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VÄRLDENS FRAMTIDA ENERGIFÖRSÖRJNING

Bo Lehnert

Föredrag hållet den 1 oktober IG70 vid Atomenergikommis-

sionens Forségsanlaeg Rise, Roskilde, Danmark.

När den grekiske sjöfararen Odyssevs på en av sina

färder kom till ett smalt sund, måste han passera mellan

två vidunder, Skylla och Karybdis. Lyckades han att manöv-

rera undan det ena, verkade det som om han istället skulle

hamna i käftarna på det andra. Detta liknar i viss mån

den situation som kan uppstå för världens energiförsörj-

ning i ett kritiskt framtida skede, där en energibristens

Skylla hotar på ena sidan och en miljöförstöringens och

säkerhetsriskernas Karybdis på den andra.

För närvarande fördubblas jordens befolkning på mellan

30 och 50 år och beräknas nå en siffra av cirka 7000 mil-

lioner invånare år 2000 (Fig. 1). Även om denna ökning så

småningom avmattas, leder den höga befolkningsmängden, kra-

ven på högre levnadsstandard i världens samtliga länder

och en fortsatt teknisk utveckling med delvis nya och mera

energikrävande processer med stor sannolikhet till en fort-

satt och starkt växande energikonsumtion. Det har också

hittills varit ett historiskt faktum att det finns ett nära

samband mellan energiförbrukningen per invånare och civi-

lisationens nivå. Denna förbrukning är, direkt och indirekt,

inbegripen i nästan alls samhällets produktionsprocesser

och utgör kanske den viktigaste och oumbärligaste av alla

produktions faktorer.

I denna Översikt skall några synpunkter sammanfattas

rörande världens energiförsörjningsproblem sett i samband

med kärnenergins utnyttjande. Det skall från början under-

strykas att vissa här anförda data av förklarliga skäl är

behäftade med den osäkerhet, som alltid ingår i prognoser

om framtiden. Då endast storleksordningar är av betydelse



i detta sammanhang, påverkar emellertid en sådan osäkerhet

inte de kommande resonemangen i stort.

I. Framtida krav på energiproduktionen

Lat osc först betrakta kraven pä världens framtida

energiförsörjning. Under de sista hundra aren har en lavin-

artad ökning ägt rum av energibehovet, och denna ökning vi-

sar ännu inga tendenser till avmattning. För närvarande kon-

sumerar Fuinskligheten litet mer än 0,1 Q/^r, där enheten

Q = 3 x 1014 kWh = 1,0 5 x 1021 Joule, kr 2 050 beräknas kon-

sumtionen ha stigit till mellan 3 och 6 Q/är svarande mot

0,1 till 0,2% av den totalt infallande solstrålningen, d.v.s,

mellan 50000 och 10J000 kWh per invånare och år (Fig. 2).

Detta innebär en totalt förbrukad energimängd under perioden

1970-2050 av omkring 150 Q = **,5 x 1016 kWh. Förutom våra

nu kända användningsområden för energi, är det högst sanno-

likt att även andra områden kan bli aktuella i framtiden.

II. Energikällorna

De disponibla energitillgångarna, med vars hjälp dessa

framtida krav måste mötas, kan uppdelas i två huvudgrupper,

nämligen de som härrör från andra källor än kärnreaktioner

i reaktorer och de som är baserade pä sådana.

1. Energiproduktion utan hjälp av kärnreaktorer

Källorna, som dr oberoende av kärnreaktorer, består

av fossila bränslen, vilka utgöres av solenergi lagrad i

fossila växter, energi från av solstrålningen drivna krets-

lopp i jordatmosfären och världshaven, den direkt mot jord-

ytan infallande solstrålningen, samt jordvärmet.

a. Fossila bränslen

De för närvarande kända och genom nyprospektering be-

räknade lagren av kol representerar en reserv av omkring

200 Q. För olja och naturgas är motsvarande siffror omkring

10 Q och 3 Q, vartill kan adderas en reserv genom fyndighe-

ter av oljesand, som uppgår till omkring en tredjedel av

kolreserven men som är svårare att exploatera. Med den upp-

skattade energikonsumtionen ser vi att alla dessa reserver

knappast täcker energibehovet fram till åx» 2050 (Fig. 3).



De små tillgångarna av olja och naturgas exploateras för

närvarande hänsynslöst och kommer med nuvarande förbruknings-

takt sannolikt att vara uttömda inox cirka 50 år. Även om

mån genom upptäckter av nya fyndigheter mot förmodan skulle

öka det fossila förrådet till det dubbla, förlänger detta

bara frister* till tidpunkten för en fossil bränslebrist inen

ändrar inte på slutsatsen att framtidens generationer knap-

past i större utsträckning kan räkna med dessa energikällor.

b. Av_s£ls^rå3.ningen i naturen driyna_kret3^O£p

Solstrålningen driver ett antal kretslopp i jordatmos-

fären och i världshaven, ur vilka energi kan uttagas genom

mekaniska eller termodynamiska metoder. Vattenkraften skulle

fullt utbyggd kunna leverera omkring 0,05 Q/är. Mindre ef-

fektbelopp kan också utvinnas ur tidvattnet, havsvågorna

och vindarna, men här uppstår problemet att uppsamling måste

ske över stora områden vilket inför tekniska och ekonomiska

komplikationer. Detsamma gäller temperaturskillnaderna mel-

lan ytvattnet och djupare lager i världshaven och i havsström-

marna. Åskurladdningarna ger slutligen så små energimängder

att de helt kan försummas i detta sammanhang.

c. Av_sol£t£åjLninger\ <iirekt_utvunnen energi

På jordytan infaller genom solstrålningen ocskring 1

kW/m2, d.v.s. 1 Q/år på i runt tal 30000 km2. För atc pro-

ducera en uttagbar effekt av 1 Q/år med 30% verkningsgrad

måste man då fånga in solstrålningen inom en yta av cirka

100000 km genom att täcka denna med bränsleelement eller

andra anordningar för effektomvandling. Med nuvarande teknik

är det således svårt att utnyttja solenergi*, i stor skala,

men i framtiden kan kanske nya möjligheter erbjuda sig. Man

kunde tänka sig stora brännspeglar utformade som jordsatel-

liter, vilka fångar upp solstrålningen och fokuserar denna.

Medsändandet av energin till jordytan blir då ett annat pro-

blem.

d. Jordvärmet

Jordvärmet härrör egentligen från kärnreaktioner i mi-
neral i jordskorpan, men uttaget av mot»varan3e energi har
i detta sammanhang inte med kärnfysik att g6ra. Genom att



utnyttja de uppkomna temperaturskillnaderna har man totalt

1 Q/är till förfogande. <iven här uppstår emellertid proble-

met med den laga effekttätheten per ytenhet av jordytan räk-

nat, med åtföljande tekniska komplikationer.

2. Energiproduktion med kärnreaktorer

Det är således högst sannolikt att alla källor som

inte baserar sig på köirnre aktörer, utom möjligen solenergin,

i framtiden antingen kommer att vara uttömda eller otill-

räckliga för att trygga världens energibehov. Vad som åter-

står att hoppas på är då kärnenergin (Fig. *O .

Genom att förändra atomkärnornas struktur kan i vissa

fall stora energimängder frigöras. Detta gäller såväl vid

klyvning (fission) av tunga grundämnens kärnor (uran, tho-

rium, lithium) som vid sammanslagning (fusion) av lätta

grundämnens kärnor (de tunga väteisotoperna deuterium och

tritium). Uran, thorium och lithium uppträder i små kvanti-

teter i jordskorpan. Deuterium kan erhållas ur de små spår

av tungt vatten, som förekommer i världshaven. Tritium upp-

står genom fusion av deuterium, men kan också erhållas ur

lithium genom neutronbombardemang.

a. £is_sipn

Ett antal konventionella kärnreaktorer har redan satts
2 35i drift på skilda håll i världen, i vilka isotopen U kly-

ves• Enbart omkring 1% av det i jordskorpan befintliga ura-

net kan här användas som bränsle och motsvarande reserv är

dessutom så starkt begränsad att den, liksom de fossila

reserverna, inte täcker energibehovet på längre sikt.

På fissionssidan erbjuder sig emellertid i framtiden

nya möjligheter genom de så kallade bridreaktorerna i vilka

man genom ett speciellt meliansteg av reaktioner kan omvand-

la hela den i naturen förekommande uran-och thoriumreserven

till klyvbart bränsle. De små spåren av sådant bränsle i

vanligt urberg svarar då mot en reserv som vid en tiodubb-

ling av nuvarande energikonsumtion skulle räcka i omkring

10 år för en befolkning av 10000 millioner människor» Av

tekniska och ekonomiska skäl kan emellertid endast «n mycket

liten del av denna reserv exploateras• Därför torde enligt



vissa uppskattningar även bridreaktorernas i praktiken an-

vändbara bränsleförråd bli så begränsat, att det endast i

måttlig grad överstiger det fossila. Denna fråga ar dock

fortfarande föremål för diskussioner och måste tills vidare

lämnas öppen•

b. .Ftision

Kärnenergi kan också genereras genom fusion i den pro-

cess som i dagligt tal brukar kallas att "tämja vätebomben".

Kärnreaktionerna äger härvid ruin i tungt väte vid extremt

höga temperaturer och liknar i vissa avseenden de i solens

och stjärnornas inre förekommande. De små mängder av tungt

väte, som förekommer i världshaven, svarar genom denna pro-

cess mot en i praktiken outtömlig bränslereserv, d.v.s. den

skulle räcka i cirka 10 år. I detta avseende har varje

liter havsvatten ett energiinnehåll motsvarande omkring

300 liter bensin. Per massenhet är bränslet i anrikat till-

stånd omkring 5 gånger energirikare än det vid fission an-

vända.

På ett tidigt stadium av fusionsenergins utnyttjande

räknar man med att använda en blandning av deuterium och

tritium* Då det senare måste produceras med hjälp av litlium,

blir fusionsreaktorns energireserv under detta stadium be-

gränsad till omkring 70 Q.

c. Eten ^rajnj:ida_energires£ry_en

Genom att "elda" med urberg eller med havsvatten har

man således mycket stora energireserver till förfogande.

Vilken eller vilka energikällor, som i framtiden kommer att

bli de lämpligaste, är ännu för tidigt att avgöra, även

om fusionsreaktorn erbjuder vissa fördelar, som senare skall

beröras mera i detalj• I detta sammanhang bör även påpekas

att fissions-* och fusions alternativen kan ko ̂^iner as i en

så kallad hybridreaktor i vilken fusionsreaktionerna åstad-

kommer en förbättrad neutronekonomi för fissionsprocessen,

III. Allmänna konsekvenser av kärnenergins införande

En storskalig övergång till energiproduktion genom

kärnreaktorer, av fissions- eller fusionstyp, leder till ett



antal vittgående konsekvenser, som i korthet skall beröras i

i detta kapitel (se även Fir. 5). j
i

1. Energiförsörjningen |

Vid inventeringen av de möjliga framtida energikällor- |

na har vi sett att kärnenergin synes erbjuda den enda lång- |

siktiga lösningen oa världens energiförsörjningsproblesi, j

även om solenergin inte helt kan bortdiskuteras. Härigenom |

skulle vi neit undvika en energibristens Skylla. j

2. Nya möjligheter ]

in produktion av stora kvantiteter energi till lågt

pris öppnar nya mojligheter, som hittills inte kunnat för-

verkligas i praktiken, ilagra exempel på detta är avsaltning

av havsvatten i stor skala, framställning av syntetiska

bränslen och bearbetning av malmer med låg metallhalt.

Detta kan föra med sig något av en ny industriell revolution.

3. Ändrad användning av fossila reserver

De fossila reserverna utnyttjas for närvarande hänsyns-

löst till förbränning, detta trots att det är en tidsfråga

när de kommer att vara en gång för alla förbrukade. Genom

övergång till energiproduktion med kärnreaktörer kan en

sådan utveckling stoppas och dessa dyrbara naturrikedomar

sparas till andra viktiga ändamål. De kan då reserveras bl^nd

annat till råvaror för kemiska industrin, och i framtiden

kanske också för livsmedelsindustrin. Man kan redan nu fram-

ställa protein ur olja genom mikrobiologiska metoder. Lndast

1% av världens nuvarande oljekonsumtion skulle räcka till

att på detta sätt täcka mänsklighetens proteinbehov. Vi borde

med andra ord inte elda upp oljan, utan utnyttja den som

råvara till andra mera kvalificerade ändamål, eller "äta upp"

den.

**• Miljöproblemet

Våra dagars förbränning av fossila bränslen resulterar

i ett stort utsläpp av avgaser, däribland de giftiga kolmo-

noxid (CO) och svaveldioxid (S02) som nu inte bara förgiftar

luften och vattnet i våra tätorter utan även på landsbygden.

Han befarar bland annat att avgaserna återbördas till marken

i form av svavelsyrehaltigt regn» Atmosfärens halt av kol*



dioxid (C0«) har under de sista 75 iron stigit med 15rc. En |

fortsatt utveckling .». denna riktning kommer märkbart att !

påverka klimatet. Dessa effekter begränsas emellertid vid

övergång till kärnenergi.

A andra sidan inför Kärnenergin andra miljöproblem,

son: kan bli no^ sä svära att bemästra, liksom tekniska oca

andra säkerhetsfrågor vartill vi strax skall återkomma. En \
i

mycket stor lokal energiproduktion, vare sig av kärntekniskt j

ursprung eller inte, infor dessutom problem rörande kraftsta-

tionernas vcirmeutveckling och kylning. Svårigheterna med

en sådan värmepollution torde i varje fall bemästras genom

att placera stora kärnkraftverk vid kontinenternas kuster.

Om man således lyckas undvika en energibristens Skylla

genom kärnenergins införande, måste samtidigt åtgärder vid-

tagas för att inte i stället råka ut för en miljöproblemens

Karybdis.

IV. Kärnenergi

skall nu mera i detalj gå in på de frågor, som upp-

står i samband med kärnreaktorer baserade på såväl fission

SOIL fusion.

I de för närvarande i drift befintliga konventionella

fissionsreaktorerna utnyttjas enbart en bråkdel av uranet

som bränsle. Dessa kan för närvarande konkurrera med andra

energikällor. Enbart i USA är redan 11 reaktorer i drift

och **6 under byggnad. Detta löser emellertid inte energi-

försörjningen på lång siKt, och leder dessutom till en ex-

ploatering av kärnbränslet, sa att man äventyrar utveck-

lingen av bridreaktorer. I de senare behövs detta bränsle

för att i bridprocessen generera den stora reserven av klyv

bart material. Vi skall i fortsättningen diskutera de mera

långsiktiga alternativen baserade på brid- och fusionsreak-

torer, men observerar samtidigt att en sfor del av de frå-

gor som berör bridreaktorerna också är tillämpliga på nu-

varande konventionella fissionsreaktorer. Några av de vik-

tigaste problemen för de båda långsiktiga reaktoralternati-

ven har sammanfattats i Fig. G.
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1. Nuvarande forskningsläge

För bridreaktorerna är utvecklingsarbetet långt fram-

skridet OCH narra beräknas snart kunna tae-as i drift som

forsknings re aktörer. För fusionsreaktorernas del löper-

forskningsarbetet i gynnsam riktning, men flera delpro-

blem återstår att lösa. I den vidare behandlingen av pro-

blemen i Fig. ö antar vi att fusionsreaktorn kan förverk-

ligas med full framgång och diskuterar de konsekvenser

som detta kommer att medföra.

2. Bränslet

Såvitt man kan bedöma saken pä nuvarande stadium, blir

bridreaktorns bränslepris jämförbart med eller mindre än

konventionella kraftverks. För fusionsreaktorn kommer en=

ligt gjorda uppskattningar bränslepriset att bli väsentligt

lägre än för bridreaktorn. men det bör samtidigt hållas i

minnet att bränslekostnaden inte är den enda som bestämmer

energipriset. Enligt Rose (1969) bör fasta kostnaden för stora

anläggningar belöpa sig till omkring $20/kW(th) för bridreak-

torn och $6/kW(th) för fusionsreaktorn. På denna punkt är

emellertid utgångspunkterna för en jämförelse ännu för

osäkra, och delade meningar råder i denna fråga.

Vad bränslereserven anbelangar bör enligt Rydberg (1966)

observeras att om all produktion av kärnenergi nu baseras på

bridreaktorer, så skulle huvuddelen av bränslet bli bundet

till bridprocessen i reaktorernas mantel. År 2000 skulle då

reaktorerna ha ett uraninventorium av 0,4 Mton, huvudsak-

ligen beläget i manteln, medan uranförbrukningen genom klyv-

ning endast vore 0,001 Mton/år. För år 2050 blir enligt

Rydberg motsvarande siffror 14 i-lton och 0,0 35 Mton/år. Så-

ledes kommer även den med bridreaktorer på fission baserade

kärnenergin sannolikt att befinna sig i ett svårt läge vid

sekelskiftet vad råvaruförsörjningen beträffar. Detta tryck

kan lättas av fusionsreaktorn i vilken bränslet kan utnytt-

jas utan me lians te g.

3* övergång till stora enheter

Framtida kärnkraftstationer torde bli mycket stora av

den anledningen att lönsamheten ökar med dimensionerna och

effekten. För bridreaktorer är den fasta kostnaden i huvud-



sak proportionell mot reaktorns volym. Då reaktionsutrynimet

i en fusionsreaktor enbart uppfylles av ett plasma och

konstruktionsdetaljerna bildar ett skal omkring detta, blir

en övergäng till stora enheter bland annat av detta skäl

ännu mera gynnsam än for bridreaktorn. Således räknar man

med atx fullskaliga fusionsreaktorer kommer att ha en effekt

av storleksordningen 2000 till 10G00 ii7. Även på denna punkt

är emellertid meningarna ännu delade, bland annat när det

gäller jämförelser med bridreaktorer i vilka härden utgöres

av en saltsmälta.

^• Omvandling i elektrisk energi

Kraftgenereringen med bridreaktorer måste i huvudsak

ske på konventionellt sätt. Detta leder till en avsevärd

värmepollution. I fusionsreaktorn bör man i varje fall under

ett senare utvecklingsskede kunna utnyttja vissa reaktioner

såsom (D Hc ) där 73% av den frigjorda energin tillfaller

laddade partiklar och kan direktomvandlas i elektrisk energi.

Det är också tänkbart att en del av den totala strålningen

från reaktorn kan överföras i elektrisk energi genom joni-

sationsmetöder och magnetohydrodynamisk kraftalstring i

en yttre gasmantel. Dessa processer för direktomvandling

minskar värirepollutionen.

5. Avfallsproblemet

För fissionsreaktörerna utgör avfallsproblemet en vä-

sentlig fråga. Om man i dagens läge skulle försörja hela

världen med energi från bridreaktorer erfordras omkring

10000 sådana, som tillsammans åstadkommer omkring 10000 ton

långlivat radioaktivt avfall per år. Även med nuvarande

expansionstakt inom fissionsreaktorområdet kommer avfalls-

problemet att oka i betydelse, sä som framgår av en upp-

skattning (Fig. 7) enligt Belter (1962). Den officiellt

tillåtna högsta nivån för radioaktivitet i luft är 1Q~13

3
Curie per m , där 1 Curie motsvarar strålningsintensiteten

från 1 gram radium. Det radioaktiva avfall, som bildas en-
bart genom kraftreaktorer under de närmaste årtiondena, kom-
mer enligt Belter att behdva cirka 1000 års lagring för att
avklinga till ofarlig nivå*

• ; '.'< *
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ilan har inom utvecklingen av fissionsreaktorerna ned-

lagt ett omfattande och systematiskt arbete pa att skapa

betryggande säkerhet nar det gäller detta problem. En del av

avfallet på lag aktivitetsnivå slappes i dagens läge ut i

luften och vattendragen sedan utspädning skett till ofarlig

nivå. Trots de vidtagna försiktighetsmåtten kan dock här

föreligga en mera långsiktig risk, son förorsakas av fort-

skridande progressiv koncentration av radioaktivitet genom

biologiska processer. För avfall med hög aktivitetsnivå

sker lagring i behållare, som nedgräves eller sänkes i ha-

vet, eller överföring till olösliga föreningar som i form

av bollar kan lagras på torra och säkra platser såsom

saltgruvor. Tekniskt sett går det således att lösa proble-

met med fissionsreaktorernas avfall, men de i framtiden pro-

ducerade stora mängderna gör i förening med transporter och

andra osäkerhetsfaktorer inte situationen enkel.

För fusionsreaktorns del bildas inga långlivade radio-

aktiva produkter genom själva reaktionerna och någon stor-

skalig borttransport av avfall behöver inte vidtagas. Genom

reaktionerna bildas visserligen det giftiga tritium, men

detta utgör bränsle i reaktorn. Enligt Rose (1969) bör
3

läckaget av tritium hållas under 10 för att motsvara till-

läten nivå, vilket är en ur teknisk synpunkt högst rimlig

siffra. Det bör i detta sammanhang påpekas att tritium för

närvarande också bildas i fissionsreaktorer och från dessa

slappes ut direkt i atmosfären.

När det vidare gäller den genom reaktionerna inducerade

radioaktiviteten i väggmaterialet och övriga konstruktions-

detaljer torde fusions- och fissionsreaktorerna vara i ett

likartat läge. Neutronflödct i en fusionsreaktor beräknas

bli mindre än i en snabb bridreaktor, medan neutronenergin

blir större i den förra än i den senare. Den inducerade

radioaktiviteten och omvandlingen av väggmaterialet utgör

i första hand ett tekniskt problem. Ur säkerhetssynpunkt

är denna aktivitet betydligt mindre allvarlig än den som

uppstår genom avfallet från bränslet i fissionsreaktorn*

7# Teknisk säkerhet inom reaktorn

Även om säkerheten för varje enskild fissionsreaktor nu
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uppdrivits t i l l en beundransvärt nöp nivå, kommer globalt

sett risken for fel att öka med antalet i drift satta reak-

torer. I olyckligast tänkbara fall , då reaktorn exempelvis

gar ur kontroll, är hela dess bränsleförråd i farozonen.

För de stora i framtiden använda reaktorenheterna blir av-

svalnin^stiden lång. Även vid omedelbar upptäckt av ett

fel kan det då dröja omkring 1 timme innan reaktorns tempe-

ratur nedbringats på ofarlig niv.1.

En fusionsreaktor innehåller a andra sidan mycket små

mängder bränsle corr uttför en potentiell säkerhetsrisk. Vid
2 1 3en plasmatäthet av 10 joner/m blir motsvarande energi-

förråd endast omkring 3 x 10 joule/ni . Vidare kan i kärn-

fysikaliskt avseende fusionsreaktorn inte gå ur kontroll,

utan dess reaktioner kommer vid ett uppträdande fel att av-

stanna på mindre än 1 sekund.

8. Teknisk säkerhet utom reaktorn

För en kraftstation baserad på en fissionsreaktor måste

en cirkulation äga rum av radioaktivt bränsle, avfall m.m.

genom transporter mellan stationens område och yttervärlden.

Detta medför en viss säkerhetsrisk, bland annat genom de

olyckor, som kan uppstå vid själva transporterna.

Fusionsreaktorns handhavande bör i långt större ut-

sträckning kunna begränsas t i l l själva kraftstationens om-

råde.

3. Allmänna säkerhetsproblem

Vissa risker för utspridande av radioaktivitet från

fissionsreaktorerna och deras bränsleförråd kan uppstå genom

naturkatastrofer, sabotage, krigshandlingar och andra oför-

utsedda ingrepp på såväl reaktorerna själva som på tillhö-

rande transporter av bränsle och avfall. För en fusions-

reaktor är sådana problem betydligt mindre allvarliga, bland
annat av skälen att reaktionerna- vid åverkan omedelbart
avstannar och att handhavandet av aktivt material nästan
helt kan begränsas t i l l kraftstationens område.

Tillverkning av stora mängder klyvbart bränsle för
militära ändamål kan visserligen ske med hjälp av fusions-
reaktorer, men sådana processer kan inte aga run utan stat*
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lig övervaknir.f. For Övrigt ar det redan nu disponibla för-

rådet av kärnvapen i världen så omfattande att denna möjlig-

het inte kan medföra någon väsentlig ändring av den militär-

politiska situationen.

10. Sammanfattning av jämförelsen mellan brid- och fusions-

reaktorer

I detta kapitel nar ett försök rjorts till jämförelse

mellan de båda alternativen for en framtida energiproduktion

genom brid- och fusionsreaktorer. Diskussioner av varje en-

skilt i Fig. 6 upptaget delproblem medför kanske inte i och

för sig några avgörande argument i denna jämförelse. Dess-

utom är situationen ännu inte klarlagd på flera punkter, där

delade meningar för närvarande råder. Av nuvarande läge att

döma torde dock den samlade effekten av alla i Fig. 6 upp-

tagna frågor tala för att fusionsreaktorn på längre sikt

medför vissa väsentliga fördelar jämfört med bridreaktorn.

Det bör emellertid samtidigt med skärpa betonas att något

motsatsförhållande mellan de båda alternativen vare sig bör

eller behöver förekomma, och att en slutgiltig bedömning av

deras framtidsutsikter ännu inte kan göras. Under nuvarande

läge är det i varje fall sannolikt att bridreaktorn under en

övergångsperiod måste svara för åtminstone en del av den er-

forderliga energiproduktionen.

V. Fusionsproblemet

Vi skall i fortsättningen av denna översikt litet när-

mare granska de problem och framtida möjligheter, som är

förknippade med fusionsreaktorn.

1. Plasmatillståndet

Materiens tillstånd kan betraktas som resultatet av en

dragkamp mellan bindningskrafterna och den oordnade värme-

rörelsen hos dess smådelar. Då vi höjer temperaturen hos en

fast kropp Ökar värmerörelsen och blir snart så intensiv att

bindningskrafterna inte längre förmår hålla smådelarna kvar

på sina platser. 1 många fall smälter då kroppen och övergår

i vätskeform. Värmer vi vätskan ytterligare, övervinnes i sin
tur dess bindningskrafter) den kokar och övergår i en gas»
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där smådelarna rör sig fritt omkring varandra på godtyckliga

inbördes avstånd. L'n fortsatt uppvarmninr, leder så småningom

till så stora hastigheter hes gaspartiklarna, att de vid

kollisioner med varandra slås sönder i sina elektriska be-

ståndsdelar (de joniseras). Då bildas ett plasma, som be-

står av i medeltal lika många positivt laddade joner som ne-

gativt laddade elektroner.

Den beskrivna utvecklingskedjan representerar materiens

fyra första tillstånd ocn kan oägas svara mot den antika

grekiska bilden av de fyra elementen jord, vatten, luft,

eld. Materiens fjärde tillstånd, plasmat, omfattar ett mycket

stort temperaturintervall, ungefär mellan 10 och 10 K

(Fig. 8).

Denna utvecklingskedja är inte avslutad med de fyra till-

stånden. Värmer vi nämligen plasmat till tiotals och hundra-

tals millioner grader, kolliderar jonerna så häftigt med

varandra, att reaktioner uppstår mellan deras atomkärnor.

Härigenom övergår plasmat till materiens femte och högre

tillstånd, där kärnor, kärnfragment och elementarpartiklar

omvandlas i varandra. Det är just på gränsen till denna

övergång, som den termonukleära fusionsforskningen ("väte-

krafts forskningen") avser att arbeta.

2. Grundförutsättningar för fusion

I solen och övriga stjärnor förbrinner väte till helium

på ett kontrollerbart sätt under avgivande av kärnenergi.

Detta kan uppfattas som exempel på gigantiska kosmiska fu-

sionsreaktorer. Motsvarande reaktioner har sedan länge med

tekniska hjälpnitdel kunnat åstadkommas i tungt väte. Således

kan man i laboratoriet bombardera tung is med deuteröner,

som accelererats på elektrisk väg, och härigenom få en kon-

trollerbar fusionsreaktion. Energiutbytet är emellertid för

litet vid detta arrangemang och reaktionen kan inte under-

hålla sig själv. Å andra sidan frigöres i vätebomben enorma

mängder av fusionsenergi, men dessa kan inte kontrolleras.

I fusionsreaktorn strävar man efter en kompromiss mellan

dessa två ytterlighetsfall, d.v.s. man söker åstadkomma fu-

sionsreaktioner, som både är kontrollerbara och självunder*

hållande.



I fusionsreaktorn måste den producerade effekten täcka

alla enerriförluster liksom all uttagen nyttig energi. I en

gas bestående av tungt våte är reaktionshastigheten nära

noll vid rumstemperatur, men den okar lavinartat med sti-

gande temperatur. Visserligen ökar då också strålningsför-

lusterna, nen när en viss kritisk temperatur T oasserats,

har reaktionshastigheten vuxit ikapp de strålningsförluster,

som härrör frän kollisioner mellan partiklarna. Som första

villkor måste således temperaturen väljas något över detta

kritiska värde, som för deuterium är orkring 3 x 10° K och

för en blandning av deuterium och tritium omkring 3 x 10 K.

Vätet har då övergått i piasmatillståndet•

Da det heta nlasmat innehåller stora mängder värmeenergi,

medför ett partikelflode till reaktorns väggar otora energi-

förluster. Flödet måste därför begränsas starkt, vilket i

praktiken innebär att produkten av jonernas täthet n och

inneslutningstid t i reaktionsvolymen skall hållas över en

viss kritisk nivå (nt) . Vid de för en fusionsreaktor ak-
c

tuella tätheterna naste då varje plasmapartikel stanna inom

reaktionsvolymen under sekunder och beskriva en bana av tu-

sentals kilometers längd innan den kan tillåtas slå i reak-

torkärlets väggar.
De två grundvillkoren på T och (nt) har illustrerats

^ * c c

i Fig. 9. Som exempel har här valts en kubikmeter av det

inom reaktionsvolymen befintliga deuteriumplasmat. Vid tät-

heten n = 3 x 10 m och temperaturen T = 4 x 10 K, och

ett motsvarande kinetiskt tryck av 300 atmosfärer, genereras

då 50 MW/m genom termonukleära reaktioner. Kravet på plas-

mats isolation genom villkoret på produkten nt kan i detta

exempel också uttryckas så, att plasmapartiklarnas utflöde
3

ur en volym av 1 m genom läckage måste begränsas till en ef-
2

fektiv förlustyta som är mindre än 2 nun , Först vid donna

reduktion av läckaget kan motsvarande effektförlust hållas

under de 50 MW som produceras av reaktionerna.

3. Magnetisk inneslutning av plasmat

Plasmat i en fusionsreaktor måste således isoleras

mycket väl från reaktionskärlets väggar. Då plasmat är elek-

triskt ledande ligger det nära tillhands att försöka isolera
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det med hjälp av elektriska krafter. Den hittills mest lo-

vande iuöjlighoten !ir en "termosflaska11, soi.; bestar av mag-

netisica falt linjer i stallet för av materiella vaggar.

Plasmats laddade partiklar kommer i en Gcidan "marnet-

flaska" att röra sig som illustreras på etv torenklat sätt

i Fig. 10. Vi betraktar först en jon, SOE rör sig i ett

homogent magnetfält 3 vars f^ltlinjer (t?kraftlinjer!:) re-

presenteras av de raka linjerna i Fig. 10 a. Jonens bana

är spiralforriad och dess projektion är en cirkel i ett

plan vinkelrätt mot fältlinjerna. Partikelrörelsen kan så-

ledes uppfattas som en cirkelrörelse med gyroradien a, på

vilken är överlagrad en driftrörelse hos cirkelns >,yrocent-

rum C.

I allmänhet är magnetfältet inte homogent utan varie-

rar till styrka och riktning från punkt till punkt i rummet.

Da fältstyrkan växer i fältlinjernas riktning deformeras

den spiralformade banan (Fig. 10 b).Ibland vänder banan och

partiklen "reflekteras11 mot ett område med starkt fält

("magnetisk spegel11), ungefär som en ljusstråle mot en spe-

gel.

Varierar dessutom fältstyrkan i ett plan vinkelrätt

mot fältlinjerna som i Fig 10c där fältet är riktat ut ur

figurens plan, kan banrorelsen uppfattas så att den cirku-

lära gyrorörelsen överlagras på en driftrörelse hos cirkelns

gyrocentrum C, varvid den senare löper från höger till väns-

ter i figuren. För en negativt laddad elektron är denna

driftrörelse i stället riktad från vänster till höger. Ett

olikformigt magnetfält kan således separera plasmats posi-

tivt och negativt laddade partiklar.

Liknande banor erhälles (Fig. 10 d) i ett elektriskt

fält E, som är vinkelrätt iaot ett homogent magnetfält 3,

men här uppstår ingen laddningsseparation.

Plasmats partiklar rör sig således i spiralformade

banor i magnetfältet varigenom det blir möjligt att "linda

upp" de erforderliga tusentals kilometrarnas banlängd inom

en begränsad volym, men det är uppenbart att inte vilken

magnetfältsgeometri som helst duger till detta. Hänsyn naste
också tagas till att partiklarna kan driva ut till omgivande
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genen ryrocentrums rörelse lings cch tvCirs roag-

netf.lltct, och fcncm do laddninjsseparationseffekter och

elektriska fält, sor. uppstår i samband därmed.

Inneslutningsproblenet år betydligt mera komplicerat

än vad som framgår av danna korta beskrivning. I själva

verket består ^lasmat av en mycket stor mängd positivt och

negativt laddade partiklar, vilkas laddningar och rörelser

ger upphov till extra elektriska och magnetiska fält. Plas-

mat kommer härigenon att återverka p<i majmetflaskan och på

sin egen kraftbalans. Således spolieras ibland siagnetflas-

kans inneslutningsförmåga helt av uppträdande instabilite-

ter.

För att närmare illustrera detta utför vi först en en-

kel mekanisk analogi med en liten kula, som ligger i bottnen

på en glatt skål, ?.i som visas upptill till vänster i Fig.

11. Då kulan föres från sitt jämviktsläge vid skålens botten

uppstår krafter, som vill återföra den till detta läge. Ett

jämviktsläge finns också för kulan exakt på toppen av ett

glatt berg, men en liten förflyttning från detta läge resul-

terar i krafter, som strävar att fora kulan allt längre

bort från toppen (Fig. 11 upptill till höger). I det förra

fallet har aan stabil jämvikt, i det senare instabil.

Liknande förhållanden existerar i ett plasma, varvid

man givetvis är intresserad av stabila jämviktslägen, dar

plasmat inte spricker sönder vid minsta störning. Ett enkelt

exempel är en cylinderformad plasmapelare som hålles i jäm-

vikt av ett längs pelarens axel gående magnetfält (Fig. 11

nedtill till vänster).

Plasmats utåtriktade expansionskraft balanseras här av

en cirkulerande elektrisk ström j, som med magnetfältet B

gei* en inåtriktad kraft. Under vissa betingelser är emeller-

tid plasmats yttre begränsningsyta instabil mot störningar,som %

Fig. 11 nedtill till höger t Här har en "flute"-instabilitet

utbildats genom vilken plaskat spricker sönder i tungformade

områden, som genom driftrörelser mycket snart når fram till

den omgivande kärlväggen. Totalt kan i ett plasma uppstå mar

än 30 olika typer av instabilitet, men alla dessa är inte

farliga ur förlustsynpunkt.
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Som nårrra exempel på magnet flaskor kan här näirjnas den

toroidala anordningen i Fig. 12, där magnetiska fältiinjerna

löper i cirklar runt symmetriaxeln. Partikclfurlusterna i

fältlinjernas riktning är da automatiskt eliminerade. Den

elektriska ström, scm 7cnereras i plasnat pi induktiv väg,

ger här i själva verket fältiinjerna .-n skruvform, som under

vissa betingelser reducerar de partikelförluster som uppstår

genom transversella driftrörelser. Härigenom tryggas också

staDiliteten. De ryska så kallade "Tckaiaak"-experiiFenten

bygger på denna princip. Magnetfältets skruvform kan också

åstadkonunas med hjälp av extra utifrån pålagda magnetlind-

ningar, såsom i den amerikanska "Stellaratorn".

Ett annat exempel visas i Fig. 13, där en fullständig

innes lutning kan åstadkomnas av plasmats partiklar i fältet

från en ringformad magnetspole. Vid praktisk tillämpning av

denna geometri uppstår problemet att hänga upp spolen på

ekrar utan att samtidigt införa partikelförluster till dessa.

En möjlig lösning består i att skärma ekrarna magnetiskt.

De i Fig. 12 och 13 beskrivna magnetflaskorna är

"slutna" med avseende på de magnetiska fältlinjerna. Det är

också möjligt att utnyttja den i Fig. 10 demonstrerade mag-

netiska spegelkraften i en "öppen" magnetflåska, där fält-

linjerna leder ut till omgivande kärlväggar (Fig. 1U). En

väsentlig del av plasmat tvingas då att stanna kvar inom

reaktionsvolymen genom magnetisk spegelverkan.

Innesiutningen är för närvarande det viktigaste delpro-

blemet inom fusions forskningen, som i själva verket består

av ett helt komplex av plasmafysikaliska och tekniska frå-

geställningar (Fig. 15). I de förra ingår de uppvärmnings-

processer, som skall leda till de extremt höga temperatu-

rerna. För att värma en kubikmeter plasma till 3 x 10 K

i en fusionsreaktor åtgår inte mer energi än för att värma om-

kring 50 lit# vatten från 0 till 100°C. Problemet med plas-

mats uppvärmning är att den måste ske på mycket kort tid.

Härvid finns flera elektromagnetiska metoder att tillgripa,

såsom plasmakompression med ett i tiden ökande magnetfält,

friktionsuppvärmning genom inducerad elektrisk ström och

uppvärmning genom inmatning av högfrekventa elektriska
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svängningar, som avstämts till någon av plasmats resonanser.

I plasmats värmebalans måste man vidare ta hänsyn till

strålningsförluster genom föroreningar och genom de laddade

partiklarnas spiralrörelse i magnetfältet, vilken leder

till cyklotronstraining.

I de plasmafysikaliska problemen ingdr slutligen den

mätteknik, som behövs för att studera plasmats balans, tem-

peratur och förlustmekanismer. Bland annat kommer här astro-

nomernas spektroskopiska observationsmetoder till användning,

men de måste modifieras eftersom ett rent och hett väteplas-

ma saknar spektrallinjer.

Bland de tekniska problemen märks materialfrågor, kyl-

problem, strålskydd och frågor rörande uttag av producerad

energi. De kan till viss del behandlas med hjälp av de ur

fissionsforskningen redan vunna erfarenheterna. Det finns

också för fusions forskningen specifika frågcr, bl. a, de som

rör de för magnetfälten erforderliga spolarna och de med

strålningsförlusterna sammanhängande gasreningsproblemen.

**• Fusions forskningens nuvarande läge

Hittills uppnådda värden på temperatur, inneslutnings-

tid och täthet är inte sådana att en fusionsreaktor nu kan

åstadkommas i laboratoriet. Vad som på detta stadium är be-

tydligt viktigare är emellertid att stora framsteg gjorts i

skapandet av en fast teoretisk och experimentell grund för

framstötar mot slutmålet (Fig. 16). Speciellt eftci den i

augusti 1968 i Novosibirsk avhållna internationella kongres-

sen har nära nog alla plas mains tab i Ii te ter kunnat klassifi-

ceras, och metoder att upphäva dem är kända i ett stort an-

tal fall.

Den farliga flute-instabiliteten får betraktas »om undan-

röjd» För en i viss mån besläktad förlustmekanism, Bohm»

diffusionen, har ett genombrott ägt rum. Den har länge varit

ett dödligt hot mot fusionsreaktorns princip, men har nu

eliminerats i ett flertal fall, även om det ännu inte är

helt klart hur denna mekanism verkar i detalj i experimenten.

Det återstår nu att undersöka vilka av de olika instabili-

tets typerna som är farliga ur förlustsynpunkt och hur de

skall kunna elimineras samtidigt i samma magnet flaska.
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De mest lovande geometrierna för plasmainneslutning

är for närvarande bland annat de toroidala urladdningarna

av Tokamak-typ% Stellaratorer ocn ringströmkonfigurationer.

Med Xokamak T-3 nar i Moskva nyligen uppnåtts en inneslut-
19 3

ningstid av * = 0,02 sek. vid en täthet n = 5 x 10 m

och jon- och elektrontemperaturer av 6 x 10 och 15 x 10 K

respektive. Den år 1957 i Stockholm föreslagna inneslut-

ningsmetoden med ringströmkonfigurationer har genom experi-

ment med den i Princeton i U.S.A. utvecklade "Sfäratorn"

nyligen givxt lovande resultat. Här har vid en täthet
16 —• 3

n s 10 wT uppnåtts en så lång inneslutningstid son 0,5

sekunder. Under det fortsatta forskningsarbetet kräves vi-

dare en analys av de så kallade mikroinstabiliteterna som

uppstår ur avvikelser från den mot termirk jämvikt svarande

hastighetsfördelningen (Maxwell-fördelningen), av villkoren

för stationär jämvikt i de skruvformade magnetfälten och av

problemet rörande magnetisk skärmning av ringströmmarnas

tilledningar.

För plasmats uppvärmning existerar effektiva metoder,

speciellt de på resonans grundade, som kan utnyttjas sa

snart som den perfekta magnetflåskan förverkligats.

För strålningsbalansen återstår liksom för flera av de

tekniska frågorna sådana uppgifter, som först kan lösas när

man har tillgång till ett termonukleärt plasma. Hägnetspo-

larnas problem är i princip löst, eftersom man kan generera

starka magnetfält med till ca -270°C kylda, supraledande

spolar som förbrukar försumbar energi.

Beträffande övriga tekniska frågeställningar, och däri-

bland särskilt materialproblemen, återstår ett omfattande

arbete. Redan på detta stadium har en större satsning ägt

rum på de tekniska problemställningarna, bland annat i U.S.A.

och England. Sålunda har flera stora internationella kon-

gresser under de sista tre åren organiserats inom detta äm-

nesområde*

5, Framtida möjligheter

Vi kan slutligen låta fantasin spela något och se pä

de möjligheter, som skulle öppna sig om fusionsreaktorn kan
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förverkligas med full framgånrj (Fig. 17):

(1) Världens energibehov bör da kunna tryggas en gång för

alla med en i praktiken obegränsad och billig energikälla,

behäftad med små säkerhetsrisker och miljöproblem.

(2) Direktomvandlin^ av kärnenergi till elektrisk energi

bör i vissa fall bli möjlig.

(3) Vid behov, och om lönsamheten och andra faktortr så krä-

ver, kan hybridreaktorer utföras i symbios med fissions-

anordningar.

C1*) Dä så erfordras kan genom värmeproduktion åstadkommas

lokala klimatförändringar, t.ex. i polartrakterna.

(5) Från amerikanskt håll har föreslagits att utnyttja en

del av plasmat i fusionsreaktorn som "fusionsflamma"

i en "ugn" för processer där olika material bringas i

kontakt med plasmat (Eastlund and Gough 1969):

(a) Nya metoder kan utvecklas för bearbetning av malmer,

även sådana med låg metallhalt,

(b) Legeringar kan separeras.

(c) Kretsloppet från råvarorna via människan till sopor

kan slutas tillbaka till råvarorna genom att förbrän-

na soporna i fusionsugnen (Fig. 18).

(d) Plast och andra sopor med lång förmultningstid kan

förstöras.

(e) En ny cykel för kemiska processer kan åstadkommas

via materiens fjärde tillstånd.

(f) Kemikalier kan avgiftas genom plasmapåverkan.

(6) I diskussionen rörande fusionsugnen har man även före*
slagit att utnyttja denna so* en mycket stark ultravio-
lett strålningskälla, bland annat genom tillsats av
lämpliga föroreningar:

(a) Havsvatten avsaltas genom indunstning och sötvatten

framställee i stor skala för konstbevattning m.ra.

(b) Strålningen k*n Ä*or&era$ inuti #n vätska. Härige-

nom ernåli*# *# »*t*d f#? voly*wtfppv4i»
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vätskeuppvärmning, vilka baserar sig på tillförsel

av värme till vätskans begränsningsytor.

(c) Kemiska reaktioner kan genereras genom strålningen.

(d) Strålningen kan användas för sterilisering i stor

skala.

(e) Syntetiska bränslen kan tillverkas.

(f) Alger kan odlas för framställning av livsmedel,

förutsatt att annan stråiverkan från plasmat på

algerna elimineras.

(g) Ozon kan direkt framställas i stora mängder»

VI. Slutord

Faran av en framtida energikris har liksom hotet om

miljöförstöring både bagatelliserats och överdrivits i ett

flertal debatter, som inte alltid befunnit sig helt på det

sakliga planet. Till viss del förorsakas detta förhållande

av de osäkerhetsmoment, som är förenade med uppskattningar

och extrapolaticner av befolkningsutvecklingen, industriali-

seringen och andra faktorer som påverkar energibehovet

och miljon, men även prestigeskäl och politiska motiv har

utgjort bidragande orsaker till debatternas utformning.

Oavsett vilken vikt man vill lägga hos de olika del-

frågorna i denna debatt, är det emellertid ett oundvikligt

faktum att man nu under en kort period av mänsklighetens

historia en gång för alla förbrukar de begränsade fossila

reserverna och att andra energikällor förr ellar senare blir

nödvändiga. Den frist, som återstår innan Övergången till

dessa källor på allvar måste äga rum, kan teoretiskt sett

förlängas genom att hejda befolkningsexplosionen, eller helst

kanske vända den till en befolkningsminskning, genom att

begränsa industrialiseringen och öka sparandet av energi,

för att nu näjnna några tänkbara möjligheter. I dagens värld»

dar Knappast de enxiasxe och wt:3T begröntKide ingitpp kem

bli föremål för politiska beslut SOB verkligen ontfättes i

konkret handlande, torde dock ©åd*na glotvala åtgftrtfer »ed

inblandning av nationell*, politisk* och pviv&X*

min* t «3gt VÄTA #våra att
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Såvida inte något helt oförutsett inträffar, är vi

således i framtiden hänvisade till kärnenergin för vår

kraftförsörjning. Den erbjuder stora och delvis helt nya

utvecklingsmöjligheter, men pålägger oss också ansvaret

att bemästra de faror och risker, som kan uppkomma då den

utnyttjas globalt och i stor skala, världens framtida

energiförsörjning utgör ett av mänsklighetens existensvill-

kor, för vars tryggande man ingalunda bör ha råd att ute-

sluta någon möjlig väg. Detta kräver en kraftfull forsk-

ningsinsats med samarbete längs alla de linjer och på alla

de reaktoralternativ, som på kortare och längre sikt kan

leda till energifrågornas lösning.

' •' •'",- -\ i -i ,'1?' > '̂  '' /'I
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KÄLLOR FÖR KÄRNENERGI.

Bränsle

Energireservens*
varaktighet

Energimängd per
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Uran, thorium, lithium
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0,85 MeV/massenhet
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(sammanslagning)

Deuterium (Ö.
tritium(T)
10108r

45 MeV/massenhet

Energiproduktion med kärnreaktorer. Siffror inom rak*

parenteser representerar maximala värden utan hänsyn

tagen till lönsamheten»
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Figur 5

ALLMÄNNA KONSEKVENSER
AV

KÄRNENERGINS INFÖRANDE

1. Energiförsörjningen.

2. Nya möjligheten

3. Ändrad användning av fossila reserver.

A. Miljöproblemet.
a. Minskning av fossila bränslenas verkningar.

b. Miljöförstöring genom kärnkraftverk.
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KÄRNENERGI MED BRID- OCH FUSIONSREAKTOREF

Problem Bridreaktorer Fusionsreaktorer
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RADIOAKTIVT AVFALL GENOM FISSION
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Figur 8

MATERIENS TILLSTÅND
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Figur 9

GRUNDVILLKOR FÖR TERMONUKLEAR FUSION.
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Figur

FUSIONSFORSKNINGENS LAGE.
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NULÄGE

Nästan alla klassificerade;
stabiliseringsmetoder
kända; flute-instabilite-
ten eliminerad.

Har eliminerats i
stort antal fall.

Mest lovande geometrier:
a. Toroid- och Stel lära -

tortyp
b. Ringströmstyp

Effektiva metoder finns.

Cyklotronströl ningen
bör bemästras enligt
teorin.

Supraledare utvecklade.

Metoder finns att e l i -
minera dessa.

Utredningar p&börjadt.

&TERS1&ENDE FRÄGOR

Vi Ika typer är "farliga"
och hur kan de samtidigt
undvikas i samma
magnetflaska?

Vilka villkor bestämmer
dess uppträdande?

a. Mikroinstabiliteter.
stationär jämvikt

b. Mikroninstabiliteter.
magnetisk skärmning.

I princip lösta.
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saknas.
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Pigur 17

NÅGRA AV FUSIONSENERGINS MÖJLIGHETER

1. TRYGGAR VÄRLDENS ENERGIFÖRSÖRJNING F& LÅNG SIKT.

2 DIREKTOMVANDLING AV KÄRNENERGI I ELEKTRISK.

a HYBRIDREAKTORER GENOM SYMBIOS MED FISSIONSANORDNING.

4. LOKALA KLIMATFÖRÄNDRINGAR KAN ÅSTADKOMMAS.

5. BEARBETNING AV MATERIAL GENOM PLASMAKONTAKT.
a. Anrikning av malmer.
b. Separation av legeringar
c. Omvandling av avfall till rftvaror
d. Förstöring av plast m.m.
e. Plasmakemi.
f. Avgiftning av kemikalier.

6. PLASMAT SOM ULTRAVIOLETT STRÅLNINGSKÄLLA.
a. Avsättning av havsvatten och konstbevattning.
b. Upphettning inuti en vätska
c. Kemiska reaktioner genom straining-
d. Sterilisering.
e. Tillverkning av syntetiska bränslen.
f. Odling av alger för framställning av livsmedel.
g. Ozonproduktion.
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Figur 18

MATERIENS KRETSLOPP SLUTES

människan

fusionsugn

Kr*t»lopp«t från råvarors* via människan t i l l sopor »lut«»

tillbak» t i l l råvarorna g«nom förbränning av soporna i

(Baatlund and Gough I969).


