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1. INLEDNING

I det följande talas om kraterbildande och kavitetsbildande

explosioner. Med kraterbildande explosioner förstås vanligen

sådana explosioner där huvudparten av kratern bildas genom att

markmaterialet ovanför explosionspunkten kastas upp och åt

sidan. Kavitetsbildande explosioner avser explosioner som sker

på sådant djup att obetydligt markmaterial kastas upp och en

hålighet (kavitet)bildas runt explosionspunkten genom kompression

av markmaterialet. En fördjupning i markytan uppkommer därvid

eventuellt genom att markmaterial faller ned i den vid explosionen

bildade kaviteten.

De första erfarenheterna från kraterbildande kärnladdnings-*

explosioner erhölls vid prov i Nevada och Stilla havet. Vid

dessa vapenprov intresserade man sig inte speciellt för de

kraterfysikaliska fenomenen. Först i och med tillkomsten av

det amerikanska programmet för civil användning av kärn-

laddningar påbörjades metodiska undersökningar av det krater-

fysikaliska förloppet.. En del prov med kraterbildande explosioner

företogs före provstoppsavtalet 1963, men större delen av proven

har utförts senare och avser i de flesta fall explosioner på

större djup. Större delen av det amerikanska experimentella

materialet gäller alltså inneslutna eller nära inneslutna

explosioner. De senaste 3-4 åren har även en del franska och

ryska rapporter publicerats.

Det torde finnas flera tusen rapporter och böcker, som behandlar

ämnesområdet. I referensförteckningen finns ett urval upptaget.

2. BETECKNINGAR

h

W, w

K

R

Kraterdimensioner m. Om ej särskilt angives, avses

de synbara dimensionerna i förhållande till ur-

sprunglig markyta.

Explosionsdjup m

Explosionsstyrka kt, t

Skalning s exponent

Kavitet8radie, m

Ångtryck i kaviteten(före expansion) Pa
3

Markmaterialets medeltäthet kg/m
Ädiabatiska expansionskoefficienten
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Y-l

t.
i

\

M

R

d

Z

K , K

Proportionalitetskonstant

Starttidpunkt för nedfallsberäkningen s

Tid för 2:a temperaturmaximum s
1/3Skalad explosionshöjd m/kt

Mängd markmaterial som införes i explosionsmolnet kg

Skalad kraterradie

Skalat kraterdjup

Skalat explosionsdjup

Konstanter, som relaterar kratervolym till den

i explosionsmolnet upplyfta jordmassan.

Temperaturen i explosionsmolnet vid tiden för

nedfallsberäkningarnas början, K.

3. KRATERBILDANDE EXPLOSIONER

En översiktlig redogörelse för kraterbildningsmekanismerna och en

del experimentella data, speciellt för explosioner i alluvium, redo**

visas av Nordyke (1961) och sammanfattas i det följande. Figur 1

visar en schematisk skiss av en krater enligt Hansen (1964)

"Recommended crater nomenclature", som innehåller en mer full-

ständig nomenklatur. Explosionerna kan i stort indelas så som

framgår av figur 2.

3.1 Ytexplosioner

Enligt Brode (1960) är den avgörande mekanismen för kraterbildningen

vid ytexplosioner den kinetiska energin hos bombresterna när de når

marken. Bombresterna förlorar emellertid snabbt energi i luften, eftersom

de initierar en stark luftstötvåg. Vid explosioner i närheten av

markytan kommer således även små variationer i explosionshöjd att

ge betydande olikheter i kraterstorlek. Kraterbildningsförloppet

blir vidare känsligt för detaljer i bombkonstruktionen i den mån

dessa inverkar på uppdelningen av den frigjorda energin i kinctisk

energi hos bombresterna och utstrålad energi. Jämförelse mellan

kemiska explosioner och nukleära blir således vad gäller ytexplo-

sioner mindre givande.

Vid bombresternas anslag mot marken uppstår en krater, dels genom

att markmaterialet kastas ut från centrum, dels genom komprimering

och plastisk deformation (packning). Vid ytexplosioner faller obetydlig

massa tillbaka i den ursprungligt bildade kratern. Den "synbara" kratern

och den "sanna" sammanfaller alltså.
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Kraterradie till synbar kratervall
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Synbar vallhöjd

Figur 1. Genomskärning av krater
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Markyta o
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Qräns för ventilering av gaser^
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Ytexplosioner

Kraterbildande explosioner

Kavitetsbildande explosioner

Figur 2. Ungefärligt explosionsdjup för olika typer av marknära och

undermarkexplosioner. De angivna gränserna är grova riktvärden och

kan beroende på markmaterialet variera avsevärt.
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I

3.2 Grunda underytexplosioner

Vid en explosion under markytan bildas fT' st en sfärisk kavitet av

förångat bomb- cch jordmaterial. Samti'.ij, som kaviteten expanderar

symmetriskt utgår en sfärisk stötvåg, som vid markytan reflekteras

och går tillbaka som en dragvåg varvid sker en utstötning av mark-

material från ytan (stötvågsacceleration). Markmaterialet luckras

upp av den reflekterade vågen och när denna når kaviteten börjar

den inneslutna gasen strömma ut och drar då med sig en del av mark-

•̂:ste>,ialet (gasströmningsacceleration). Vid grunda underytexplosioner

är appkast den dominerande mekanismen för kraterbildningen medan

packning av markmaterialet har ringa betydelse. Uppkasthastigheten

erhålls främst genom stötvågsacce eration. Gasaccelerationen ha •

mindre betydelse eftersom jordmaterialet redan vid utstötning.' -

processen får hög hastighet.

3 Explosioner på optimalt djup

Med optimalt explosionsdjup förstå;? ett explosionsdjup vid vilket

maxima1 synbar krater bildas. Av betydelse för kraterbildningen

är såväl packning som uppkast. Som tidigare nämnts åstadkommas

uppkastet dels geuom stötvågsacceleration och dels genom gas-

strömningsacceleration. För alluvium gäller att gasströmnings-

accelerationen är den dominerande faktorn. Den primära stötvågen

har försvagats avsevärt när den når ytan och förmår ej ge materiale,c

någon högre utstötningshastighet, men väl bryta sönder och luckra upp

det.

Det optimala explosionsdjupet varierar med typen av markmaterial.

Det avgörande för volymen av den synbara kratern är mängd uppkastar,

material och materialets hastighetskomponent i horisontell ledd.

3.4 Djupa explosioner

Stötvågsacceleration och gasströmningsacceleration är av raindre

betydelse* De utströmmande gaserna river visserligen med sig en del

material och bidrar i viss utsträckning till kraterbildningen, men

packning av markmaterialet är dock den dominerande processen. Beroende

på explosionsdjupet kan 50-75 procent av den synbara kratern hänföras

till packning, varigenom det Över explosionspunkten liggande materialet

rasar ned i den ursprungligt bildade kaviteten (kraterbildning genom

sättning).
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Vid djupa explosioner kan under vissa förhållanden den sammanlagda

volymen av krossat och packat jordmaterial vara större än den ur-

sprungliga och det bildas en upphöjning i stället för krater -

- kallas retark (krater) . Figur 3 visar betydelsen av olika

kraterbildningsmekanismer vid olika explosionsdjup (Nordyke, 1961),



totalt

packning och
sättning

Explosionsdjup

Figur 3. Bidrag från olika mekanismer till kraterbildningen.
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4. KRATERDIMENSIONER

Kraterns storlek varierar med explosionsstyrka, explosionsdjup,

laddningstyp och jordtyp. De flesta uppgifterna från kämexplosioner

hänför sig till ett fåtal jord- och bergarter: alluvium, basalt, tuff,

granit. För kemiska explosioner finns data från flera jordmaterial men

data är ofta ofullständiga.

För empirisk bestämning av kraterdimensioner fordras

1. För det aktuella jordmaterialet ett samband mellan explosions-

djup och kraterdimension för en viss explosionsstyrka.

2. En skalningsfunktion genom vilken sambandet 1 kan överföras

på varje explosionsstyrka.

4.1 Skalning

Olika metoder för skalning har föreslagits. Enligt Toman (1969)

gäller för kemiska explosioner en funktion av formen:

D/wK - f(h/wK)

D - kraterdimension K • skalningsexponent

h • explosionsdjup w < 1 ton K. * 1/3

v * explosionsstyrka w > 1 ton K * 1/3,4

Dimensionsanalys som inbegriper gravitationen pekar på att K för

stora explosionsstyrkor och djup bör närma sig 1/4.

Jör speciellt ytexplosioner har Vortman (1968) analyserat ett stort

material och dragit följande slutsatser:

1. Skalningsexponenten för kraterradie är alltid större än 1/3

och vanligtvis större än 3/8. \

2* För sfäriska kemiska explosioner i playa är skalningsexponenten

för kraterdjup omkring 1/3* För övriga kemiska explosioner är den

omkring 1/4 och för kämexplosioner är den något mindre än 1/4.

Allmänt gäller en viss skalningsexponent för vissa markmaterial och för

begränsade energi" och explosionsdjup-intervall. För Överslagsberäkningar

kan det vara lämpligt att använda exponenten 1/3,4. För bestämning

av kraterdimensioner har i allmänhet variationerna i markegenskaps-

funktionen större betydelse än variationerna i •kalningsexponent.
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De minsta kratrarna synes uppstå i hårt, torrt berg och de största

i våta lerskiffrar. Olika metoder för skalning av kraterdimensionerna

har även behandlats av bl a Chabai (1965).

4.2 Jämförelse med kemiska explosioner

De flesta kraterdata är från kemiska explosioner. Det är alltså

angeläget att från dessa data dra slutsatser om kraterdimecsioner

vid kärnladdningsexplosioner. Trots olikheter i kallfunktionen kan

utnyttjande av data från kemiska explosioner ge god bestämning av

kraterdimensioner vid en kärnladdningsexplosion. Detta är dock

vanskligt vid explosioner nära ytan.

Vid en kärnladdningsexplosion uppstår först ett gasklot från vilket

en stötvåg utbreder sig. Gasklotet förblir under viss tid inom en

volym med för markmaterialet karakteristisk radie. I t ex tuff är
1/3denna radie ca 3'W m, där W uttryckes i kt. För andra markmaterial

avviker radien maximalt med en faktor 2. Ett gasklot bildas även vid

en kemisk explosion - gasklotet är lika med volymen hos explosions-
1/3

produkterna vilket ger radien ca 5 * W m. Om gasklotet vid kärn-

laddningsexplosionen bryter genom markytan förloras en stor del av

energin genom strålning. Från ytan och ned till ett explosionsdjup,

som är lika med gasklotsradien ökar sålunda den för kraterbildningen

effektiva energin.

Det har vidare observerats, Toman (1969), att det skalade optimala

explosionsdjupet är större för en kemisk explosion än för en kärn-

laddningsexplosion. Jämförelse mellan effektiviteten hos kemiska

explosioner och kärnladdningsexplosioner har gjorts av bl a

Vortman (1959) och Nordyke (1961).

4.3 Data från kemiska explosioner

Bearbetning av kraterdata för kemiska explosioner har utförts av

Nordyke (1961), figur 4 och 5. Figurernas underlag är till större

delen små explosioner och användningen bör begränsas till explosioner

under 1 ton. Ett stort antal TNT-laddningar sprängdes i projektet

Hole (Sach, 1955). Det utfördes i olika jordarter och på olika djup,

men laddningarna var ej större än 116 kg och skalning av resultaten

till för kärnladdningar aktuella energier blir tvivelaktig. En stor

mängd kraterdata har sammanställts av Säger (1960).
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Explosionsdjup

Figur 4. Kraterradie som funktion av explosionsdjupet för olika mark-

material vid kemiska explosioner*



13.

1.0 m/kg

, bottendy

0.5 1.0

Explosionsdjup
1.5

Figur 5. Kraterdjup som funktion av explosionsdjupet för olika mark-

material vid kemiska explosioner.
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I Suffield, Kanada har utförts en hel del ytexplosioner med TNT

och gasfyllda ballonger (Nordyke 1961, Diehl 1965, 1967, Lucole

1968). Laddningsvikterna har för TNT varit max ca 450 ton och för

gas max 18 TNT-ekvivalenta ton. Gasexplosionerna gav ingen krater,

medan TNT-explosionerna (prärie, mjäla) i de flesta fall gav

ungefärligen samma kraterdimensioner som motsvarande explosioner

i playa i Nevada provområde.

I Hinton, Kanada genomfördes 1966 ett prov med 45 ton halvsfärisk

TNT-laddning placerad på markytan (Hedqvist 1967). Provet är

speciellt intressant eftersom jorden utgjordes av blockig vatten-

bemängd lera, förmodligen ganska lik en stor del av i Sverige

förekommande markmaterial. En jämförelse kan därför göras med en

explosion från 61 ton bonyl - motsvarande 37 ton TNT som 1956

utfördes i vattenbemängd lerig morän i Nausta i Norrland. Ladd-

ningen var här i det närmaste sfärisk och till hälften nedgrävd.

Kraterdiamtern i Nausta blev ca 2 ggr så stor son den i Hinton,

vilket synes bekräfta betydelsen av laddningens placering.

Nordyke har skalat upp kraterdimensioner för kemiska explosioner i

alluvium till 1 kt, figur 6. Frånsett explosioner nära ytan ger värden

från dessa kurvor ganska god överensstämmelse med resultaten från

kärnladdningsexplosioner i alluvium.

4.4 Jämförelse av experimentella data

Figur 7 och 8 (Toman, 1969) visar kraterradie och kraterdjup som

funktion av explosionsdjup för kämexplosioner och kemiska ex-

plosioner i olika jordmaterial. Kurvorna gäller för kämexplosioner

alluvium och hårt berg och för kemiska explosioner alluvium, hårt

berg och våt lerskiffer. Med hårt berg avses tuff, ryolit eller

basalt. Som sprängämne vid de kemiska explosionerna har använts

nitrometan eller TNT. Samtliga data är skalade till 1 kt med
i/3 4

skalfaktorn W ' och antagandet att 0.78 masston nitrotnetan

motsvarar 1 masston TNT • 1.0 energi-ton kärnladdning "4*10 Vs.

De redovisade ytexplosionerna från kärnladdningar, som borde vara

mindre kratereffektiva till följd av otrålningsförlusten a, är ej

korrigerade för detta. Som tidigare nämnts är kratrar från yt-

explosioner vanskliga att jämföra då små olikheter i laddningens

utförande och placering kan innebära stora olikheter i det krater-

fysikaliska förloppet.



15.

loom

0

o
'55
c

I»
s

10

kraterradie

kraterdjup

10 50 100

Explosionsdjup

Figur 6. Kraterdimensioner i alluvium som funktion av explosionsdjupet

för kärnladdningsexplosioner.
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Figur 7. Kraterradie som funktion av explosionsdjupet.
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Figur 8» Rraterdjup som funktion av explosionsdjupet.
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4.5 Sammanfattning beträffande kraterdimensioner

Sammanfattningsvis kan sägas:

1. För kemiska explosioner finns en stor mängd data från olika

jordarter. Laddningarna har oftast ej varit större än hundra-

talet kilogram. Beskrivning av jordarter, laddningstyp m m är

ofta ofullständig.

2. För kärnexplosioner är data fåtaliga. Laddningsstyrkorna har

i de flesta fall legat i intervallet 1-1000 kt. De geologiska

undersökningarna har varit ganska omfattande.

3. Det är speciellt vid explosioner nära ytan vanskligt att från

kemiska explosioner dra slutsatser om kärnexplosioner.

4. Frånsett explosioner nära ytan kan för uppskattning av dimen-

sioner användas skalningsexponenten 1/3,4. Olikheterna i jord-

arter har sådan betydelse att en mera exakt bestämning av en

generell skalningsexponent ej är meningsfull.

5. Av synnerlig betydelse för kraterbildningseffektiviteten är

jordens vatteninnehåll och grundvattennivåns läge.

6. KAVITETSBILDANDE EXPLOSIONER

Vid en kavitetsbildande explosion bildas områden av förångat, smält

och mekaniskt deformerat material, se figur 9. Den under de första

mikrosekunderna frigjorda energin ger ett gasklot av vapen- och

markmaterial med ett tryck av hundratals GPa (miljontals atmosfärer)

och en temperatur av miljontals K. Från detta gasklot utgår en stöt-

våg, som förångar och smälter ytterligare material. Längre bort

krossas och spräckes berget för att i en yttre zon endast deformeras

elastiskt. När stötfronten lämnat kaviteten fortsätter denna att ut-

vidga sig tills jämvikt uppstår mellan kavitetstrycket och spänningarna

i berget. Kavitetstrycket avtar efterhand genom läckage och/eller av-

svalning av den inneslutna gasen. Som en följd härav kan en del av

berget från sprickzonen över explosionspunkten rasa ned i kaviteten.

Tiden till kollaps av kaviteten beror på explosionsstyrka, explosions-

djup och markmaterialets egenskaper. Om kollaps inträffar utbreder

den sig uppåt med ungefärligen samma diameter som kaviteten och till

en höjd som är lika med gränsen för sprickbildning. Det nedfallande

materialet kan helt eller delvis fylla ut den nu bildade s k skorstenen.
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fordämd explosion.



20.

7. KAVITETSDIMENSIONER

Storleken av kaviteten kan bestämmas genom antagande av adiabatisk

expansion. Higgins (1967) antar att expansion fortgår tills
£ kavitetstrycket uppnår jämvikt med tyngden av ovanliggande berg

och får

i

R -3
(10 .p.h)

R = kavitetsradien mc

P * ångtrycket före expansion Pa

y = adiabatiska expairsionskoefficienten

y-1 • proportionalitets-konstant (P V * (y-l)E)

p « mediets medeltäthet kg/m

h » explosionsdjupet m

FÖr ett specifikt medium och om y antages s 4/3 blir

R . c.W
1 / 3/(ph) 1 / 4

om P och y antages konstant, c varierar från ett jordmaterial

till ett annat, men ett någorlunda överslag erhalles om c • 390.

Parametrarna har bestämts för tuff, alluvium, salt, granit. Enligt

formeln inverkar ej mediets hållfasthetsegenskaper direkt på

storleken av R . Vissa hållfasthetsbestämmande parametrar in-

verkar dock på mediekonstanterna, exempelvis bestäms expansions-

koefficienten y delvis av vatteninnehållet. Kavitetsradien för

alluvium, tuff, granit kan bestämmas ur diagrammet i figur 10,

som konstruerats med hjälp av data från Higgins (1967).

Higgins (1969) anger att en empirisk beräkningsmodell enligt

ovan sannolikt ger felaktiga resultat vid stora explosions-

djup. Tillförlitligare resultat ger då bectämning enligt de en-

cch tvådimensionella hydrodynamiska beräkningsmodellerna (se även

nästa avs t), som bl a beskrivits av Cherry (1967, 1968, 1970)

och Terhune (1970, 1971).



100 200 300 500 1000 h (m)

Figur 10. Kavitetsradie som funktion av explosionsdjupet,

bestämd med semiempirisk metod (Higgins 1967).
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Användning av de olika beräkningsmodellerna fordrar kännedom om

parametrar som definierar kompressibilitet, porositet, vatten-

innehåll och hållfasthet hos markmaterialet. Figur 11 (Higgins 1969)

visar kavitetsdimensioner bestämda efter olika metoder och vid

större explosionsdjup. Skillnaderna mellan de olika metoderna är

stora.

Höjden på skorstenen kan enligt Boardman (1963) antas vara direkt

proportionell mot kavitetsradien: H = K*R , där K är specifikt

för mediet och oftast har ett värde mellan 5 och 7. Vid större

explosionsdjup stämmer emellertid detta samband dåligt.

I de fall skorstensdimensionerna beräknats med de hydrodynamiska

beräkningskoderna (jämför nästa kapitel) har överensstämmelsen

med de verkliga dimensionerna varit god. Vid tillräckligt stora

djup kommer bergarterna att uppträda plastiskt och någon skorsten

kommer i regel ej att bildas. Så skedde vid explosionen Salmon,

då ett bestående sfäriskt hålrum utan skorsten uppstod.

Permeabiliteten i och omkring skorstenen är av stor betydelse

vid tillämpning för stimulering av gas och olja, utlösning av

koppar och torrdestillation "på plats" av oljeskiffrar. Beräkning

av permeabiliteten synes vara teoretiskt möjlig, men det är mycket

svårt att uppnå tillfredsställande säkerhet utan experimentella

försök i aktuellt medium.

DATORPROGRAM FÖR BERÄKNING AV KRATRAR OCH KAVITETER

Utveckling av numeriska beräkningsmetoder, som är speciellt lämpade

för bestämning av det kraterfysikaliska förloppet har pågått under

många år i USA. Beräkningsprogrammen SOC och TENSOR (Cherry, 1966,

1970, Maenchen, 1963) är finita differensapproximationer av rörelse-

ekvationerna i Lagrange-formaIism, som är tillämpade på ett material

utsatt för en spänningstensor i en (SOC) respektive två (TENSOR)

dimensioner. Beräkningarna förutsätter kännedom om de egenskaper

hos materialet som bestämmer tillståndsdata. Den principiella

beräkningsgången framgår av figur 12.
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Figur 12. Schema för beräkning av förloppet vid

passage av markstötvågen.
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Kraterprofilberäkningar har bl a utförts för explosionerna

Scooter (0.5 kt kemisk explosion i alluvium), Danny Boy

(0.42 kt kärnexplosion i basalt), Pre-gondola Charley (20 ton

nitrometan i lerskiffer) och Sedan (100 kt kärnexplosion i

alluvium). Figur 13 (Cherry, 1967) visar beräknad kavitets-

form vid olika tidpunkter for explosionen Scooter. Vid

Danny Boy fick man speciellt god överensstämmmelse mellan

beräknade och experimentella resultat, figur 14(Terhune, 1970).

För överslagsvisa uppskattningar av olika kraterfysikaliska

effekter har Butkovich (1970) bearbetat kavitetsdata och i

diagramform presenterat bl a förångnings- och kavitetsradier,

förskjutningar och spänningar som funktion av jordtyp, explosions-

styrka och -djup.

9. RADIOAKTIVT NEDFALL

9.1 Allmänt

Den bildade radioaktiviteten vid explosioner i eller nära under

markytan distribueras till olika delar av den cagivande miljön.

En del av radioaktiviteten inneslutes i kratern eller bindes

till det utkastade jordmaterialet i kraterns omedelbara närhet,

och andra delar kommer att ingå i dammolnet och ge upphov till

närnedfall eller globalt nedfall. Figur 15 (Hordyke, 1961) visar

hur radioaktiviteten fördelar sig på olika områden vid olika explosionsdjup

för fissionsladdningar. Vid laddningar med 5% fissionsandel och explosions-

djup för max kratervolym, motsvarande ca 50 m för 1 kt, kommer den

ventilerade radioaktiviteten att uppgå till ca 0.1% av den totalt

bildade. På ett explosionsdjup större än 100 m för 1 kt förväntas

gaserna ej bryta genom markytan, men' eventuellt kan lättflyktiga

fissionsprodukter läcka ut genom sprickor i markmaterialet. Gränsen

mellan närnedfall och globalt nedfall är ej distinkt, men vanligen

definieras närnedfallet som bestående av partiklar med större

diameter än 20-50 um, I andra definitioner användes doshastigheten

1 tim efter explosionen, tiden för nedfallets början eller oändlig-

hetsdosen som kriterium.
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Figur 13. Beräknade kavitetsdimensioner vid olika tider.
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9.2 Nedfallsmodeller

Flera nedfallsmodeller finns mer eller mindre utförligt redovisade

för såväl yt- som underytexplosioner. Betecknande för de använda

modellerna är att ingångsdata är givna genom experimentella be-

stämningar i specifike miljöer. Från början antog man att sönder-

fallskedjorna fanns i samma proportion i de olika nedfallszonerna

som i det ursprungliga explosionsmolnet, d v s att nedfalls-

produkterna ej var fraktionerade.

EmpjLriska modeller

Knox (1964) har genom anpassning till uppmätta nedfallsdata bestämt

aktivitets-partikelfördelningen för underytexplosioner i alluvium

(100 kt) och basalt (0.42 kt). Det lokala nedfallet antages komma

dels från huvudmolnet, dels från basvirveln. Såväl huvudmolnet 3om

basvirveln tilldelas var sina 2 fördelningar, jämför figur 16. Samtliga

4 fördelningar är log-normalfördelningar.

Ingångsparametrarna erhålles från 1) antagande om explosionsstyrka,

explosionsdjup och fissionsandel

i laddningen

2) Experimentellt erfarenhetsmaterial

3) Bestämning av rådande väderleks-

situation.

Noggrannheten hos prognoserna är sålunda helt beroende av experimentella

data från prov under likartade förhållanden.

I princip samma modell har använts av A D Andersson (1960) för be-

stämning av nedfall vid ytexplosion över Nevada-mark. Löw (1965) har

programmerat modellen för IBM 7090. Andersson har antagit en likformig

fördelning i molnet vid nedfallsberäkningarnas början. Den använda

aktivitets-storleksfördelningen är bestämd ur uppmätning av nedfallet

från Jangle U (1.2 kt - alluvium), Nevada Test Site. Fördelningen har

antagits gälla alla laddningsstyrkor. Andersson har räknat på moln-

dynamiken från den tid molnet bildats och har alltså tagit hänsyn till

att nedfallet börjar före molnets stabilisering. Ytterligare en aktivi-

tets-part ikelfördelningsmodell har redovisats av Batten (1960). Beskriv-

ningen hänför sig till en ytexplosion i megatonklassen. Beräkningarna

börjar 5-7 minuter efter explosionstidpunkten när molnet slutat stiga.

Aktiviteten ansätts som funktion av position i molnet och partikelstorleken.
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I en mer allmängiltig beräkningsmodell måste ingå en kvantitativ

bestämning av bildningen och sammansättningen av nedfallspartiklarna

vilket innebär ett djupare hänsynstagande till de olika kemiska och

fysikaliska processerna vid en kärnexplosion. Det är tveksamt om det

för närvarande existerar en fullständig kvantitativ modell. Däremot

har flera av delproblemen helt eller delvis lösts.

Miller (1960, 1963, 1965) och Freiling (1961) har redovisat arbeten

på en termodynamisk fraktioneringsmodell. Modellen utgår från ett

idealiserat "bärar" material bestående av det markmaterial som föres

in i eldklotet. Kemiska reaktioner med de radioaktiva explosions-

produkterna antas ej förekomma. Mängden förångat och smält mark-

material bestämmes genom vissa antaganden om uppdelning av den vid

explosionen totalt frigjorda energin. Slutsatser om uppdelning av

energin har erhållits från experimentella iakttagelser och teoretiska

överväganden. Fraktionering i molnet sker i två olika faser. Under

den första fasen är bärannaterialet väsentligen i vätskefas och

aktiviteten fördelar sig i proportion till volymen, under den andra

fasen finns bärannaterialet i form av fasta partiklar och koncentration

av de radioaktiva elementen sker i proportion till tillgänglig yta.

Holmberg (1968) har penetrerat Millers modell och en modell uppställd

av Norman och Winchell. Norman-Winchells modell skiljer sig från

Millers genom att den förutsätter kontinuerlig övergång mellan flytande

och fast fas. För markexplosioner skulle en kombination av de två

modellerna vara någorlunda acceptabla. Holmberg diskuterar svagheter

i använda modeller och anger metoder att förbättra dem.

En hel del intresse synes ägnat åt de termodynamiska och kemiska

processerna i explosionsmolnet. Frågor som rör den kvantitativa

beskrivningen av markmaterialet vid explosioner nära ytan är däremot

behandlade i liten utsträckning. De frågor man vill ha svar på är

t ex: Hur påverkas marken före inträdet i molnet? Vilka mängder

material införes vid olika tidpunkter och var i molnet hamnar de?
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Någon metod, som genom beräkningar besvarar dessa frågor har ej

rapporterats. Mer eller mindre underbyggda uppskattningar om

mängd markmaterial och del av detta som förångas och smältes i

molnet har redovisats. Miller har utifrån olika antaganden för-

delat den totalt frigjorda energin på vissa former och kommit

fram till mängd smält och icke smält kvantitet markmaterial i

molnet. Förfarandet bygger på experimentellt funna data och

skallagar.

En intressant modell för nedfallsberäkning har på uppdrag av DÅSA

utarbetats av ett antal olika institutioner (Norraent 1966a). Modellen,

som kallas Delfic är avsedd att användas vid ytexplosioner. Modellen

är uppdelad på rutiner, som bestämmer:

1) begynnelsevillkor

2) molnstigning

3) vindtransport

4) partikelaktivitet

5) utskrifter

Specifikation av begynnelsevillkoren innebär angivande av följande

parametrar:

1) Tiden relativt explosionstiden, när villkoren gäller

2) Medeltemperaturen i molnet vid denna tid

3) Total massa markmaterial, som införts i molnet och andelar av

materialet som är i ångfas respektive kondenserad fas.

4) Storlek-frekvensfördelning av det fasta markmaterialet.

Norment påpekar att genomförandet av teoretiska beräkningar med

början i explosionsögonblicket för att bestämma begynnelsevillkoren

är så vanskliga och krävande, att användning av de tillgängliga

experimentella data är att föredraga. Begynnelsevillkoren preciseras

därför under den fas då explosionsmolnet stiger med konstant hastighet.

Detta inträffar under fas 3 i figur 17 (Norment 1966b).

Från 14 explosioner mellan 1.2 kt och 15 Mt bestämdes starttidpunkten

för beräkningarna till
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t. = 56 to Wi 2m
-0.30

där t~ är tiden för 2a temperaturmaximum:

X - explosionshöjd m/W1/3 (- 6 £. X *. 55)

Temperaturen vid olika laddningsstyrkor och explosionsdjup framgår

av figur 18. Bestämningen har skett genom anpassning till observerade

värden. För bestämning av mängd markmaterial i nedfallsmolnet har

uppmätningar från i huvudsak 5 explosioner använts. Experimentell

bestämning av nedfallsmassan genom uppsamling av prov, anpassning

till isomasskönturer och integrering över hela det lokala nedfalls-

fältet utfördes för de två skotten Small Boy och Teapot Ess. För tre

skott; Tewa, Zuni och Lacrosse beräknades medelvärdet av partiklarnas

specifika aktivitet och bestämdes ekvivalent antal fissioner, som

tillsammans med totala antalet fissioner gav totala nedfallet. Båda

metoderna är behäftade med stora fel. Vid Small Boy beräknades ned-

fall smängderna enligt såväl spec aktivitets- som massmätnings-metoden.

Den totala nedfallsmassan enligt den förra metoden låg inom 40 procent

från massan enligt den senare.

För yt- och underytexplosioner fann man den beräknade nedfallsmängden

korrelerad med den uppmätta kratervolymen. Med användning av skallagar

uppskattas den i molnet införda massan:

M

R(Z)

H(Z)

M

Z

K..

K_ • R2(Z) • fl(Z) • W 3 / 3 ' 4

34.3 + 0.755Z - 1.03 x 10~4Z3 - 1.06 • 10~9 Z5

10.0 + 0.851Z - 2.71 • 10"4Z3 + 2.06 • 10"8 Z5

« to ta l massa i molnet kg

» skalat 'xplosionsdjup h/W1/3.4

konstant, som relaterar kratervolymen till den

jordmassa som lyfts upp i molnet.
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ningsstyrkan W och skalade explosionshöjden A.
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För explosioner ovan markytan har gjorts det enkla antagandet att

volymen markmaterial som införes i molnet är proportionellt mot

segmentet av eldklotet, som avskäres av markplanet. Volymen av seg-

mentet blir:

V » ̂  (r-h)2 (2r+h)

Gränsen för lokalt nedfall inträffar vid explosionshöjden h •
0 4

= 55 * W m eller lika med eldklotsradien. För en kontinuerlig

övergång från underyt- till luftexplosion väljes skalning med

* , och massan i molnet erhålles som:W

M H(Z)

M = KxW
3/3"4(55-X)2 (110 + X)

0 i Z i 6 h/kt

55 ̂  X i 0 h/kt

1/3.4

1/3.4

K9 och IL. bestämdes med hjälp av data från ett enda skott: Teapot
3 3

Ess, då K = 77 kg/m , K « 2.7 kg/m . För uågra skott beräknades

totala nedfallsmassan med hjälp av radiokemiska analyser på prov

uppsamlade av flygplan, som genomkorsade nedfallsmolnet. För-

hållandet mellan de så bestämda massorna och massorna beräknade

enligt ovan blev i det bästa fallet 0.7 och i det sämsta 27.

För att erhålla ett värde på delen förångat markmaterial och tempera-

turen hos det kondenserade materialet har man utfört en energifördelnings-

analys för explosionen. Resultatet blev följande:

1. 1.5% av nedfallsmassan förångas per varje 100 grad som

begynnelsetemperaturen överstiger 3000 K för silikat och

3100 K för kalciumkarbonat.

2. Temperaturen (K) för det icke förångade markmaterialet ges av:

T - 50 log^ W + 1400, där W är laddnings styrka

Följande övervägande har gjorts beträffande partikelfördelningen:

Om man betraktar stora explosionsstyrkor så gäller p g a de stabila

egenskaperna hos vortexcirkulationen och den relativt långa tid den

varar att allt material i den heta kärnan kommer att förångas. Utanför

detta område kommer väsentligen allt markmaterial att bibehålla den

ursprungliga partikelfördelningen.

x)Den tämligen obehindrade övergången mellan olika skalfaktorer ger
en uppfattning om metodens noggrannhet (jfr sid 34).
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För små explosioner är temperaturen vid starttidpunkten under

kokpunkten för markmaterialet. Eftersom molnet kyls relativt

snabbt, förångas överhuvudtaget litet jord, och partikeltill-

växten blir ej signifikant vare sig genom kondensation eller

agglomeration.

Enligt denna modell antager man sålunda att den ursprungliga

partikelfördelningen är en god approximation av partikelför-

delningen vid starttidpunkten. Endast för mycket stora explo-

sioner sker sedan en partikeltillväxt.

10. TILLÄMPNINGAR

10.1 Allmänt

Redan under utvecklingsarbetet med det första kärnvapnet fanns

tankar om användning av kärnladdningar till civila ändamål.

Fram till 1957 utgjorde emellertid de rent militära önskemålen

de enda motiven för utveckling och provning av kärnladdningar.

Detta år tillkännagavs av Förenta staternas Atomenergikommission

att kärnladdningars civila användning skulle utredas och projekteras

i Project Plowshare. De första öppna redogörelserna för civil till-

lämpning av kärnladdningsexplosioner gjordes 1958 vid Geneve-

konferensen "the Atoms for Peace" och vid "the Second Plowshare

Symposium" i San Francisco.

Målet för Plowshareprogrammet är att utnyttja de vetenskapliga

och teknologiska investeringarna som fört fram till konstruktion

av kärnvapen för civila ändamål. Man kunde snart visa på flera

projekt, som krävde stora explosioner och där kärnladdningar

genom sin kompakthet och låga kostnad/energrenhet klart var att

föredra framför konventionella laddningar. Sammanställningar av

föredrag från flera Plowshare-konferenser finns publicerade

(Plowshare, 1959, 1964, 1970).

Sovjetunionen har gamla traditioner vad gäller användning av stora

kemiska explosioner för bl a förflyttning av jordnassor. Även om

ryska publikationer om kärnladdningars civila användning endast varit

tillgängliga de senaste Iren är det troligt att planering och

projektering försiggått betydligt längre tid.
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Från 1968 har utkommit en del franska rapporter avseende under-

sökningar om kärnexplosioners civila användning. Franska erfaren-

heter från underjordiska explosioner finnes från prov i Sahara.

Inneslutna och kraterbildande explosioner har i stort sett

skilda tillämpningsområden:

I Teknologiska

a) Inneslutna explosioner

Förråd av spillmaterial

" " gas och olja

Stimulering av gas och olja

Torrdestillering av oljeskiffer

Utlösning av koppar

Krossprodukt er

Geotermisk värmeutvinning

Övrigt (ex utsläckning av brand från gaskällor)

b) Kraterbildande explosioner

Hamnar och i.̂ iiäler

Vattenreservoarer

Dammar

Motorvägar

II Vetenskapliga

Neut ronprodukt ion

Framställning av tunga element

Seismologiska undersökningar

I det följande lämnas redogörelser för några specifika

användningar av speciellt intresse.

10.2 Konstruktion av vattenreservoarer

Konstruktion av bevattningsförråd kan lösa bevattningsproblemet

för många torra och ofruktbara områden. I en referens (Anonym 1969)

finns en redogörelse för en planerad dammbyggnad i centralasiatiska

delen av Sovjetunionen. Nederbörden i det aktuella området är riklig

under en liten del av året men är annars helt otillräcklig. En

reglering av vattenflödet med hjälp av reservoarer skulle ge en

rationell användning av tillgängliga vattenmängder och därmed ökade

möjligheter för uppfödning av boskap och odling. Kapaciteten hos en
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av de planerade reservoarerna uppskattas till 27 millioner m .

Konstruktionen av denna damm skulle innebära 2 st 150 kt krater-

explosioner på 185 m djup i porfyrit.

Djupet har satts så, att maximal vallhojd erhålles. Beräknade

dimensioner:

Kraterdiameter
Kraterdjup

Vallhojd

Radie för utkastat material

Volym utkastat berg

360 m
105 m

31.5

650 m

5.7 •

m

106m3

I detta fall kännetecknas platsen av extremt låg befolknings-

täthet, varför skaderiskerna genom seismiska vågor och radio-

aktivitet är mycket små.

10.3 Konstruktion av kanaler

Flera intressanta kanalbyggnader har projekterats i Sovjetunionen.

Bl a planerar man att sammanbinda flodsystemen Pechora och Volga

och på så sätt ändra avrinningsriktningen för floden Pechora, som

då skulle bidra till påfyllningen av Kaspiska havet (Anonym 1969).

Motivet är att klimatologiska förändringar, ökad vattenförbrukning

och dammbyggnader i Volga-systemet har minskat Kaspiska havets

vattennivå katastrofalt under de sista 30-40 åren. Detta innebär

avsevärda ekonomiska förluster genom bl a minskat fiske och svårig-

heter för sjöfarten. Den del av kanalen, som avses byggas med hjälp

av kärnexplosioner är 65 km. Vid en samtidig explosion av 20

laddningar på sammanlagt 3 Mt räknar man med riskavstånd från

kanalen på ca 20 km. Man har uppskattat att användning av kärn-

laddningar skulle innebära att kostnaderna nedgick till 1/3 å 1/4

av kostnaderna vid konventionell byggnad. Det är troligt att nukleära

provsprängningar företagits i det aktuella området.

I USA har mycket arbete utförts med planering och projektering för

en ny Panama-kanal i havsnivå (Vortman 1964, Hughes 1968, Baldonado

1969, Groves 1970). Omfattande undersökningar av möjligheterna och

kostnaderna för konstruktion av en ny Panama-kanal med konventionella

metoder utfördes 1947. 13 olika rutter undersöktes vid detta tillfälle.

1960 påbörjades kostnadsberäkningar för konstruktion med användning

av kärnladdningar. Utredningsarbetet tycks ha pågått kontinuerligt
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sedan denna tid. Det senast presenterade materialet (Groves

1970) omfattar 4 rutter för konstruktion med kärnexplosioner

och 2 rutter för konstruktion med enbart konventionella metoder.

Kostnaderna för de olika alternativen framgår av tabellen,

figur 19. Som synes går det billigaste alternativet genom

Colombia nära gränsen till Fånarna. I kostnaderna ingår 150

kärnexplosioner med en styrka mellan 0.1 och 3.0 Mt. Enligt

planerna skulle explosionerna ske vid 21 tillfällen med 0.9 -

- 13 Mt vid varje tillfälle. Den speciella tekniken vid kanal-

konstruktioner med samtidig explosion av flera laddningar i en

rad har studerats ingående med både kärnladdningsprov och prov

med konventionella laddningar (Vortman 1970:a,b, 1971). Ett stort

behov finns att utveckla lämpligare kärnladdningar i kiloton-

klassen. För de flesta kraterprojekt är det ej tänkbart p g a

närheten till bebyggelse att använda mycket större laddningar

än 50 kt. Om man betraktar kostnadskurvorna, figur 20 finner

man att vinsten vid utnyttjandet av kärnladdningar i 20 till

50 kt-området för närvarande är marginella. Små laddningar måste

vara speciellt rena, då arbetet i detta fall måste ske etappvis

och ekonomiska skäl fordrar ett snabbt återinträde på arbetsplatsen.

10.4 Stimulering av gas och olja

Kärnexplosionerna kan utnyttjas för att öka utbytet från redan

producerande oljekällor, eller för att exploatera nya fyndigheter.

Två fenomen är av speciell vikt. Dels medför sprickzonen runt

explosionen att "upptagningsområdet" och tillflödet ökar, dels

kan en ev barriär mellan olja och vatten av högt tryck avlägsnas,

så att den outnyttjade tryckenergin tillvaratas och ger ökat

oljeutflöde.

Den bäst kända explosionen för stimulering aiT gas är "Gasbuggy".

Gasbuggy är ett samprojekt mellan amerikanska staten och El Faso

Natural Gas Company. Explosionen var på 29 kt och skedde på ett

djup av 1300 meter i San Juan Basin i New Mexico. Sprickbildning

observerades upp till 200 meter från explosionspunkten, medan

huvudsprickzonens utsträckning var ca 85 m eller 3.5 kraterradier.

På 17 månader utvanns ca 8 miljoner m , vilket kan jämföras med

8 års produktion på omkring 2 miljoner m från närmaste konventionella

källa. Utsträckningen av spricksystemet vid en kärnladdningsexplosion

varierar sannolikt avsevärt från område till område. Ett andra projekt
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Kärnladdningar + konventionella metoder, Kanal i havsnivå

Rutt
nr

8

17

23

25

konventionell
schaktning

100

1800

800

käraladdnings-
schaktning

900

300

300

kärnladdningar,
tillk, kostn.

1700

200

100

övrig konstr*
kostn*

800

600

700

totalt

3500

2900

3000 (prel.)

1900

Konventionell kanalkonstruktion

10

14

2200

2300

500

500

2700

2Q00

Pig 19« Kostnader för konstruktion av "Panamakanal"-( i havsnivå )
med hjälp av kärnladdningar, milj. dollar (1970).
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Figur 20. Kostnadsjämförelse för schaktning med olika metoder.
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för gasstimulering, som synes bli en framgång är Rulison, en 40 kt

explosion på 2600 m djup i Piccanca Basin i Colorado. Den beräknade

nedgången i USAs oljereserver (förhållandet reserv/årlig produk-

tion) kan eventuellt stoppas vid ett utnyttjande av kärnladdningar

för oljestimulering, figur 21 (Watkins 1970).

10.5 Oljeutvinning ur skiffer

En stor del av världens oljereserver finns i oljeskiffern. Länder

med stora oljeskiffertillgångar är bl a Frankrike, Tyskland, Italien,

Skottland, Spanien och Sverige. Större delen av fyndigheterna är ej

lönsamma att bearbeta med konventionella metoder. Undersökningar ger

anledning anta att en del skiffrar skulle kunna nyttiggöras vid upp-

hettning "in situ" efter söndring genom kärnladdningsexplosioner.

Oljeskiffrar lämpliga för sådan bearbetning bör vara mäktiga - minst

ca 150 m - innehålla minst 7,5 procent olja och ha en minsta täckning

av 250 m (Ege 1967). Kravet på mäktighet och halt torde minska med

stigande oljepriser.

Oljeskiffrar även kallade alunskiffrar förekommer i Sverige i

Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke, Dalarna, Jämtland,

Lappland och på Öland och Gotland. Tillgången är mycket god, men

det är ej troligt att ovan nämnda krav uppfylles i något fall.

De oljerikaste skiffrarna i Sverige finns i Närke och oljehalten

i den är max 6 procent. Oljetillgången i skiffrar med mer än

4 procent olja är ca 280 miljoner ton (Sou 1956:58, 1961:27). I

det fall oljehalten skulle vara tillfyllest torde både r!en ringa mäktigheten

och jordtäckningens ringa tjocklek förhindra utvinning med hjälp

av kärnexplosioner. överväganden har gjorts om lönsamheten av ut-

vinning medelst elektrisk "in situ" uppvärmning av skiffrar men

resultatet har blivit negativt (Sou 1961:27).

Green River, Colorado, utgör med ca 20 miljarder ton olja en av

världens viktigaste och rikaste fyndigheter. Här synes förut-

sättningarna goda för destillation"på plats"i explosionsgenererade

"retortrar". Andra länder i Europa med rika tillgångar av skiffrar

på stora djup är Estland, Skottland och Spanien.



44.

18

skott per år

10
10 skott per

1965 1970
Ar

1975 1980

Figur 21. Uppskattat antal kärnladdningsexplosioner ä 100 kt, som

fordras för att balansera gasreserver och utvinning.

R - Gasreserver, mängd

P - Gasproduktion, mängd
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Sedan 1958 har USA atomenergikommission och US Bureau of Mines

utfört forskning och planering avseende utvinning av olja från

skiffrar. Under projektnamnet Bronco har man närmare stuaerat

utfallet vid 50 kt explosion på ca 1000 m djup (Lombard 1967).

Redan 1967 var förberedelserna långt framskridna bl a med prov-

borrningar på den tänkta provplatsen Piceance Creek Basin, men

fortfarande har ej explosionen tillkännagivits. Enligt beräk-

ningarna skulle explosionen ge en skorsten med ca 35 m radie

och 160 m höjd innehållande 1.2 m:1j ton oljeskiffer. Totalt

uppskattas den brutna skiffern i skorstenen komma att innehålla
3100 000 m olja, varav 80 proc kan återvinnas. Sprickzonen runt

3
skorstenen beräknas innehålla mellan 1 miljon och 4 miljoner m

olja. Utvinningsprocenten av denna är svår att förutse. Pyrolysen

av skiffern utföres genom att en brännzon initieras i toppen av

skorstenen med hjälp av en gas - syre - blandning, varefter syr-

gas eller luft tillföres kontinuerligt och regleras så att bränn-

zonens hastighet nedför skorstenen blir sådan att sönderdelningen

av oljeskiffern sker vid lämplig temperatur. Olja och gas avlägsnas

genom borrhål från skorstenens botten. Denna pyrolys-teknik har

simulerats vid modellförsök med användning av 10 ton retort.

Försöken har varit uppmuntrade (Carpenter 1968). En annan metod

att upphetta oljeskiffern är att införa heta inerta gaser eller

med oljeskiffern reagerande gaser. Den förra metoden har den för-

delen att den är självförsörjande medan den senare kan ge ett bättre

oljeutbyte, ev bättre oljekvalitet och lämna den utbrända skiffern

i ett starkare och mera stabilt tillstånd.

Förberedelsetiden för realisering av projektet Bronco har uppen-

barligen blivit betydligt längre än beräknad vilket tyder på att

man stött på ej förutsedda tekniska svårigheter.

11. SLUTORD

De kanske mest omfattande arbetena inom det amerikanska Plowshare-*

programmet har ägnats åt studier av möjligheterna till konstruktion

av en kanal i havsnivå som ersättning för nuvarande Panama-kanalen.

Användning av kärnladdningar i detta projekt torde både vara teknisk

möjligt och ekonomiskt fördelaktig, men beroende på politiska,

ekologiska och sociologiska skäl kan man tvivla på om den planerade

kanalkonstruktionen någonsin kommer tillstånd.
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Det andra centrala projektet inom Plowshare är att genom helt

fördämda underjordiska explosioner luckra upp lämpliga berg-

formationer och därigenom stimulera gastillströmning. Världens

utnyttjbara energiförråd skulle därigenom öka högst avsevärt.

Åtminstone två fullskaleprov, Gasbuggy (ca 26 kt) och Rulison

(ca 40 kt) har utförts. Kostnaderna har hittills varit sådana

att utsikterna att göra metoden lönsam ej syneä alltför stora.

Kontaminering av gasen med tritium och krypton är ett allvarligt

problem. Även om radioaktiviteten i gasen kan minska till absolut

tolerabla mått återstår att lösa opinionsproblemet.

Det kommersiella utnyttjandet av de två största satsningarna

inom det amerikanska programmet för civil användning av kärn-

laddningar tycks sålunda vara avlägset.

I Sovjetunionen har man dock vid ett tillfälle skapat en vatten-

reservoar på 17 miljoner m och vid ett annat tillfälle släckt

ut brinnande gas från en gaskälla. Dessutom har man troligen

påbörjat ett kanalprojekt.

En mera omfattande civil användning av kärnladdningar torde vara

betydligt mer avlägsen än man förmodade för 10-15 år sedan. Skälen

är bl a politiska, ekologiska, sociologiska, ekonomiska, tekniska

och emotionella. Dock kan man förmoda att den pågående energikrisen

medför en ökad satsning på civila tillämpningar.
i

Möjligen kommer tillämpningsområdena även i framtiden att begränsas

av kravet på helt fördämda explosioner. Med tanke på nödvändigheten

att exploatera ytterligare potentiella energikällor är kanske de

kommersiella tillämpningar, som först kommer att realiseras gas-

eller oljestimulering, utvinning av olja ur skiffrar eller oljesand

samt geotermisk energiutvinning.
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