorna, som rokgasutslappen

orsakar, kan uppgå till. Det har darvid beraknats att med 1% svavel i oljan får man

korrosionsskador for 50 mil joner Sv kr per år per 1000 MW el-effekt. Skadorna på

vaxtligheten ar sannolikt av samma storleksordning rent vårdemessigt men kan

dessutom få progressivt okad betydelse på lang sikt. Då det galler halsoeffekterna

ar man skaligen okunning, i varje fall om man jamfor med kunskapslåget på strålings-

bjologiens område. Observationer från grava luftfororeningsperioder i London och

Oslo tyder på att med nuvarande teknik, oljekraften ger en livstidsforkortning

over hela befolkninger på kanskje 1000 levnadsår per år for varje anlaggning på

1000 MWe.

Till slut skall i detta sammanhang anmårkas att vi vet for litet om verknings-

sattet f5r storstadens luftfororeningar for att kunne forutsaga något om huruvida

halsoeffekterna minskas proportionellt med minskade svaveldioxidutslåpp eller om andra

komponenter i utslåppen år av liknande eller storre betydelse.

Haveririskerna

Man blandar ofta vårdelost begrepp som normaldrift, driftstorning, haveri och

olycka i samband med kraft reaktorer.

Det visar sig att olika manniskor menar helt olika saker med en och samma

beteckning. Jag forsoker undvika uttrycket normaldrift och avser med drift varje

tillstånd dar anglaggningen tillåts koras med nominell effekt. Mit forslag ar

att ett haveri år en driftstorning som av en eller annan anledning omojliggor

drift på nominell effekt. Det kan då ur radiologisk amgivningssynpunkt betyda att

driftstorningen orsakat aktivitetsutslapp i samma storleksordning som man kan tillåta

under ett helt år av hansyn till narboende krtiska grupper inom befolkningen.

Sakerhetsanordningarna inom kamkraftanlaggningar ar på skaligen verklighetsframmande

grunder dimensionerade så att omgivningseffekterna av aven mycket stora och osannolika
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liaverier skall vara nårmast betydelselosa ur halsosynpunkt. Man har talat om
sannolikheter på 10 å 10 per år for sådana haverier, dar den mest exponerade indi-
viden i cmgivningen anda inte skulle få mer an några 10-tals rad helkroppsbestrålning.
Om vi tanker oss at vårlden år 2000 har fått 1(000 stora kraftreaktorer, skulle
haverifrekvensen blifrån et t haveri vart 25the år t i l l et t haveri vart 250 000 år
som medeItal.

På senare t i d har man borjat interessera sig for hela spektrumet av haverier liksom
for den tot ala sannolikheten av att någon utsattes for en viss skada från en given
anlaggning. Aven om det kan vara svart att sat t a si f fr or på al la sannolikheterna
och att redovisa alla olika haverier, så finner jag detta satt a t t nårma sig
problematiken mer tillfredsstållande an den teknik som bygger på analys av enstaka
maximalt antagliga haverier. Ett forslag t i l l målsattning for sakerheten mot
haverier kunde vara att långtidsmedelvardet av haveri effekt erna i omgivningen skulle
hållas lagre an det från driften i ovrigt. Vi dare skulle man krava att summan
av riskerna från drift- och haverifallen for karnkraftalternativen ar mindre an
risken från drift av et t alternativt oljekraft verk. Det verkar mojligt att med god
marginal innehålla dessa krav redan med nu tillampade tekniska losningar, men arbetet
på forbattringar fortgår alltjamt inom kårnkrafttekniken.

Slutsatser

Avslutningsvis, låt mig understryka vikten av at t vi går rationell t t i lvågs, når
vi s ta l ler krav på den teknik som ar avs edd a t t t jana manniskan. Vi maste
acceptera at t risker for kropps- och arvskador i storr eller mindre omfattning

ar forenade med varje verksamhet, och dessa risker kan inte elimineras ens genom åter-
gång t i l l e t t rousseauanskt naturstadium. Vi maste i s ta l le t strava efter en
likforming forståelse av sambanden mellan a l la verksamheter och deral tillhorande
risker. Utgående från dessa kunskaper får vi sedan valja mål och tekniska
alternativ på ett sådant satt a t t maniskorna får leva så lange som mjligt i basta
mojliga mil jo . Forst med e t t sådant allsidigt,jamnstarkt kunskapsunderlag kan vi
ha något hopp om att exempelvis fatta ratt beslut i frågor som den om vilken
energiforsorjningsstandard vi skall strava e t te r . Vardet av de feta rubriker
och skramselsprofters forkunnelse torde i detta sammanhang aldrig kunna underskattas
nog.
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Karnkraftutbyggnaden i varlden och Sverige enligt gallande prognoser

(1 GWe = 1 miljon KWe) samt krypton-85-utslåppen i hela varlden

(1 MCi = 1 miljon curie) och den darav orsakade arsmedelsdosen till

varldens befolkning.
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Figur 2

Tillåtiigt utsiåpp

Uppmåtta utsiåpp vid amerikanska reaktorer

Tiilåtliga och uppiuåtta utslapp av radioaktiva adelgaser i Ci/år. K avser

kort fordrojning (ca I timme) fore utslapp, L lang (ca 45 dygn). De ovre

granserna (L.K.) notsvarar att narboende kritiska grupper får 500 mrad/år,

de lagre (1,2,3) att befolkaingsdosen blir i genomsnitt ca 2 mrad/år. 1

avser skandinavisk glesbygd, 2 narhet t i l l Skandiriaviens storsta tatbygder,

3 kontinentala Europa.
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Overtemp. Barsebåck
3000 M We

Figur 3

Exempel på beraknade overtemperaturer ( C) vid Barsebacksverket. Detta kan

jaioforas med nedanstående observationer vid amerikanska verk under drift.

Morro Bay At £ 0 °C vid avst 1 km

Pittsburgh • " " 1.6 "

Waukegan " " 1 "
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Figur 4

IIlaseration av svovel och svavalproduktrcangder i Sverige. "PunkCen anger

totiila mangden svcsvelhaitiga produkter 1966, cet: horisontella strecket vicar

hur rayeket S0^ sora slapps ut till atmosfaren. Kurvorna anger for olika sva—

velhalt i oijan vad sam asåate siappas ut ytcerligare o,m planerad kårnkraft

byt5 pot olja.
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Kärnkraften och internationellt samarbete

Dr. Sigvard Eklund, Director General, International Atomic Energy Agency

Foredrag 16. mars 1971

Kärnkraftens betydelse i framtiden hänger intimt samman med den r o l l energiförsörjningen
spelar i det moderna samhället« I vidare mening brukar vi ju låta. kärnkraft eller
kärnenergi också innefatta användning av strålning och radioaktiva isotoper for
olika ändemål, men det är uppenbart at t den ekonomiska tyngdpunkten representeras
av utnyttjandet av klyvningsprocessen för produktion av elenergi.

Energibehovet är en konsekvens av de problem vi mpter, när vi försöker finna en
.jämvikt mellan å ena siden en okontrollerbar befolkningsökning och å andra sidan
starkt begränsade naturtillgångar, vilka för övrigt undan för undan minskar genom
den hänsynslösa exploatering, för vilka de är utsat ta . De måste i sammanhanget
också framhållas, a t t denna exploatering inte bara är en följd av befolknings-
explosionen. Den är också nära förbunden med de krav på en oavbruten standard-
höjning, som har kommit att b l i e t t så väsentligt inslag i vår planering för
framtiden och i vår livssyn överhuvudtaget. En konsekvens av a l l t detta är ett på
många håll a l l t påtagligare intrång på vår omgivning, ibland med rent katastrofala
fljder. Seda några år har allmänheten och politikerna kommit at t interessera sig mer
och mer for omgivningsfrågor, och som bekannt kommer nästa år en stor internationell
konferersi Fit's regi att hållas i Stockholm om detta ämne. Utan a t t gå in på några
detager skulle jag vil ja nämna två synpunkter, som ofta förts fram i den pågående
diskussionen.

Särskilt unga människor förefsiller känna et t ansvar för att förhindra, att de nuvarande
generationerna så utnyttjar och kontaminerar världen, att kommande släkten kommer a t t
leva i en öken av avfall utan de forsar ocn stränder och skogar och rena luft ,
som vi nu kan njuta av, åtminstone på vissa stäl len. En annan synpunkt, som framförts
berör det ansvar, scan vi bör känna för a t t åtminstone delar av våre nuvarande
naturtillgångar bevaras för framtiden - det må nu röra sig om mineralforekomster
eller om energireserver i form av vattenkraft e l le r fossila bränslen.

•?1
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For att eliminere skadeverkningarna på vår omgivning behover vi energi, men samtidigt

maste vi vara på det klara med att vi kan inte producera energi ut an att på ett

eller annat satt forandra vår omgivning. Vid utbyggnad av vattenkraft maste vi

bygga dammar, i vilka vattenståndet varierar mellan vida grånser och torrlagga,

eller nåstan torrlagga floder. I termiska kraftverk med forbrenning av fossila

branslen, blir luften fororenad, cm man inte tråffar mycket cmfattande åt garder, och

termiska kraftverk - antingen de anvender fossila branslen eller karnbranslen -

medfor en termisk kontaminering av det kylvatten, som anyands i den termiska

cykeln. I de kemiska anlaggningar, dar man bearbetar anvant karnbransle, kommer

små mengder radioaktiv gas ut i atmosfaren, och det radioaktive avfallet från sådana

anlaggningar maste lagras under tidsrymder, som ar langre an de perioder i vår

historia, under vilka stabila samhållsformer har existerat. Exemplen år avsedda att

illustrera det engelska ordspråket "You can't have your cake and eat it". Om vi vill

ha energi, så maste vi acceptera att vi blir tvungna att gora vissa intrång på vår

omgivning - intrång, som vi sjalvfallet onskar skall vara så små som mojligt.

Man kan naturligtvis f raga sig om det finns någon mojlighet att forhindra denna

snabba stegring av energibehovet, som, utslaget på hela jorden, innebar en for-

dubbling vart sextonde år. Jordens befolkning å andra sidan fordubblas vart kk:åe

år.,.

Ett par exempel for att belysa vad jag menar: i norra USA, i Sverige och naturligtvis

framfor allt i Borge har det blivit mycket populart att varma bostadshus med el,

en utveckling, som stimuleras av kraftproducenternas forsaljningsorganisationer.

I Sverige raknar man med att det per år går åt ungefar h m lettolja for att varma

ett litet bostadshus och forse det med vaxmvatten. Om man nu skall varma samma

hus elektriskt, och jag behover inte namna hur bekvamt och fordelaktigt det ar

ur många synpunkter, så maste man uppskattningsvis anvanda inte mindre an 8 m

tjockolja i ett termiskt kraftverk for att få de erforderliga kolovattimmarna.

Aven de mest modema oljeeldade termiska kraftverk har en verkningsgrad av hogst

U0#, och det innebar att for varje varmeenhet som skickas till det elektriskt upp-

vaimda huset, så skickar man 1,5 enhet till kylvattnet och åstadkommer dermed en

teimisk konteminering, på grun av att mer an dubbelt så mycket bransle erfordras for

att varma huset elektriskt, som det skulle gora om huset varmdes via en vannspanna.

Luftfororeningarna i kraftverksfallet torde också vara storre an i det senare fallet.

Den slutsats som man kan dra ar, att om inte vattenkraft står till forfogande for att

lamna de erforderliga kilovattimmarna, så bor man i varje fall vanta med elektrisk

uppvårmning av villor och boståder, till dess den erforderliga elektriciteten kan 1•••it'



- 20 -

produceras i kåmkraftverk. Ett annat exempel: det ar klart, att am inga offentliga

transportmedel foreligger, utan man maste anvanda 50 persoribilar for att utråtta

samma transportarbete, som man skulle kunne gora med en buss, så ar det ingenting

annat an ett sloseri med bensin, d v s med en billig energiform, scm for nårvarande

- åtminstone tidvis - foreligger i overflod.

Låt mig återkomma till frågan om termisk kontaminering. Kommer den att bli ett

allvarligt problem i framtiden? Tendensen under senare år har varit att bygga allt

storre termiska enheter, och anlaggningar upp til 1 000 MWe år nu ingenting

exeptionellt. Det år mojligt, att svårigheter med att f inna termiska recipienter for

så stora verk i framtiden kommer att leda till att man får ge avkall på den båttre

ekonomi, som dessa stora enheter erbjuder och i stållet for mindre kraftverk utnyttja

små recipienter, som foreligger i storre antal. Vi har har i Europa hort alarmerende

uppgifter om hur t ex floden Rhens vatten kommer att uppvarmas, når alla kraftverk

bar byggts, scm man har planer på langs den floden. Om problem av detta slag

blir allvarliga i framtiden, kammer såkerligen ett tekniskt forsknings- och utvecklings-

arbete igang i syfte att f inna metoder for att losa problemet, kanske genom att man

åtminstone delvis går ifrån den nu anvanda ineffektiva termiska cykeln eller genom att

man soker finna nyttig anvåndning for den ofrånkomliga uppvarmningen av kylvattnet.

Får jag efter denna inledning erinra om, at forbrukningen av energi ar ett utomordentligt

matt på graden av utveckling i et samhalle. Det beror inte båra på elkonsumtion for

kylskåp och luftkonditioneringsenlaggningar, TV-apparater och uppvarmning, aven

om de sakerna i industrilanderna utgor den snabbast stigande delen i energiforbruk-

ningen, utan också, och vad som ar mycket mer typiskt, på att ett hcgt energibehov ar

ett bevis på existensen av energiintensiv industri. Som namnts, fordubblas varldens

energibehov vart sextone år, och forbrukningen av el ånru snabbare, nam]igen vart

tionde år. Man kan stalla sig frågan: kommer vi att vara i stand att tåcka detta

energibehov?

Var och en av de olika metoder som vi nu har for att utvinna energi, har sina for-

och nackdelar. Fossila branslen och vattenkraft ar annu inte fullt utnyttjade, men

tillgången på dem ar mycket begrånsad. Vi bor jar ju också alltmer bli medveta

am att kolvatena representerer vardefulla kemiska råvar or, vilkas betydelse for

fi-amtidens kemiska industri ar sådan, att det år ett sloseri att branna upp samtlige

sådana forråd. Geotermiska energikallor och solenergin har annu tara borj at utnyttjas,
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och stora utvecklingsmojligneter foreligger sakert har inom begransade

geografiska lokaler. Karnkraften innebar i detta lage en ny frihetsgrad for

den kraftproducerande industrin med den ti l lgång på bransle, som om avancerade

reaktortyper, briders, kommer t i l l anvåndning ar utomordentligt omf attande.

Jag skuli redan från borjan v i l ja betona, att karnkraften inte har bl iv i t

utvecklad for att ersatta konventionell kraft, men for att utgora ett komplement

t i l l konventionell kraft i en vårldr dar ån idag mer an 2/3 saknar tillgång

t i l l e l ec tr i c i t e t , och dar kraftbehovet ar i snabb okning. Karnkraften ger oss

et andrum, under vilken t i d andra energikallor kan utvecklas, i framtiden också

fusionsenergi.

Frågan om karnenergin och dess inverkan på omgivningen har varit foremål for

en l i v l i g offentlig debatt under de senaste åren. Paradoxalt nog har darvid

karnkraften, som ar ren i den meningen, att den .inte kontaminerar luften, b l i v i t

placerad i e t t defensivlåge vad betraffar dess inverkan på omgivningen.

Allmånhetens uppmarksamhet har dels riktats på den termiska kontamineringen från

kårnkraftverk, dels på mojligheten av en kontaminering med radioaktivitet.

Vad betraffar den termiska kontamineringen så kan jag båra upprepa, vad jag

tidligare sagt?att vedeborlig hånsyn a l l t id maste tas t i l l derma sak, når

man våljer plats for en termisk kraftstation. Recipienten maste ha t i l l -

råckligt låg temperatur, e l l e r vara stor nog att kunne absurbera over skott s varmet.

Som bekannt, frigors från kårnkraftverk f n ungefår $0% mer varme t i l l kylvattnet

an från konventionella kraftvårmeverk. Den skillnaden kommer emellertid att

minska, allteftersom den texmiska verkningsgraden okar hos mer avancerade typer

av kraftreaktorer. På platser dar r ikt l ig t i l lgång på kylvatten saknas, kan man

naturligtvis b l i tvungen att anvånda andra metoder, t ex kyltorn. Har man dis -

kuterar frågan om ut slapp av radioaktivitet t i l l omgivningen från en atomenergi-

anlaggning, så maste man forst och framst komma ihåg att kårnindustrin från forstå

borjan har reglerats av de mest strikta sakerhetsbestammelser. En omstandighet

som ofta gloms bort i den allmanna diskussionen, ar att det inte ar vid karnkraft-

anlaggningen men vid den kemiska anlaggningen for bearbetning av anvåndt bransle,

som de radioaktive problemen framfor a l l t upptråder. Den overvaldigande kvanti-

teten, mer ån 99%, av radioaktivt avfall , matt i curie, frigors vid den kemiska

bearbetningen av anvant bransle. Det innebar inte , att kvantiteten 1% e l ler •

mindre ar utan betydelse, men forhållandet visar att utslapp av radioaktivitet från

sjalva karnkraftanlaggningen under normala driftsforbållanden ar l i t en . I detta
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samnanhang skulle jag vilja citera ett uttalande av en vålkånd amerikansk specialist,

Dr. Eisenbud, i det symposium, son: i augusti 1970 holls i Forenta Nationerna i

New York av International Atonic Energy Agency i samarbete med United States Atomic

Energy Commission: "On the basis of our 28 years of experience» including 10

years of experience with civilian power reactors, I see no reason why environmental

radioactivity need limit the development of nuclear power. It is, I fear, rather

the non-radioactive effects which impose limitations, and this applies to nuclear

plants as well as non-nuclear". Det kan i det har sammanhanget vara nyttigt att

erinra sig, att United Kingdom Atomic Energy Authority driver en intensiv kampanj

for att overtyga presumptiva kunder att sanda sitt brånsle till bearbetnings-

anlaggningarna i Wiodscale. Porhållandet kan krasst beskriva så, att engelsk-

mannen forvårvar frammande valuta genum att bearbeta utlåndskt bransle, och

accepterar då ett visst intrång på sin egen omgivning genom det radioaktiva avfall

de i det sammanhanget maste overta.

Storsta delen av det radioaktiva avfallet koncentreras och innes lutes i olika

former for lagring. Lagringen maste utforas på ett sådant satt, att det inte

foreligger någon risk rSr radioaktivt låckage till omgivningen. Har kommer vi

tillbaka till vad jag tidligare namnde, att knappast några samhallen torde

realiter vara i stand att acceptera ansvar for overvåkning av lagrat radioaktivt

avfall under 5 eller 10 århundraden. Dårfor har man metoder under utveckling for

hantering av radioaktivt avfall, som inte erfordrar overvåkning. Forvaring i

vissa geologiska formationer, som t ex saltgruover, har foreslagits, och forslag

foreligger också om internationene forvaringsplatser for detta andamål genom

IAEA:s forsorg. En slutgiltig eliminering av radioaktivt avfall ar en dyrbar sak:

bestrålning från partikelacceleratorer har foreslagits eller utskjutning till den

omgivånde rymden.

Det ar ett icke obetydligt problem att få aUmanheten att inse, att den utbyggnad

av karnkraften inte kommer att åtfoljas av någon signifikant okning av den straining,

for vilken den år exponerad. Det ar en mycket betydelsesfull uppgift att gora det

alldeles klart, att vi vet mycket mer om konsekvenserna av en viss str&lnings-

exponering eller kontaminering av radioaktivitet i den månskliga organismen an

om konsekvenserna av forgiftninger, som framkall as genom inandning av luft, som

innehåller svaveldioxid eller koloxid från kraftverk eller transportmedel.

I de sistnåmnda fallen saknas praktiskt taget fullstandigt fortfarande det veten-

skapiiga underlaget. Jag frestas att annu en gang citera ett inlagg från New-York-

symposiet forra soamaren. Denna gang gjort av den engelska specialisten Dunster.
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Han sa vid en avslutande diskussion: "This Symposium contains material sufficient
to convince a l l vho are willing to listen that the impact of nuclear power
generation is even less than that of modern conventional generation, and that
nuclear power thus makes a positive contribution to environmental cleanliness1.1

Man behcver bara studera siffror ora luftnedsmutsning for att forstå de fordelar,
som en kåmkraftanlåggning har over en konventionell termisk anlaggning. I USA
anser man, at t termiska kraftverk matade med fossilt bransle, ar ansvariga for
ungefar 3A av de 35 millioner ton svaveldioxid, som alstras årligen; karnkraft-
anlaggningar bidrar inte t i l l någon dylik kontaminering. I en oversiktsartikel
i den amerikanska tidsskriften Science i augusti i fjol menade forfattarna, at t
man kunde vanta sig en reduktion av inte mindre an 25 - 50% i sjuklihet och
mortalitet i bronkitis om luftkontamineringår i s t i r re stadsområden reduserast
med 50%.

Trots det fakta jeg relaterat , forefaller allmanheten hyta mycket storre farghågor
for en obetydelig radioaktiv kontaminering an for våsentliga kontamineringar av
andra agens. Det anfores, som jag nyss sade, mot en industri som från forstå
borjan accepterat og etterlevt de strångaste sakerhetsforeskrifter, det vore
utomordentlig beklagligt cm missforstand av detta slag skulle leda en kontaminerings-
medveten allmånhet bort från de mojligheter at forminska kontaminering scm karn-
kraften erbjuder.

Tillgång och efterfrågan på uran

Karnkraftens rol l i vår framtida energiforsorjning beror t i l l slut på t i l l -
gången på karnbransle el ler uran, och då vi under 70-talet kommer att se kårn-
kraften komma in som et t vasentligt alternativ t i l l de konventionella energi-
kallorna, kan vi under 70-talet rakna med en stark okad efterfrågan på uran
for kraftreaktorer.

På varldsmarknaden har man f n så god tillgång på uran, at t utbudet overstiger
efterfrågan. Omkring 1976 eller 1977 kan man rakna med att man får en •
jamvikt mellan tillgång och efterfrågan. Darefter borjar en kri t isk t id fSr ;
uranmarfcnaden. PSr en begransad period, som kanske inte ar langre an 25 år, \

men som sannolikt inte kommer at t b l i så lang som 50 år, kommer det att råda j
en stor efterfrågan på uran. Darefter, dvs vid eller strax erter sekel- I
skiftet, kommer efterfrågan a t t avta i samma mån som breederreaktorer b l i r \
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dominerande. Qm darefter fusionsreaktorer kcnmer t i l l stand, kommer uraribehovet

naturligtvis att ytterligare minska kraftigt.

De mest aiiktoritativa uppskattningarna av uraribehovet fram t i l 1980 och 1985
återfinns i en nyligen utgiven rapport av en studiegnjppjkild*4 gemensamt av ENEA/
IAEA. Det totala behovet i vårlden av uranoxid mellan 1970 oeh 1980 anges dar
t i l l UU7 000 ton och mellan 1970 och 1985 t i l l runt en miljon ton. Ton-angivelserna
år i short tons = 0,9 metrisk ton. De nyss namnda siffrorna och al la siffror i
det f bl j ande inkluderar inte Sovjetunionen, Osteuropa och Folkrepubliken Kina,
från vilka lander vi inte har några uppgifter.

Osakerbeten i uppgifterna anges t i l ± k% for 1972 och * 30$ for 1985. År

2000 råknar man med att kårnkraftverken skall ha en maximal kapacitet på 3 miljoner
MW, vilket skulle motsvara ungefar 5O?5 av den totala genererande kapaciteten av
6 800 000 Mff. Med vettige antaganden betraffande brånsleinventarier» anvånda
reaktortyper och belastnings faktorer osv, kommer man t i l l slutsatsen att
mellan 2 - k,5 Mton uranoxid kommer att erfordras fram t i l l sekelskiftet.

Uranreserverna uppskattas f n t i l l 81»0 000 ton uranoxid. Kan behovet fram
t i l l 1985 resp. år 2000 tackas?

Hur de nu kanda reserverna fSrdelar sig på olika lander» framgår av figur 5« lyra
lander, USA, Kanada, Sydafrika och Frankrike, or i besittning av 85 - 90% av de
nu kanda, bi l l iga uranreserverna. Resten fordelar sig på 12 andra lander. En
tredjedel av dessa reserver representerer uran, som kammer ut som biprodukt;
i Sydafrika t ex i samband med guldirtvinning, och i USA i samband med koppar-
och forsfatutvinning.

Sedan dec namnda rapporten från EUEA/IAEA publicerats, har man som bekant gjort
stora upptakter av uran i Australien, och e t t stort uranlager har också upptackts
i Sydvastafrika. Man kan darfor anta, at t de totala nu kanda reserverna uppgår
t i l l over 1 miljon ton.
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Forhållandet mellan reserver och framtida behov

Den nuvarande varldsproduktionen på i rundt 23 500 ton uranoxid årligen ar båra

något over hålften av den topproduktion, scm man uppnådde 1959» Den inåste till

1985 oka till 125 000 ton årligen, och vid sekelskiftet beraknar man att det

årligen erfordra3 165 000 ton, dvs nastan 7 ganger så mycket scm den nuvarande

produktionen.

Uranpriaet

Aven om det nuvarande varldsmarknadspriset ligger under 8 doller per pund uranozid,

så utgår man från att 8 $-nivån kommer att overskrides forst i mitten eller slutet

av 70-talet. Med tanke på den mycket framgangsrika prospektering som agt rum,

t.ex i Australien, ar det sannolikt att med nuvarande penningsvarde priset under

80-talet inte kommer att overskrida 10 $/lb, eller i varje fall det inte kommer

att gora det forran i slutet på årtiondet. For nårvarande och for viss tid fram-

over foreligger darfor knappast någon anledning att prospektera och utveckla

resurser i kategorin 10 - 15 $/lb. Man behover darfor knappast rakna med en pris-

stegring fore 80-talet och om prospekteringen efter billigt uran ar så framgangsrik

som hittils, så behover kanske inte ens på 80-talet någon prisstegring forekomma.

Inom den ram som anges av tillgång och efterfrågan kan det anda handa, att en viss

priskonkurrens kommer till stand under de narmaste 15 åren, grundad på tekniska

framsteg och produktionsrationalisering. De metoder som anvands for dagbrytning

blir alltmer effektiva, och det borde vara mojligt att från malmkroppar, som ligger

nara markytan, ta fram uran till priser under vad jag nyss anfort. Extraktion av

uranet från malmen undergår också tekniska forbåttringar med åt f51 j ande lagre

kostnader. Utan tvekan kummer såval den gruvtekniska utvecklingen som metallurgisk

forskning att spela en betydande roll i konkurrensen på uranmarknaden och ha till

resultat att priset på urankoncentrat kan hållas på en for karnkraftindustrin

acceptabel nivå.

Under 70-talet maste man standigt upptacka nya uranreserver for att tacka de kcmmande

karnkraftverkens behov. Om det årliga behovet 1985 narmar sig 125 000 ton uranoxid,

och om det till år 2000 stiger till 165 000 ton, så maste man till 1985 hitta åt-

minstone 1 miljon ton utover de hittils bekanta reserverna for att innehålla den i

gruvtéknisk drift nodvandiga perioden av 6 år mellan tidspunkt for ett fynd och dess

exploatering. Nu kånda fyndigheter och geologiska indikationer tyder på att det
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skall lyckas att tinder en längre tid hålla uranpriset, vid ca. 3 $/lb, men det

lordras som sagt en aktiv medverkan både från gruvtekniker och industrikemister'.

Den kraftprodueerande industrins overgang till kärnkraft bestämmer utvecklingen

också vad beträffar anläggningar for framställning av bränsleelement och be-

arbetning av använt bränsle. Figur 6 belyser det bekanta faktum, att det

redan vid 70-talets början finns en ansenlig kapacitet for framställning av bränsle-

element, och man kan därför knappast räkna med annat än en mycket liten ökning under

70-talet, i varje fall vad rör stora anläggningar.

Samma sak gäller också anläggningar för bearbetning av använt bränsle. Se figur 7*

Båda figurerna redovisar den förväntade utvecklingen i länder, som icke har kärn-

vapen. Det förtjänar kanske att påpekas, att Nuclear Fuel Services i USA, det

första privata företaget av detta slag, grundat 1966, planerar en kapacitetsstegring

från ett till tre ton per dag. Andra firmor i USA har planer på anläggningar, som

i mitten på 70-talet kommer att ha en total kapacitet av 11 ton per dag.

Av interesse for europeiska kunder är ett förslag, san -gjorts nyligen, att bilda ett

konsortium för bästa möjliga ut nytt j ing av de bearbetningskapaciteter, som före-

ligger i Frankrike (Cap la Hague), i Västtyskland (en planerad anläggning och

i England (Windscale). Det förslaget har väckt bekymmer hos de mindre europeiske

stater, som deltagit i och finansierat Eurocbemicanläggningen, en anläggning som

på grund av sin obetydliga kapacitet inte prismässigt kan konkurrera med de nyss

nämnda större anläggningarna.

Anrikat bränsle

Praktisk taget Bila planerade eller under byggnad varande kraftproducerande

reaktorer arbetar med anrikat uran, vilket som bekant för närvarande endast

produceras i England och Frankrike, Förenta Staterna, Sovjetunionen och Folk-

republiken Kina. Endast Sovjetunionen och Förenta Staterna förforgar over

tillräcklig kapacitet for att försälja anrikat uran på världsmarknaden. Förenta

Staterna har hittils nära nog haft en monopolställning i detta sammanhang, men

på grund av utvecklingen under de sista åren är det möjligt att det förhållandet

kan ändra sig under 70-talet.

För ett år sedan ingick regeringarna i England, Holland och Västtyskland ett avtal

om gemensam utveckling och drift av gas-centrifuger för anrikning av uran. .i

-T
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I det sammanhanget deklarerade regeringarna ifråga, at t de ansåg denna metod vare
den for europeiska forhållanden ekonomiskt mest gynnsamma. Man har redan
börjat med byggandet av de första anläggningarna i England och Holland. Forsoks-
drift anges kamma påbörjas i slutet på 1971 eller under 1972.

Aven cm det ännu ar för t idigt at t bedöma de ekonomiska forutsättningarna for
denna nya metod, så har de t r e regeringarnas in i t ia t iv utlöst en interessant
diskussion cm möjligheten att bygge en europeisk anriknings anläggning grundad på
diffusionsförfärandet. I Frankrike anser Commissariat a 1'Energie Atomique, at de har
utvecklat nya diffusionsmenbraner, som inte är mycket underlägsna de membraner
som används i Förenta Staterna. Den franska positionen forefaller vara, att
diffusionsprocessen kan användas for att bygga en västeuropeisk diffusions anläggning
med stor kapacitet for att mota de behov, som efter 1978 forefinns i Europa. Den
amerikanska reaktionen t i l l sådana tankar har varit en studie över möjligheten
att sälja gasdiffusionsteknologi t i l l Europa, under förutsättning a t t t i l f reds-
ställande säkerhetskontroll b l i r tillämpad. Bortsett från de politiska och
kommersiella interessen som rymms i detta in i t ia t iv , skulle ett amerikansk stöd
för en europeisk diffusionsanläggning göra det möjligt för amerikanarna att f r i -
göra kapacitet i USA. I annat fa l l måste en utvidning ske av diffusionsanläggningarna
där i slutet av 70-talet.

Kraftreaktorer

Efter denna översikt över urantillgångarna och det ur dem framställda bränslet,
kommer vi så t i l l de kraftproducerande reaktorerna, i vilka bränslet använts för
produktion av elenergi.

Under 70-talet kommer uppenbarligen lättvattenreakturer att dominera marknaden.
I England kommer vi att finna en del avancerade gaskylda reaktorer vid sidan av
de nu klassiska magnox-reaktorerna, och i Kanada naturligtvis tungt vattenreaktorer.
I både England och Frankrike är prototyper av breeders under byggnad, och så snart
de är färdigställda, och man vunnit erfarenhet från deras drift , kan man vänta
sig att i slutet på årtiondet breeder-reaktorer kommer att uppenbara sig på
marknaden. Det är kanske värt at t nämna, att det förefaller som om det är
föga sannolikt, att vi kommer at t sé några helt nye reaktorkoncept uppenbara sig,
och man kan allvarligt betvivla a t t kraftproducenterna med s i t t ekonomiska ansvar
kommer att vara villiga att för drift i stor skala använda sig av andra än de nya
nämnda reaktortyperna, dvs. vattenreaktorer ( l ä t t - eller t ungt vatt en), gaskylda
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reaktorer av avancerat slag och så senare under årtiondet snabba reaktorer.

Figur 8 ger en översikt över kraftproduktion och drifts-erfarenhet, uttryckt

i kWh respektive reaktorår, från et t antal av de nämnda reaktortyperna.. Det

är tydl igt , att den största erfarenheten föreligger från gaskylda reaktorer,

som närmast i det avseendet följs av lättvattenreaktorer av olika s lag.

Hur begränsad den marknaden är, som tillverkare av kraftproducerande reaktorer har

tillgång t i l l , framgår av figur 9» från vilken vi också ser den dominerande ställning

som de amerikanska tillverkarna intar.

Den utveckling, vi kan vänta oss på kraftreaktorområdet, framgår av figur 10. Idag

uppgår den nukleära generatorkapaciteten t i l l ungefär ̂ 19 000 MW, en s i f fra san 1980

väntas ha vuxit t i l l 330 000 MW. Den sistnämnda prognosen" har varit anmärknings-

värt oförändrad under flera år, och kan nu anses ganska t i l l f ö r l i t l i g , men det är

naturligtvis möjligt att den utveckling vi sett under de s is ta månedarna vad gäller

oljeförsörjningen kan komina att justera siffran uppåt. Det är ju en gammal sanning,

uttryckt för mer än ett decennium sedan av Philip Sporn, att kärnkraften kämpar

vad gäller priset mot ett rörligt mål, nämligen priset på konventionell kraft, och

med de prisstegrande tendenser som nu föreligger på oljeområdet, kan man vänta

sig ett ökat interesse från kraftproducenternas sida för kärnkraft.

Ingående studier har gjorts, framför a l l t i USA, av användningen av kraftproducerande

reaktorer för andra ändamål än direkt kraftproduktion, t ex avsalt ning av vatten.

Hitt i ls har endast en sådan anläggning kommit t i l l utförande, nämligen Sovjetunionen

vid Kaspiska Havet, men inte hel ler den är ännu helt färdigställd. I Oak Ridge

har omfattande studier gjorts av möjligheten att använda mycket stora kraft-

producerande reaktorer i vad man där kallat agro-industriella komplex. Ett

sådant komplex består av en kombination av en avsaltningsanlaggning och en energi-

intensiv industri samt ett jordbruk, bevattnat med avsaltat vatten. Det är klart,

att sådana projekt skulle vara av utanordentligt interesse för de stora okenartade

kustområden san finns, och preliminära studier har gjorts över möjligheten att

genomföra sådana project i Mellanöstern, varigenom man skulle kunna få en lösning

av de där så dominerande flyktingsproblemen. Den erforderliga investeringen torde

vara av storleksordningen ett par tusen miljoner dollar. Det är naturligtvis en
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enorm summa, men kostnaden torde inte i och for s ig i en rationell värld få

forhindra lösandet av ett av vår t i d s mest angelägna politiska problem.

Kärnexplosioner for fredliga andamål

Det ar nu mer an 25 år sedan den första provsprängningen av en atombomb ägde rum,

och de h i t t i l s enda militära tillämpningarna av det nya vapnet kom t i l l stånd.

Särskilt under de 2 s i s ta åren har en omfettanda diskussion ägt rum om möjligheten

av att använda kärnsprängmedel for c iv i la ändamål. Sådana sprängmedel represen-

terar de mest koncentrerade och kraftiga energipaket v i känner t i l l och sannolikt

också de b i l l i gas te , om vi tänker på sprängkraft per kostnadsenhet.

Moderna kärnsprängmedel innehåller både uran och tungt väte. Vid explosionen

ager två helt skilda fysikaliska processer rum. Den ena är en klyvnings- e l ler

fissionsprocess av tunga atomkärnor (uran), den andra är en fusionsprocess e l ler

sammanslagning av lä t ta atomkärnor (tungt väte).

Den väsentligaste fordelen med nukleära sprängmedel i forhållande t i l l kemiska

sprängmedel l igger i de hogst avsevärda besparingar, som nukleära sprängmedel

möjliggör. Man beräknar, att en nukleär sprängladdning, som motsvarer ca 10 000

ton TBT, kostar ca 300 000 - U00 000 dollar, under det att 10 000 ton TET betingar

ett pris av inte mindre än ca 5 miljoner dollar. Dessutom är kärnladdningarna

forbluffande små. En laddning motsvarande 10 000 ten THT rymms i en cylinder med

30 cm diameter och en höjd av ca 1,5 m. Motsvarande utrymme for en laddning av

10 000 ton THT är en kub med flera tiotal-jneter sida.

Kärnladdningar kan användas for stora byggnadsprosjekt, dammar, kanaler, hamnar

osv, där stora jord- och bergmassor skall f lyt tas . Att sådana arbeten är möjliga,

har visats vid flera försök både i USA og Sovjetunionen. En annan grupp tillämp-

ningar är frigörande av gas, o l ja och mineralforekomster. Från Sovjetunionen

rapporterades nyligen ett interessant experiment, en släckning av en gasbrand

med hjälp av kärasprängladdning.

Användning av kärnexplosioner for fredliga Ändamål inrymmer emellertid också

problem, av vilka många ännu är olösta. Man kan inte undvika, att en viss radio-

aktivitet frigörs, och man har också att t a hänsyn t i l l de seismiska verkningarna

av så stora punktfoxmiga störningar, som det här gäl ler .

i
5
.I
1
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Det ar interessant och uppmuntrande att konstatera, at t det under de siste två
åren varit möjligt att vid internationelle sammankcmster diskutera dessa frågor
och höra erfarenheter utbytas mellan specialister i länder, Frankrike, Sovjetunionen
och USA, dar utvecklingsarbete på området ägt rum. Från sådana diskussioner är
dettydligt, at t användningen av karnsprängmedel for fredliga ändamål fortfarande
befinner sig på et t relativt t id ig t stadium, och det fordras fortfarande en
ansenlig insats, innan dessa förfaringssätt kan tillämpas på rent kommersiella
uppgifter.

Tiden t i l l å t e r inte s att jag går in på icke-spridnings för draget, the Non-proliferation
Treaty, och den säkerhetskontrol av atomenergianläggningar, som enligt fördraget

skall utövas av IAEA. Att IAEA bl ivi t anförtrodd denna uppgift har sin grund i den
erfarenhet, som under ett antal år samlats inom IAEA av den säkerhetskontroll,
som vi enligt organisationens statuter är skyldiga at t utöva på vissa projekt.
Jag är angelägen att begagna t i l l f ä l l e t att säga, att den utbyggnad av IAEA's
säkerhetskontrollsystem, som ägda rum under SO-talet, t i l l mycket stor del är
Gunnar Randers* fortjänst. Som ordförande i flera arbetsgrupper spelade han en
avgörande ro l l för utformningen och modifiseringen sev säkerhetskontrollen t i l l
atomenergianläggningar av olika slag.

Den förbättrade lönsamhet, man kan vänta sig från stora kraftreaktorer (800 - 1000 MWel)
har le t t t i l l a t t den tillverkande industrin koncentrerat sig på at t möta kraft-
producenternas krav i detta avseende. Det har samtidigt le t t t i l l a t t marknaden
för reaktorer bl ivi t begränsad t i l l områden med e t t väl utvecklat kraftnät, som
kan absorbera generande enheter av den storleksordning det här är fråga om. Med
andra ord, det är framfor a l l t de redan högt industrialiserade länderna, som kan
dra verklig ekonasisk fördel av den nya kraftkällan, och jag t ror inte
jag kan skyllas för någonting annat än realism, när jag säger att kärnkraften med
al l sannolihet kommer att öka gapet mellan utvecklade länder och länder, som
befinner sig i utveckling. IAEA hade här i Oslo i fjol höstas et t symposium om
små och medelstora kraftproducerande reaktorer, dar också lönsomhetsfrågorna
kom t i l l diskussion, dock utan at t man kunde finna någon lösning, varigenom man
kunde gå utvecklingsländerna tillmötes i deras interesse för kärnkraft som ett
supplement t i l l sina konventionella kraftanläggningar.
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Verkliga eller konstlade begränsningar, när det gäller tillgången på kol, olja och

naturgas, har lett til okade priser på elkraft fraaställda med konventionella

metoder. I det läget representerar kärnkraften ett alternativ, i stånd att

producera elektrisk energi till åg kostnad, och som samtidigt gör intrånget på

vår omgivning så skonsamt som möjligt - for att ny inte igen hänvisa till den

konservering av våra krympande reserver på kol, olja och gas, som den nya

energikällan innehar till nytta för kommande generationer.

\
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•ESTIMATED WORLD USANTUM DEMAND .

Year

1970'

1971 '

1972

1973

1974

1975

'.1976

1977.

197C "
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198C

Annual. Demand .
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UH/vXim-.: TGXNAGE ISQUI233 TO FUEL

THE WORLD'S XUCL2AE POVSH STATIONS

(no-fc inc luding USSR, Eastorn Suropa,

Peop le ' s Republic Gf China)

Best oatirr.a t sr, as of 1 Jar.uary 1970

Period Sliort i;ons U^0Q

3 o

1970-1980 447,000

1970-1985 1 000,000

1970-2000 - 3 000,000

Figure h
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ESJTIMATB 0? UHANIUI.-; PRODUCTION .VTD RESERVES.

SHORT TOIiS OF U Og A? A PPJC5- BSLOV/ $ I O / l b

. AS 0? 1 JANUAKY 1970

Country

Reasonably Assured Estimated Prosent Annual
Resources (Re- • Additional RG~ . Production
servos) • . sources (1969)

. . Short Tons 11,0,, Short Tons U,0o ' Tona

' 1. U.S.A. . . .

2. Canada .

3. South Africa

4. Franco

5. Niger ' " .

6. Australia.

•'7. Gabon

8.' Spain

9» Central African
Republic

10.- Argentina

11. Portugal

12, I t a ly , Japan,
Kcxico, Turkey,
.Yugoslavia, otc.

t Ton

250,

233,

200,

45,

•j U 0
• 3 0

000

000 .

000

000

Short Tons U.Og

600,000

. 300,000

.15,000

25,000

26,000

21,700

. 13,500

' 11,000

.10,400

10,000

•9,600

9,300

. 39,000

6,500

10,400.

.22,000
7,700

12,000

11,

4,
1,

600

500

000

600

330

650
60

55
:103

TOTALS •j 82:3,000 1,038,000. 23,548

.Figure 5
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Expect eel num'ri er of fuel fabri cr/ci en plants
in rTor.-Kucloa-T-V.-er.po.a St etes

Small-size
pilot plants

Commercial-
size plants

TOTAL

1973

13

15

23

1975

15

• 30

1980

20

16

Figure 6

ed number of chomicnl reprocessin
in non—nuclerir-v.fC!£Tjon S'iaten

Year

Total numbor
of plants

1971

;8-10
i

; 1975

10-12

1980

13 - H

Figure 7
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77

82

263
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V/ORLD GENERATING CAPACITY'

Year 1970 1980 2000

Total 1100 000 2200 000 7000 000
MW(e) MW(e) MW(e)

Nuclear 19 000 330 000 3000 000
MW(e) MW(e) MW(e)

Figure 9
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Recent trends in the use of Radioisotopes, vith special reference to the

medical field

Dr. J.C. Charlton, The Radiochemical Centre, Amersham

29th March 1970

Introduction

Your Chairman, Mr. Lingjærde, has told me that the interests of the Norwegian

Atomic Energy Society are very wide and include the physical and biological

sciences, medicine and engineering, and he has asked me to cover as wide a field

as possible in my adress to you. You will appreciate that this is a matter of

some difficulty, and that in order to cover this wide field in the time available,

I must necessarily leave out a great many matters of interest, and those which I

select can be discussed only the briefest way.

Our business at the Radiochemical Centre is in the manufacture of radioisotopes in

the widest range of chemical and physical forms, and we are interested in the

interplay between the problems of the users and the problems of the manufacturers.

On the one hand, we are prompted to develop new products because our existing ones

do not satisfy the requirements of the users. On the other hand, the development

of manufacturing methods for key radioisotopes and products can open up ne*.r fields

of application. It is this interplay between advances in manufacture and

advances in the use of ra&icisotopes that I wish to emphasis this evenin~.

At Amersham, we divide up our work into three main groups:

- Sealed radiation sources, used chiefly in industrial applications.

- Labelled compounds, used chiefly for research in the chemical and

biological fields.

- Pharmaceuticals, used in medical diagnosis and therapy.

I would like to review these fields briefly in that order.

I ;
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Radiation Sources

The major uses of sealed sources of radiation have been established for many-

years. They include radiography, thickness gauging, X-ray fluorescence analysis,

medical therapy, the sterilization of surgical supplies and food stuffs, ionization

sources used for example in fire detectors, and compact heat sources. From the

manufacturing side, the advances have been in the availability of the basic

radionuclides, in the sophisitacticnand safety of source construction, and in

the accompanying instrumentation.

When I recently asked a colleague to sum up the state of affairs he said that a

few years ago, the users asked him "What sources have you available?" and tried

to match what was available to their requirements. Nowadays they come to him

with a precise specification of their requirements - the size and construction

of the source, the safety requirements, the strength and nature of the emitted

radiation and so on, with good expectations that these requirements can be met.

How has this come about.?

In the first place, there is a much greater range of radionuclides readily

available. This is illustrated for alpha emitters in Slide 1. These nuclides are

important as sources of alpha radiation, and, in conjunction with light element

targets, as neutron sources. In the early days we were confined to radium and

its daughter products, Radium D and Polonium. Polonium later became more widely

available as the product of the irradiation of bismuth in nuclear reactors. By

the irradiation of radium in the nuclear reactor we can produce Actinium-227 and

Thorium-228, which are reasonably cheap, long-lived, alpha emitters, but their

energetic gamma-ray emission is a major disadvantage in many applications. The

real advances have come with the availability of the transuranic elements.

Americium-2Ul has completely transformed the small source business, both as a

convenient long-lived alpha emitter and as a low-energy gamma emitter.

Plutonium-238 is currently of enormous interest as an energy source in heart

pacemakers. These are instruments which are implanted surgically in the body to

provide electrical signals to trigger the action of the heart. They require a

source of electricity which, up to now, has been a conventional battery» and this

has necessitated rather frequent replacement of the units. The use of a long-lived



radionuclide as the heat source, in conjunction with a thermo-electric converter,

makes possible a permanent implant. This is an application where safety is

paramount, and of course, the nature of the radiation must be such that it is

completely shielded within the device- Plutonium-238, and alpha emitter, with

virtually no associated gamma emission, and with a half-life of 86 years, is ideal

for this purpose. The last radionuclide on this table, curium-2UU, despite a

small amount of"-.neutron emission arising from spontaneous fission, promises to be

a useful alpha emitter for high intensity alpha sources in the future. Despite the

availability of new radionuclides, some gaps still exist in the ranges. One that

concerns us particularly is the gap in- the range of gamma emitters between

Americium-2Ul with its 60 keV gamma, and caesium-137 with its 662 keV gamma, when

one takes into account the factors of half-life and price.

In many instances, there are ways of modifying the energy spectrum of the basic

radionuclide. Thus the energy of alpha emission of a source may be modified by

altering the window thickness, the energy of a beta source may be modified by

absorption or scattering. X-rays may be excited within the source, and Bremsstrahlung

sources provide low energy gamma radiation. Än illustration of how a Bremsstrahlung

source may be employed to fill a gap in the range of thickness gauging sources is

shown in Slide 2.

Slide 3 shows how a radioactive source may be used to excite fluorescent X-rays,

which are emitted from the assembly, and Slide k shows the X-ray spectrum from an

Americiura-2Ul/Tellurium assembly.

This brings me to the next print, namely the great advances that are being made

in the sophistication of source construction, especially as regard safety. The

philosophy of safe source construction is simple, namely, a safe form in a safe

case. The radioactive material should be in a massive, insoluble, fire resistant

form, in a strong, incorrodible, fire resistant case. Our present trend is to

incorporate the readioactive material into ceramic, and to close the case,

which is usually of stainless steel, by welding. Slide 5 shows nource construction

using ceramics, and Slide 6 illustrates the effect of heating the source to

800 C for 10 minutes. The radioactivity is completely retained in the source

which remains mechanically str % and the only change is a slight distortion of the

front face.

:4



In conclu Hng this section, I would like to mention a radionuclide that has just

become a able on a commercial basis. This i s Californium-252 which the USAEC

is now pr.aucing in gram quantities at a price of $10.00 per microgram. Californium-

252 i s an alpha emitter of h a l f - l i f e 2.2 years but which also undergoes spontaneous

fission (and hence emits neutrons) with a half - l i f e of 66 years. I t i s therefore

of the greatest importance in the manufacture of neutron sources. One expects that

the major uses wi l l be in the industrial f ie ld , eg, in on-line neutron activation

analysis, but i t i s l ikely also t o be of importance in the medical f ie ld in

neutron implant therapy. The relative biological effectiveness (RBE) of the

radiation i s 6 times that of radium, and a typical treatment of servical cancer

employB implants totalling 20 micrograms for a period of 30 hours.

Labelled Compounds

Carbon-lU and tritium completely dominate the labelled compouns f ie ld . This i s

natural because of the common elements in biochemical systems, CHOEPS, oxygen and

nitrogen have no suitable radioisotopes5 and phosphorus and sulphur have

relatively short-lived radioisotopes and are much less important. However, as we

shall see, phosporus i s becoming of more importance.

Carbon-lU compounds were in extensive use in biochemistry in the early 1950s.

It has been said that carbon-lU labelled compounds have done, for biochemistry what

the discovery of the microscope did for biology. Perhaps this overstates the case,

but i does draw attention t o the v i ta l part that labelled compounds play in

biochemical research today.

What about trends in uses? When a technique i s so widely used as that of labelled

compounds in biochemistry the major trends are the same as the trends in the

subject i t s e l f .

Biochemistry has progressed t o what we term "Molecular Biology", the fundamental

mechanisms of l i f e and of heredity. For many years the biochemist's approach to

the fundamental problems of l i f e was through ensymes, and the genetiest's through

genes. These approaches were brought together in 19Ul by Beadle and Tatum's

"One gene-one enzyme" hypothesis - that genes function by making enzymes, and

each gene serves as a model on which a certain enzyme i s formed.

I t became increasingly evident that in the higher organisms DNA was the prime

carrier of heredity. In 1953 came the break-through, the double hel ix structure

of DM was put forward by Watson and Crick.



-hk -

We are all familiar to same extent with the story that is unfolding. How the

strands of DNA in the double helix carry the hereditary information. How the

DNA can provide copies of itself. Hov it can transcribe its code to the various

forms of RNA which is used in a complex way as a template in protein synthesis.

We are led to two of the major fields of work in biochemistry, the study of

enzymes and the study of the way in which building bricks, the amino acids and the

nucleotides are assembled into the giant molecules of proteins and nucleic acids.

In enzyme chemistry it is important to separate and purify the individual enzymes

and to measure the amount present. This is done in tarms of units of enzyme

activity- -the amount of enzyme which will catalyse the transformation of 1 micromole

of the substrate per minute under standard conditions. Radioactive methods are

widely used in the determination of enzyme activity. Let us consider a general

case:

. . „ ensyme N n . n

A substrate A, labelled in a suitable position is converted into a labelled product

C. We need a method to separate A and C, and we can then determine either the

rate of disappearance of A or the rate of appearance of C. In principle this

sounds simple, in practice there are many pit-falls. i

One of the characteristics of labelled compound work at present is the general

adoption of a more critical approach. Workers are beginning to realize generally

the importance of the radiochemical purity of the products that they are using,

and the way that this is affected by radiation decomposition. They are beginning

to realize generally the importance of having all of the label in the correct .

position in the molecule (another aspect of radiochemical purity)-, especially as \

regards tritium compounds where there is a tendency for the label to migrate to ;

other parts of the molecule both during synthesis and during the use of the labelled j

compound. The problem is a complicated one, as many of the methods of degradation j

employed to reveal the position of labelling are now realized to be less certain j

than the original methods of synthesis. J

i

A particular example of the problem of migration of the label concerns enzyme ;

assay. The aromatic amino acid hydroxylases will replace a hydrogen atom in a ;

benzene ring by a hydroxyl group. Thus phenylalanine hydroxylase converts \

phenylalanine into tyrosine. '
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In principle, a tritium label in the "̂ -position should be removed completely in

the process. In practice, 92% of the label migrates to the 3-position. This is a

particularly marked example of a general phenomenon with hydroxylases known as

the "HIH shift".

We have mentioned organic molecules which serve as building bricks. Perhaps the

most important example is the nucleotide adenosine monophosphate (AMP) with its

corresponding diphosphate (ADP) and triphosphate (ATP), shown in Slide 7> In the

rather loose (but nevertheless useful) language of the biochemist, the pyrophosphate

bonds of ATP are termed "energy-rich", and are used to convert other units into the

"energy-rich" units needed for synthesis, eg, sugars into sugar phosphates used in

polysaccharide syntheses, amino acids into amino acid +AMP units used in protein

syntheses, and other nucleotides into the triphosphate form used in nucleic acid

syntheses.

The process of D M synthesis from nucleoside triphosphates, in the precence of a

DNA template and the enzyme D M polymerase is shown in Slide 8. Guanosine triphosphate,

labelled in the alpha phosphate group, is being attached to the end of a chain. The

attachement is via the alpha phosphate group and, during the process, the other two

phosphate groups are lost. The chain may be- broken by another enzyme, DNase, but

the break occurs in the other band to the phosphate ion, so that the labelled phosphate

group is now attached to thymidine. This tells us that the guanosine was next to

thymidine in the chain.

It will be seen that studies of this type require nucleoside triphosphates with the

phosporus atom of the alpha phosphate group labelled. At present, essentially only

one radioactive isotope of phosporus is available, namely, Phosphorus-32, which has

a short half life and energetic beta radiation, nevertheless, despite the difficulties

that these factors cause in syntheses and in stock-keeping, position labelled

Phosphorus-32 nucleotides are now available on a regular basis. A better radionuclide

would be Phorsphorus-33, which is compared with Phosphorus-32 in Slide 9-



It has a somewhat longer half-life and much less energetic beta radiation. It can

be prepared from isotopically pure sulphur-33 (stable) or chlorine-36 (long-lived

radionuclide), but the present price (about £15/mCi) is at present prohibitive

for work of this kind.

There are important uses of labelled compounds outside the fields of biochemistry.

A particular example is in pharmacology. There is, nowadays, quite rightly, a great

emphasis on the proper testing of new Pharmaceuticals before they are put on the

marked. The use of the corresponding labelled compounds can give rapidly an enormous

amount of information on the distribution of the pharmaceutical in the body, and on

its metabolism. When carbon-l^, sulphur-35 and tritium labelled compounds are

employed, autoradiography on the macro-scale, using whole sections of small animals,

can give information on gross distribution. Autoradiography on the micro-scale,

using tritium or iodine-125, can give information on distribution at the celj. Lar

level. Slides 10 and 11 show some of the classical studies of Ulleberg of Stockholm

on this subject.

Radiopharmaceuticals

In vitro methods - Radioimmunoassay

The most rapidly advancing technique in the in vitro fields is that of radioimmunoassay.

In the blood there are a great number of protein hormones present in tiny amounts -

in the range of picograms (1O~ g) to nanograms (10 g) per ml. Slide 12 illustrates

the problem faced in the determination: these protein hormones have to be determined

in tiny amounts, in the presence of each other, and in presence of the vast excess

of the blood proteins. We therefore need a technique giving high sensitivity and

high selectivity. We can obtain the selectivity by employing the antigen-antibody

reaction of immunochemistry. It is possible to produce in animals antibodies, which

are a special class of proteins, and which react quite specifically with the desired

protein hormone, by recognising a specific sequence of amino acids and binding to

that site - a "lock and key" type of binding. We then use a form of saturation

analysis in which the protein hormone in the sample, and a known quantity of added

labelled protein hormone, compete for a known amount of antibody. To consider .

an example:
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To sample add 10 pg labelled ACTH

Use antibody \ t o 10 pg ACTH

Separate ACTH bound t o antibody

IF 50% of original i s activity present in bound form, then

Total ACTH = 20 pg

Therefore ACTH in sample = 10 pg.

To obtain the necessary sensi t iv i ty , the labelled hormone must have a very high

specific act ivity , and we must be able to label i t in such a way that the antibody

can s t i l l recognise i t . The growth in this f ield has been made possible only by

the availability of iodine-125. I t i s relatively easy to label the proteins by

iodination. Iodine-125 has a convenient half l i f e , convenient radiation, and i s

available in a practically carrier-free form (that i s , at a specific activity of

about 17 curies/milligram) as shown in Slide 13. Iodine-125 became readily available

just at the time that radioimmunoassay was beginning to develop using iodine-131

labelling. I t would have been impossible, using iodine-131, labell ing, for radio-

immunoassay to have beem other than a technique for academic research, whereas

with iodine-125 labelling i t i s becoming a standard technique of c l in ica l chemistry.

In vivo methods - Radioisotope scanning

For the concluding part of the lecture I wish to discuss the diagnostic technique

known as radioisotope scanning and the part played in this by radionuclide generators.

Scanning i s a technique which permits us to map out accurately the distribution of

a radioisotope in the body. SlidelU shows an X-ray of a skull on which has been

superimposed a scan showing the uptake of a radioactive material in a brain tumour.

How are such scans made? The principle of the scanner i s shown in Slide 15.

The detector i s collimated t o "see" only a small area at a time. I t i s scanned

slowly over the body by an electromechanical system and i s linked t o a printer which

makes a map of the activity found; the greater the activity, the denser the printing.

The actual equipment i s shown in Slide l6 .

The disadvantage of the scanner i s that i t i s slow and another device, called the

gamma camera, can look at the whole field of interest a l l the time. The principle

i s shown in sl ide 17 and the equipment i t se l f in Slide 18.

I



The collimator ensures that the gamma photon is received in the crystal in a

position corresponding to that from which it was emitted in the body. The

scintillation caused by the gamma photon in the crystal is received by an array of

photomultiplier tubes, and the position of the scintillation is computed, and

displayed on a cathode ray tube. Thus a pattern is built up corresponding to the

pattern of radioactivity in the body. Slide 19 shows gamma camera images of the

thyroid gland using Technetium-99m as the radionuclide. The lower image is taken

with a conventional Anger camera. The upper one with a new semi-conductor gamma

camera which is being developed by AWRE Aldermaston and the Royal Marsden Hospital.

It is in its early stages, but it is evidently capable of very superior resolution.

What about the radiopharmaceuticals used for scanning. We have a choice of the

radionuclide as shown in Slide 20. Essentially it should give a good response in

the detection equipment, it should give a low radiation dose to the patient, and

it should have suitable chemical properties for the preparation of diagnostic agents.

The second choice (Slide 21) is that of chemical form; essentially, the agent must

be taken up in the desired healthy tissue or the desired diseased tissue. The modes

of uptake of radiopharmaceuticals are shown in Slide 22, and we shall proceed to

a few examples.

If particles of suitable dimensions are injected into the blood steam they are

taken up in the first capillary bed that they meet. If injected intravenously

they are taken up in the capillary ibedsi.of the lungs, and the scan indicates the

pattern-of blood flow to the lungs. Slide 23 shows the scan cf normal lungs, and

Slide 2k shows lungs to which the blood flow has been partially obstructed by a

pulmonary embolus. Colloids are taken up in the liver, and Slide 25 shows y

camera photographs of uptake of Tc99m and Inll3m colloids in the liver.

One of the most important modes of uptake is that of specific uptake in normal

tissue as detailed in Slide 26. I want to draw your attention especially to I~ in

thyroid (we have seen thyroid scans already) of TcO^~ in thyroid (the thyroid

trapping mechanism will take up many varieties of large singly charged anions),

strontium ions and fluoride ions in bone, and selenomethionine in the pancreas.

Diagnosis of pancreas disorders is a matter of extreme difficulty. The pancreas

takes up amino acids for synthesis of the digestive enzymes. For scanning the

pancreas we cannot use a straightforward amino f.cid because there is no
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Y-emitting isotope of any of the elements present in amino acids, CHOHS: ve

therefore use the selenium analogue of a sulphur containing amino acid, L-

selenomethione, which we can label with Se75. Slide 27 shows uptake of seleno-

methionine in the pancreas, and also in the liver. This liver uptake is a great

nuisance, especially when the liver overlays the pancreas. This can be overcome

by a special technique which uses selenomethionine - Se75 (taken up by liver

and paneres) and colloidal gold Aul98 (taken up only by the liver). The instrument

is able to subtract counts due to Se75 to give zero in the areas in which it also

finds Aul98. An example is given in the Slide 28 in which, although the liver

overlays the pancreas, good delineation of the pancreas is still obtained.

For good scans, one needs.to use a large amount of radioactivity and, if the

patient is not to receive too large a radiation dose, it is desireable that the

radionuclide should have a short radioactive half life. One such radioisotope

is Fluorine-l8, of half-life 1.8 hours, whose application in bone scanning is

shown in Slide 29* However, to use Fluorine-lS one must work near to a cyclotron

or a reactor.

To obtain a short lived radioissotopes, use is therefore made of 'radioisotope

generators". These are devices charged with a relatively long-lived radionuclide

which gives the desired short-lived radionuclide on decay. Examples are shown

in Slide 30. The three most important ones are Tc99m, Inll3m and Sr87m. Strontium-

87m is used directly for bone scanning. Technetium-O95a and Indium-113m can be

fashioned into various particulate agents, colloids and complexes for scanning

brain, lung, liver, kidney and placenta. In addition TcO^~ ion can be used for

scanning the thyroid.

Let us concentrate on one such generator, the Tc99m one. The principle is shown

in Slide 31. The Mo99 is adsorbed as molybdate ion on a column of chromatographic

alumina. As the Mo99 decays, Tc99m is formed, in the chemical form of peitechnetate

ion, and this can be removed by eluting with isotonic saline. After elution, more

Tc99m grows, and may be eluted, and so on. This is shown in Slide 32. At the end

of a week, the Mo99 has decayed to about 1/U of its original value, and a new

generator is necessary.

How a generator of the simple form that we have just shown is perfectly acceptable

in a chemical laboratory, but is out of place in a hospital. The user wants

something that is safe and convenient to operate and which will give him a sterile
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product. Such e generator is shown in Slide 33» The generator is supplied sterile

to the user, who can make sterile connections to it. By eluting it with sterile

isotonic saline he may obtain a sterile eluate.

How are things developing? At present we are preoccupied with the preparation of

simple scanning reagents from Tc99m and Inll3m, but we know that their uses are

limited - they just have the wrong kind of chemistry for the preparation of complex

organic molecules. Perhaps the scanning isotope for the future is Iodine-123. It

is a half life which would allow a daily supply to most areas in the advanced

countries, iodine labelled compounds are easy to prepare, and the energy of

radiation is idea for scans. (13 hr, 100? EC, 0.16 MeV (lQ%)). Iodine-123 can

certainly be prepared in quantity, and hopefully, the price may *oe such that it

could be used for the commercial supply of iodine labelled scanning agents.

I feel sure that, within a few years, it will come into widespread use.

Conclusion

I have been associated rith the manufacture of radioisotopes for 20 years, and

I am constantly surprised by the way in which the field continues to grow. A

certain aspect seems to be fully developed, and is becoming static, when suddenly

a new idea by a user, or .the availability of a new radionuclide or technigue,

transforms the scene.

Farts of the radioactive source business seemed static for same years, but nov the

the availability of transuranic elements they are growing rapidly. The labelled

compounds business is. expanding quietly, but there are still major growth areas

emerging, such as the phosphcrus-32 labelled nucleotides- The medical field is in

a state of very rapid growth, and one can see patterns of growth merging that will

persist f or the next 10 years. My colleagues and I are quite certain that there

will be no shortage of bard work and no shortage of stimulating problems and of

n ew ideas.
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Badiur.1. and daurchter iruclides

Radium-226

Lead-210

Polor.iura-210

1620 y

22 y

138 d

strong gammas

limited supply

short half-iife

Kuclides from irradiated 3adium

Actinium-227

Thoriura-228

22 y

.1.9

strong gammas

strong gammas

r

Transuranics

Araeric ium-2^1

Curiuir.-2if'f

Plutonium-238

y

18 y

86 .y

v/eak

associated neutrons
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SOURCES FOR THICKNESS GAUGING

i l l u s t r a t i n g useful range for t ransmiss ion gauging in mm

of Aluminium.

Beta emit ters

Promethiura-1^7 •> 0.00'* - 0.12

Strontium-90Arttriuir.-90 ' • 0.3 . - 3

3rerr:5strahluug sources • • '

Prornethium-1 ̂ /Aluminium . • 0 . 1 5 - 1 0

Krypton-85/Carbon . 10 .- *fO

Gamma sources

20 - 30
Caesium-137 . 25 250

c . • •
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Adenosine Triphosphate (ATP)

Adenosine Diphosphate (ADP) \

Adenosine 'Monophosphate (AMP)
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Synthesis by DNA-polymerase

?Jext unit joins to the 3'-position
of the sugar molecule

Breakdown by DNasa
t

Links broken at the 5 -position
. of the sugar molecule"

•NSAKEST-NBIGHBOUR' frequencies in DNA .

'HA
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PK0SPH03US-52 8e -35

P-32

P-33

Ik.3 days p", 1.71 MeV (100^)

25 days p", 0.25 KeV (100^)

S-32 (n,p) . P-32

S-33 (n,p) ' P-33 :

Cl-35 .(n,a) P-32

Cl-36 (n,a) P-33

'•• I . '•
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C

RADIOIMMI/NOASSAY

1 ml of serum contains:

—2
Total proteins 5 x 10 g

-9
Insulin • 1 x 10 J g
ACTH • 2 x 10"11' s

A radioactive reagent of high specific activity gives the

necessary SENSITIVITY. ' '

The technique of imrnunoassay gives the necessary SPECIFICITY.

Eadioimmunoassay i s a form of SATURATION ANALYSIS, in which

labelled and unlabelled protein hormones compete for a

limited amount of ANTIBODY.

.• 1

'i

i
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ICDIKE-125

o

Xe-12^ (n,y) Xe-125 _ _ > 1-125

I-I25 !(n,Y)

Iodins-125 60 day half life

100/0 electron capture

y, .0.035 MeV, TA

Te X-rays, 0.027 MeV,

Range of Auger electron in
• tissue not more than 2 y.

Specific activity,
17 curies per milligram
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