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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'
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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



- 2 7 -

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 "

.1979 '

198C

Annual. Demand .

THOUSANDS
SHOHT TOMS

U5°8

. 10 . •

20

26

52 .

. ' . . 4 5 . . ;•

v . •$? •••••

'. 61 .'

6 - 9 ••"•

7 3 •""• .

&3 '

TONKSS
URAKIUM

8

' 12 :

' 1 5 ' '•-.

20 . '

25

29

. ;. 41 ' .

4?

60

CuiavLl.ative Demand • .
from 3-970 . • .

THOUSANDS
SHOSiT TONS

• U3°8

*
10 ;;,

. >5 :',.'
• • 7 1 . • : • • • "

"' 105 •"•

•- 141 <;

••; 1 8 6 • ' •

t
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/L00tf7

OJOKKES
jUEAiaUM .•

8
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35-
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110

140 "•;
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The.reliability of the 1985 estimates is
significantly less than, for earlier years.
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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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TI; OP-vJA? .C I

: TV J.-V ""-

;? TO 31 'D7.;

S'T.'.'.'j'i."}

. l ^ T O

FACTOR TYPI
KO'. OF
ESAC'l'OHS

REACTOR
YEARS

V;R:

CR

£R

i'i'ii

PVJR

BT.'P

18

32

1

2

10

7

Belgium, Frcnce, 64 525
Fen«Hop. of Germany,
Italy, Japt-n, Spain,
Switzerland, USSRj USA

Fed.Rep. of Gerir.G:-.y, • 44 O67
India. Italy, Japjyi,
Netherlands, Sweden,
USSR, USA

France, Italy, Japan, ' 205 362
UK

UK 1 795
Fed. Rep. of Gsrniany, 820

USA

USSH, USA 13 656

• Canada, F rance , Fed. Rop. 5 541
of Germany, Sweder., UK

77

82

263

95
33

Figure 8
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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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