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INTRODUKTION
Redan i mitten pä 40-talet väcktes tankar på att kärnladdningar
skulle kunna användas för fredliga ändamål, men frånsett en
något oklar rwferens i Andrej Vysjinskijs FK-tal i november 1949
[i], dar han bl a bekräftade att SSSH hade kärnladdningar,
tycks de ha nått offentligheten först i och sed en artikel av
5 I Pokrovskij, 1954 [2]. Flera möjliga projekt diskuteras i en
bok av Oamille Rougeron 1956 (31. På engelska publicerades en
översikt i Scientific American 19^8 [4], Teoretiska och experimentell'.», studier har pågått i USA sedan mitten av 50-talet [5]
oca åtminstone sedan omkring 1960 i Sovjetunionen. Verksamheten
i USA kulminerade i tre försök med stiuulering av gasfyndigheter
men har numera praktiskt taget upphört. I SSSR däremot, tycks man
driva ett brett upplagt experimentprogram, som i några fall kommit nära industriella tillämpningar. Teoretiska studier bedrivs
i Storbritannien och Frankrike» De franska underjord3proven i
Sahara har också gett data av betydelse för fredliga användningar. Under det senaste året har PHE (Peaceful Nuclear Explosions)
aktualiserats bl a i samband med Vladivostokavtalet mellan USA
och SSSR, övorsynskonferensen för icku-spridningsavtalet och det
indiska kärnladdningsprovet, dom enligt indiska uttalanden var
ett led i ett uteslutande fredligt program.

ANVÄNDNINGSMÖJ LIGHETER
För det övervägande flertalet föreslagna tillämpningar är kärnladdningar bara ett alternativ till konventionella metoder, för
några är de möjligen en förutsättning; bara i ett fåtal fall är
kärnladdningar en klar förutsättning för projektets genomförbarhet. Schematiskt kan tillämpningarna delas in i tre grupper.
Till den första hör tillämpningar som bygger på explosioner under
markytan, men eå grunt att det blidas en krater. I dessa schaktnirgs- eller Jcrjitj^U^lämjpii&gaj: utnyttjas kärnladdningen för att
krossa och förflytta ytmaterlalet. Några exempel är
damm- och kanalbyggnad
hamnbyggnad
utskärning för väg eller järnväg
schaktning för dagbrott.
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Gemensamt for dessa tillämpningar är a t t det finns konventionella
alternativ. Om karaladdningar »kali aiiv*»i<ias måste de gt- ekonomiska eller antlra for-delar.

Den and ra huvud gruppen innehåller j^MiirJ^rtc^i^ljmjjnj^nj^ajr. Explosionapunkten ligger sa djupt att något genombrott Ii 11 markytan inte sker) explosionen är bolt innesluten (eng. contained).
Vid desjiu tillaapr.ingår utnyttjas kärnladdningen i'ör att krousa
och spr ic-ka omgivande material t <. x för
stiaulering av gas- och oljfckällor
utvinning av olja ur oljeukiffer
aiineralhrytning
av brinnande eller :3kor;;ir.ae gas-* eller

oljekällor
utvinning av geotemu.sk energi. .
eller for att åstadkomma hålrum fi>r
lagring av gas eller olifi
förvaring av radioaktivt eller annat skadligt biologiskt eller kemiskt avfall.
Por några projekt i denna grupp k:in kärnladdningen möjligen vara
' tfea ettas •åft.jliglietéa.
Äett sisfa gruppen ¥estår "a1»" ålvera# f fraast jretenstaglj^ ^till-

^

se», satosr

tionella alternativ eftersom åe kan utnyttja just kärnladdningsexplosionen3 karakteristiska egenskaper - joniserande strålning,
Diycket höga tryck och tempei^aturer, mycket kort tidsskala, Heuen Äar bl a utnyttjats viå mätningar av neutronk&v%llv®å® nwkliå#r och för .frajietHlning av twaga
traneuraner» Stötvågen utnyttjar för seismiska studier av jordskorpan, för att åstadkoaaa stötvågsinducerade keBi0ka reaktioner och vid studier av termodynamiska tillståndsdata
för olika material.
Kärnladdningsexplosioner i rymden har föreslagits för mätning av
»e«*£eaens raaieakM'/a söaiertall oeb för fraaärivniag av interplanetära raketer,

Vid de tillämpningar dar kärnladdningen är ett alternativ till
kcniska sprängämnen okulle dess fördelar gentemot de Erna re
be £3 tå av
låg kostnad/energienhet

-

aycket ii ton vikt o volym -

för låga styrkor £~ TO tet) — t/5,
för höga (~ 1 Mt) ~ »/S00 ar
kostnaden for kenisK energi
kärnladdning på tiotals k i loton: ~ 1 ton, 0 r 2 »*, kemiskt
sprängämne »ed motsvaremd»
styrkas ~1OOO0-tals ton
10 000-tals » '

hjg sprjingstyrka/laddning, vilket leder till
kort genomförandetid.
Till nackdelarna hör
att den höga sprängstyrkan ger upphov till starka markstötar
de radioaktiva biprodukterna»
Tillämpningar kan också rörsvåras p g a
säkerhetsproblem (safeguard;-.)
försäkrings- och ansvarsproblem
återverkningar på internatiunella avtal
en möjligen lång och kostsam tillståndsgivningsprocess
negativt inställd opinion
Dessa frågor c4 '{.ut^ras längre fram.

NÅGRA SXEMFBI,

På flera h:l.il finns stora gaafyrntjghettr B O H Jet in ti: är O K U liosiakt ibiiii:tot att exploatera. D« formationer gnsen befinner
sig i kan t ex vara så täta att gasen diffunderar fra» till
borrhålet alltför längsa»t för att ge ett acceptabelt gasfiodt
i detta. En kärnladdningsexplosion har två effekter som kan Ska
gasflödet, dels verkar skorstenen S O B ett borrhål Bed mycket
stor diameter, dels ökar formationens genomsläpplighet i er.
stor volym p g a sprickbildningen. ME-aetoden är möjligen den
enda realistiska aetoden för stimulering av djupa (några kiloaeter) t ii ta gasfyndigheter.

ITtvinning ^v^oJLja_ J£rj3k.if£££.
Oljeskiffer innehåller organiska äanen som vid teaperaturer på
omkring 350 °C oavandlas till olju och en restprodukt av förkolnat material. Oljan kan utvinnas genom att skiffern bryt?
som vid vanlig gruvdrift och sedan behandlas i en retort. Eftersom bara en bråkdel av skiffern 'jr/andlas till eljöt, kanske
mindre än 10$, måste stora mängder material brytas och behandlas
relativt den utvunna produktmängden. Det har därför föreslagits
att man skulle kunna utvinna olja ur de stora förekomsterna av
djupt beläget oljeskiffer med PNE. Skorstenen som bildas av
krossat material vid explosionen utgör då en naturlig retort.
Ben föreslagna processen visas i figuren nedan.

En liknunde metod har föreslagits for kopparutvinning ur låghaltiga fyndigheter av kopparsuifidF Skorstenen från explosionen fylls aed vatten och syro led» in i skorstenens botten.
Syret oxiderar kopparsuJ f irt^n och gom en biprodukt, bildas svavelsyr:.! som löser ut kopparn. Laklösningen pumpas upp till en
anläggning på jordytan där kopparn avckiljs, aedan iafcvätskan
syresatts och ätercirkuleras.

Ett av ändamålen med Gnome, den första explosionen under Flowshareprojektet, var en undersökning av möjligheterna att producers nyttig energi aed hjälp av kärnladdningar. Man tänkte
sig utnyttja värstut soa deponerad i omgivningen av explosionen.
Försöket tycks inte gett några lovande resultat» I stallet har
två andra energianvändningar föreslag!tu.
På några platser finns fickor med överhettat vatten eller ånga i
berggrunden» Detta kan utnyttjas exempelvis för e1energiproduktion . Den geoteruiska energipotentiaier. i fora av het berggrund
är emej.le.rtid mycket större. Energin *:-in utvinnas genom att vatten leds ner till ett tillräckligt hett område genom ett borrhål.
Det förutsätts sedan cirkulera genom naturliga eller artificiellt
åstadkomna sprickor och omvandlas till ånga scm kan utnyttjas
liksom vid de naturliga ängfyndigheterna. För att åstadkomma ett
rikt spricksystem skulle en PKE-explosicn kunna användas.
På senare tid har ett annat förslag återupplivats under namnet
"Facer".

Två gånger om dygnet skulle en termonukleär kärnladd-

ning på omkring 50 kt detoneras i ett vattenfyllt hålruin i ett
saltlager ett par kilometer under jordytan. Explosionen skulle i
ett slag förvandla en miljon ton vatten till ånga under 200
atmosfärers tryck. Effekten hos ett sådant 'Pacerkraftverk'
skulle bli omkring 2 000 KV» US Energy Research and Development
Administration fick våren 1975 en framställan oa ~40 Mf för ett
3-årigt forskningsprojekt som skulle svara på frågan om Pacer är
en realistisk - eller kanske den aest realistiska - metoden för
fusionskraft.(Inligt senare uppgifter beviljades emellertid inget anslag»)
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UTVBCKL-RGEM I OII KA STATER
Frankrike, Indien, Sovjetunionen v#h USA har utfört bårnladdningsexpiosioner med nigtm anknytning till fredliga tillajap
ar. Ytterligare en 'tärnvapenstat bedriver aera omfsttar.de teoretiska studier, nämligen Storbritannien.

Det frsii.oka intresaet riktas frafQr &llt mot möjligheterna till
stinult ing och lagring av olja o.h gas i kontincfttalsocltelr; samt
till avstängning av gas- och oljei.allor, i synnerhet under va »ten
[6], Explosioner på det tätbefolkade europeiska fastlandet inses
inte acceptabla eftersom markskaki:ingen skulle leda till alltför
stora skador [6]. Btt schaktningsprojekt vid en aineralfyndighet
i ett ökenområde kar studerats» nen övergavs p g a att områdets
hydrogeulogiska struktur inte läspar sig för en bearbetning i
dagbrott. Att PNE-metoden i sig skulle ha varit lönsam ansågs
dock klirlagt [71. En örganiaatic-. för proj«ktstudicr (AFEX),
knuten direkt till CEAs Uaut Conuciseaire, bildades 1969 [01. I
samarbete ned bl a Entreprise de Hechercnes et d^pplications
Pétroli^res (ERAP) , Institut Fran<;ai3 des Pétroles (iPP) och Gaz
de Prance (GdP) har m&n studerat olje- och gastillämpningar. Studier av gaB- och oljelager i kontinentalsockeln har gett lovande
resultat [61.
Förutom försök att mäta r -<trontv<irsnitt, troligen i kombination
aed kärnvapenprov, har r
tiilämpningsexpcr'.,..cnU

lkxike inte gjort några direkta
- serie på tretton underjordsexplosio-

ner har utförts i Hoggarmassivet i Hordafrika under periu'en
1961-1966. Även om dessa sprängningar var vapenutveckling;, prov
gav de information om hålrums- och sprickbildning vid explot- LOner i hård granit, och på väsentliga punkter har de kompletterat
resultaten från analoga amerikanska experiment i Nevada [8],
Dessutom har explosionernas seismiska effekter studerats, liksom
bildning av gat och uppkomst och spridning av radi aktivitet
hålruin och omgiva..!' miljö [9-121. Även en kraterblldningaexr : •
sion har utförts L• *,
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Stimulering av oljekällor, men i synnerhet utvinning av koppar,
ses som mest intressant i Indien [i3»14]«Några särskilda projekt
har emellertid inte presenterats viå någon av de fyra PNE-panelcr som hållits vid IAEA i Wien. Däremot har det indiska kärnladdningaprovet i öknen nära Pokaran i Rajastan den 18 maj 1974
angetts som ett steg i ett fredligt kärnladdningsprcjekt. Explosionen var kraterbildande och styrkan kan från seismiska data
uppskattas till 10-15 ktj i referens 14 antas styrkan ha varit 12
kt. Enligt indiska atomenergikoismissionen

var kostnaden för pro-

vet mycket låg, 400 000$ har nämnts [15]. USAEC angav 1964 ett
"planeringspris" på 35OOOOI för en massproducerad 10 kt-laddning [5]. Ben indiska kostnadsuppgiften är låg t o m sedd som
uteslutande laddningskostnad och ger ingen antydan om de verkliga kostnaderna av ett projekt för utveckling av kärnladdningar.

Sovjetunionen
Mycket tyder på att Sovjetunionen har en aktiv och vittomfattande verksamhet på FME-området» Projektetudier har utförts för
ett stort antal tillämpni»igar, baserade på såväl kraterbildningsexplosioner som på underjordsexplosioner. Däremot har några
vetenskapliga tillämpningar inte offentliggjorts. Till skillnad
från Frankrike och USA, har Sovjetunionen - förutom flera experiment - också gjort praktiska tillämpningar. SSSR har officiellt uppgivit att ett femtontal explosioner har utförts för
fredliga ändamål . Emellertid har omkring 35 seismiska händelser
utanför SSSRs kända provområden identifierats som explosioner
under perioden 1965-1974. Om samtliga händelser verkligen är
kärnladdningsexplosioner, kan SSSR ha utfört ett femtontal experiment eller tillämpningar utöver de uppgivna. Några av de
svagare explosionerna kan ha utförts med kemiska sprängladdningar) för damm- och kanalbyggnad är sådana nämligen sedan
länge etablerad teknik i SSSR, Exempelvis användes sammanlagt mer
än 25 kt kemiska sprängämnen för att spränga upp 37 km av AmuBucharaJcanalen 1963-64 £ 17"J, Vid Medeo, nära Alma-Ata, konstru-

*

S S S R B JKI-program verkar ha offentliggjorts 1969 med referens
16. Redogörelser för genomförda och planerade projekt har senare getts vid de fyra PHE-panelerna (se s 19>3"O« För en översikt se

UNGEFÄRLIG BELÄGENHET A? TVÅ PROVOMRÅDEN FÖR KÄRNVAPEN I GSCR ( •':•;, ) C AMI
AV ETT ANTAL SEISMISKA HÄNDELSER SOM KAN HA VARIT FNE-FÖRSÖK

1 Ur t a b u l a t e

(*)

• Petjora-Kama - kanalen
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eradea 1966 en damm med hjälp av två sprängningar, varav den ena
gjordes med en laddning på 3,6 kt [10,19].
t"Erkända" PNE-explosioner i Sovjetunionen
| Jiraterjiildandej
1 kraterbildningsexperiment "1003"

I

-5.

1.1 kt

byggnad av vattenreservoar "1004" (~ 15 milj m ) ~125
I kraterbildningsexperiment "T1"
i kanalbildningsexperiment "T2

kt

'
a

0.2 kt

M

kanalbyggnadsförsök (del av Petjora-Kama)

3 X 0.2 kt

I

3X15

•

kt

I

'

underjordiskas

|

I

1 kt
kt
251 kt

1

hålrumsexperiment i salt
I hålrujnsexperiment/tillämpning? i salt
(gaslagring)

'
.

25 kt
'

| hålrum för gaslagring (50 000 m )
krossning av granit (malakrossningsexperiment)
' avstängning av skenande gaskälla ('Jrtabulak)
stimulering av oljeförekoost ("Fält A")
I"-

1

("Pält B")

i gasstimuleringsexperioent

15 kt
15
kt
1 kt
1 kt
kt
30

1
|

30 kt
kt
47
2X2.3
kt
kt + 8 kt
2X 2.3 kt

I

kt+
k
+ 8 kt
8 kt
r>
?

•

I med undantag av gasstimuleringsexperimentet har samtliga beskrivits.
|
a Enligt en amerikansk uppskattning [17].
Att Sovjetunionen skulle ha gjort betydligt fler PNE-explosioner
än uppgivet är inte otroligt eftersom tiden mellan utförandet
och tillkännagivandet hittills varit lång. Före 1969 tillkännagav SSSR över huvud taget inga PNE-experiment. Det första oljestimuleringsföreöket (fält A ) beskrevs 1971, men gjordes 1965
eller tidigare. Ett annat exempel är försöket på den planerade
Petjora-Kamakanalen, som tillkännagavs vid den fjärde PHE-panelen (Wien 1975), men i själva verket utfördes redan 1971. Det

'
I
'
1
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är därför inte heller osannolikt att flera av de planerade P1IEtillämpningar som diskuterats av SSSH under de senaste åren redan
har utförts.
Planerade PHE-projekt i Sovjetunionen
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I vattenreservoar
Petjora-Kamakanalen

(~ 45 milj m )
(65 km av 112)

2 x 1 W kt
~ 250 expl å 50-500 kt
Mt-klass

öppning av dagbrott
under j ordijska
I o1iestimulering

3 laddn a 20-30 kt

jgasstimulering

3 X 40 kt

hålrum för gas

K
malmkrossning

(salt)

2 X 35 kt

(tuff under ständig tjäle)
3

(~ 1 milj m )

3 X 40 kt
1,8 kt

Användning av kärnladdningar för såväl vattenreservoarbyggnad som
avstängning av skenande gaskällor och för oljestimulering betraktas numera som "etablerad" teknik i SSSH. Åtminstone ett av
de framställda hålrummen används industriellt för gaslagring [17].
1972 upptäcktes svag radioaktivitet i ett silverparti från SSSB [20],
DettB kan tyda på att en kärnladdning använts vid brytningen,
Sovjetunionens geografi och klimat gör tillämpningar av PNE
attraktiva. Det breda utvecklingsprogrammet tyder på att man
tagit fasta på detta. Eftersom någon effektiv inhemsk opinion
mot PNE-tillämpningar förefaller osannolik, kan man förutspå att
PFE på 80-talet kommer att ha gått in i en industriell faej i SSSR.

I likhet med Frankrike anser Storbritannien gas- och oljetilllämpningar under havet som mest intressanta [21]. Några experiment har inte gjorts, inte heller finns i dag några planer på
sådana. Verksamheten på PNE-området bedrivs huvudsakligen av en
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a k t i v t e o r e t i s k grupp vid Atomic Weapons Research Establishment,
Åldermas ton, som g j o r t e t t a n t a l ekonomisk-tekniska s t u d i e r och
f l e r a ö v e r s i k t e r av o l i k a t i l l ö m p n i n g s m ö j l i g h e t o r . En f ö r t e c k ning av PNE-publikationer från S t o r b r i t a n n i e n ges i r e f e r e n s 2 2 .
USA
Den amerikanska PFE-verksamheten tog fart omkring 1957 då det sk
Plowshareprojektet formellt inleddes vid Lawrence Radiation Laboratory, Livermore (numera Lawrence Livermore Laboratory). Den
första explosionen under Plowshareprojektet var Gnome, i december
1961. Explosionen, som hade styrkan 3>1 kt, skedde i salt och
syftet uppges ha varit försök med isotop- och värmeenergiåtervinning, neutronfysikexperiment, seismiska mätningar samt laddningsutveckling [5J.Annars var inriktningen till en början mot
kiatertillämpningar, med en ny Panaaakanal som det stora tilllämpningsexamplet. "Rena11 kärnladdningar, d v s fusionsladdningar
med liten fissionsandel, togs fram. US Army Corps of Engineers
bildade 1962 en Nuclear Cratering tfroup vid Livermore, och ett
antal kraterexperiment med kemiska laddningar och kärnladdningar
gjordes.
— _
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_
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— .

_

_ _
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IKraterexperiment med kärnladdningar 1 USA
Jsedan

juli 1962

100 kt

I

.Sulky

december 1964

0.087 kt

i

•Palanquin

april 1965

4 kt

jCabriolet

januari 1968

2,5 kt

j

mars 1968

5x1,1 kt

.

december 1968

35 kt

a

Buggy I
»Schooner

I dessutom 9 laddningsutvecklingsprov [5] I
.a

retark

I

Provstoppsavtalet och en växande negativt inställd opinion medförde minskat intresse för kratertilläsipningar i USA. Nuclear
Cratering Group har i stället alltmer inriktats mot tillämpningar
av kemiska sprängämnen och heter sedan 1971 US Army Engineer

16

Waterways Experiment Station Explosive Excavation Research Laboratory [2?,24).PNE-projektet i USA har sedan slutet av 60-talot
varit inriktat mot underjordstillämpningar, främst g&3stimuleriii£,
men tickaå oijcutvinninf- ur okiffer och krossning ay kopparmalm
for in situutvirming. Flera gasstimuleringsforsök planerades, men
bara tre har utförts, och detta nwd stora förseningar. En kärnladdning '^Dutmorui) med liten diameter* och stor förmåga att tåla
höga tryck och temperaturer utvecklades for gaaotimuleringsändamål.

I G-asf.imuleringsförsok i USA

,

| Gasbuggy

december 1967

29 kt

Rulison

september 1969

43 kt

'Rio-Blanco

maj 1973

3 x 3 0 kti

£MW»

n a M

*mw

^B^W

mmmm

mmmm

«HMM»

mmmm

I
^mmm

Gasbuggy och Rulison har bedömts som framgångsrika försök, EioBlaneo däremot som mera tvivelaktigt. Det är osannolikt att ett
..'jurde försök (Wagon Wheel) kommer att utföras som planerat.

I Tidigare planerade/föreslagna underjordsförsök i USA
j Wagon Wheel gasstimulering

5 X ~ 100 kt

(sekventionell detonering)
| Ketch

gaslager

Bronco
• Sloop

i

mmm

mmmm

i

20-30 kt

oljeutvinning ur skiffer

|

kopparutvinning 20 -30 kt

.

^mm ^^

mmm

^m

^mm ^^

__t

^_

,,

I

De mest framgångsrika PNB-försöken i USA har varit för vetenskapliga ändamål» Omkring 13 exploaioner (varav några samtidigt
uppgetts vara vapenprov) gjordes mellan 1962 och 1969 under försök att framställa nya, mycket tunga grundämnen [5,25]» Dessa
försök har ett rent vetenskapligt intresse. Kärnladdningar som
neutronkälla vid tvärsnittsmätningar har dessutom betydelse
exempelvis för kärnrealetorteknologin. Omkring tio sådana tilllämpningar bar g^oits ^5»26].
* Den version som användes vid Rio-Blanco hade en ytterdiameter

på 20 cm (7f83") .
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Mycket lite återstår nu av Plowshareprojektet, Kratertillämpningar kan svårligen utföras i USA under provstoppsavtalet. Möjliga underjordsprojekt finns, men den negativa opinionen och den
långa och osäkra tillståndsgivningsprocessen dämpar utsikterna
för metodutvecklxngsexperiment. Sannolikheten för underjordstillämpningar tidigare än på 90-talet bedöms i en nyligen utkommen studie [271 com mycket låg. En prognos för längre tid kan
knappast göras dä förutom utvecklingen av alternativa teknologier, rent politiska faktorer får avgörande betydelse.

_övriga_länder
Från A u s t r a l i e n

har stort intresse visats för utvecklingen

på PNE-området, Några egna studier har man emellertid inte offentliggjort. Mineralbrytning, gaastimulering och konstruktion
av hålrum för gaslagring har angetts som möjliga framtida projekt [28]. Ett hamnbyggnadspro.iekt vid Cape Kernudren på Australiens nordvästkust diskuterades 1969. Projektet lades emellertid
ner eftersom hamnen inte ansågs ekonomiskt motiverad [29].
i E g y p t e n har man identifierat ett antal projekt som kunde
lämpa sig för kärnladdningsteknik. Etimulering av gas i Abu
Gharadiq och olja på västra stranden av Suezviken, samt framställning av underjordiska lagringsutrymmen för gas vid Suezviken har nämnts [30], liksom utgrävning av två kanaler för bevattnings- (Lake Nasser) eller elkraftproduktionsändamål (Qattara)

[31].
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AmeriK.aii3k.fi konsultfirmor har ut ml o ra t e t t kanalprojekt
T h a i intill.

for

Onkring 4*> tan av den föreslagna Krakanalenc 102

km skulle lämpa .sig för PNE-teknik. [ 52]
Prån V c n t z u e 1 a,

s l u t l i g e n , har också lagts fram en otudie

av e t t kanalprojekt. Kanalen skulie förbinda Orinocofloden ned
Rio Negro. Por en sammanlagd sträcka på \cj kjn rekommenderas användning sv 157 kärnladdningar, vardera pä 10 k t .

[33]

INTERNATIONELLA AKTIVITETER
Tre stora symposier - med internationellt deltagande - om FNEtiliumpningar har hållits i U3A. Plern bilaterala tekniska oeminarier har hållits mellan USA och Sovjetunionen sedan 1969» • -U
mellan USA och Frankrike (det första 1971).
IAEA
IAEA, International Atomic Energy Agency, har en central plats:
att fylla i fråga om fredliga ti.lämpningar. av kärnladdningar.
IAEA skall, enligt sina statuter, främja forskning, utveckling
och tillämpning av kärnenergi för fredliga ändamål, bl a genom
att själv tillhandahålla eller förmedla vissa tjänster och genom att bidra till att utveckla utbytet av teknisk och vetenskaplig information inom området. IAEA svarar oekaa for den
kontroll av fissilt material, avsett for fredliga ändamål, som
föreskrivs av icke-spridningsavtalet.
IAEAs styrelse tillsatte 1969 en kommitté vars uppgift var att
undersöka vilka åtgåirder IAEA, med hänsyn till statuterna, borde
vidtaga med avseende på fredliga kärnladdningar [34 s 146 fl.
Tre huvudområden identifierades
a) informationsutbyte,
b) tjänster (analys av ekonomi och säkerhet, tekniskt
bistånd, projektstudier, förmedling av laddning),
c) förmedling av vetenskapliga "biprodukter", [35]
Under a) har genomförts fyra internationella paneler om fredliga användningar av kärnladdningar: mars 1970, januari 1971,
november 1972 och januari 1975» Den tredje panelen rekommenderade att IAEA, som ett steg mot att lösa uppgifterna enligt b ) ,
skyndsamt utarbetar detaljerade procedurer för förmedling av
tjänster. En viss insats under e) gjordes inom IAEAs ram omkring
1970 i samband med ett amerikanskt erbjudande till medlemsländerna om deltagande i neutrontvaranittsmatningar med kärnladdningar som neutronkälla. Långt framskridna planer fanns, men
något samarbete kom inte till stånd [36*].
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Fur att få utrett vilka krav som bor ställas på den internationella observation som, enligt ieke-spridningoavtalet, fordras
via fredliga kärniaddningsexploaiuner utanför kärnvapenmaktcrna,
tillsatte IAEA i november 1970 en expertgrupp. Sedan medlems täterna gett sina kommentarer på gruppens förslag, nntog IAEA3
styrelse i juni 1972 "Guidelines for the Internationa1, observation by the Agency of nuclear explosions for peaceful purposes
under the provisions of the Treaty on the Non-proliferation of
Nuclear Weapons or analogous provisions in other international
agreements"*. Dessa "Guidelines" fastslår bl a att
IAEA skall ställa ett tillräckligt antal observatörer till
förfogande
observationen skall börja senast när laddningen lämnar leverantörsstatens jurisdiktion
observationen skall vara kontinuerlig (24 timmar om dygnet)
laddningen, och kontrollen över den, 3kall hela tiden behållas av leverantörsstaten.
I september 1974 antog IAEA "Procedures for the Agency to use in
responding to requests for services related to nuclear explosions
for peaceful purposes"**. Enligt vad som är känt har IAEA förmedlat kontakter rörande PNE-tjänster bara i ett fall. Det var 1971
när Madagaskar begärde information om möjligheterna att utnyttja
en kärnladdning för att spränga en klippa i ett hamninlopp.
Detta ledde dock inte till något projekt [37 s 4951» I januari
1975 bildades en enhet inom IAEA son» bl a skall behandla de tekniska, ekonomiska, 3äkerhetsrelaterade och juridiska aspekterna
på PNE-tillämpningar

.

*

IAEA document IHFCIRC/169

**

IAEA document GOV/1691

***

IAEA Bulletin _T7_ (1975) 66

21

PNE - FÖRDELAR OCH PROBLEM
För några tillämpningar är PNE jieri ^nji&_moj_li£heteri - hit hör de
vetenskapliga tillämpningar där kärnladdningar utnyttjas som
neutronkälla eller för att åstadkomma extremt höga tryck och
temperaturer. Också i några underjordstillämpningar kan PNE vara
enda möjlighoten (eller enda praktiska möjligheten), t ex vid
djupa, låghaltiga mineralfyndigheter, djupa täta gasformationer
eller olje/gasstimulering under hav.
PNE måste annars ge _ekon£ai_ska_ej;li2r-tiid_smäs£i_g>a_f>ordeila£ för
att komma i fråga. Stora schaktningsprojekt, i synnerhet i isolerade eller ur geografisk eller klimatsynpunkt besvärliga områden förefaller ge de största vinsterna. G C Werth [38] angav
1971 den uppskattade vinsten vid PNE-utnyttjande för konstruktion av en ny Panamakanal till ~ 600 miljoner dollar för en liten kanal (total schaktniiigskostnad 2 000M$). Por en stor kanal
- tillräcklig för supertankers - skulle kostnaden halveras,
~ 2 000 Wt om PIE användes, jämfört med 4 000 M$ med konventionella
metoder. Enligt ryska uppskattningar (izrael

[38]) skulle

Petjora-Kamakanalen bli 3 — 3»5 ggr dyrare med konventionell
Bchaktning.
Dessa uppgifter är naturligtvis mycket O3äkra. Dels har kostnadsutvecklingen på den konventionella sidan - och troligen
också på PNE-sidan - varit våldsam under de senaste åren, dels
saknas erfarenhet av PNE-utnyttjande vid exempelvis kanalbyggnad. Den ovan citerade amerikanska studien [27] av PNE-framtiden
i USA visar på de stora osäkerheterna i en kostnadsjämförelse
också vid underjordstillämpningar. Dels har den snabba kostnadsutvecklingen under senare tid gjort tidigare jämförande ekonomiska studier inaktuella, dels försvåras en bedömning i hög grad
av de tekniska osäkerheterna, osäkerheter i resursens - t ex gasfyndigheternas - storlek och egenskaper och i produktens kvalitet,
liksom av osäkerheter rörande tillståndsgivningsprocessen, utvecklingen av eventuella alternativa tekniker m m. De kostnadsuppskattningar som ges i studien utgörs ofta av vida intervall
med stort överlapp mellan PHE och alternativa tekniker där sådana finns.
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Vor majoriteten av möjlig'* PliE-tillämpnirigar fordra;; y ttox-2 igare
forskning och utveckling. Vid sidan av de tillämpningospecifika
tekniska problemen finna emellertid två geticrtlia tekniska PKEproblem, ma^kj3ka_ki!irsg_O£h rad_ioakti_vi_^e_t.
Ben m a r k s k a k n i n g
kan boskrnraa ,«M hjnip B» tre par»•etrar, Mp^ituti (*Mrkjt*rs» aaxiaaia lyfttung), man u l lyfUutattfhet uch acceleration. OMa aruej r.»* « • « ! aec*ier»ttoj>»r » 0 . 5 t (~ 5 m/a') brtéva
evak-ueras - för esplosiGnastyrfcan 2ö kt ocb djupet
l 5O0» ktajrtta «utsv*r» en cirkel «td ^ kx radie.
Lätta okador på bj^gnad-r kan •«?»«* ino» ett IB.
rå4* «p»d »cceltratiun » 0.0? g v-, 'j.I «/o*) - m>%» « « » * , » . » t a u t » k. r r f a « n » - * t « i « « p l^t C^^l* ^ Krakanalstuäitt» innebar 0.? g-kxiteriet
att 20 ks aA«t« c$tfakuera0 på oaae sifor ÖB
ton h»r d4 rakn«'- aed «a a n i i i s l Hlvatyrka på

stötvå-

gen från explosionen åstadkommer är en viktig gränosättande
faktor vid PKE-tiilämpningar i
tätbefolkade områden som t ex
EUTOpQ. U r v a l e t

platser

för

BH

viss tillämpning begränsas
starkt, liksom explosionastyrka
och -djup [39]. Det är inte o-

Bt t 321.

möjligt att tillämpningsmojligheterna i områden raed en befolkningstäthet liknande den västeuropeiska kontinentens praktiskt taget inskränks till projekt utanför kusterna

[6,21, 391.

Vid en kraterexplosion kan man inte undvika att r a d i o a k t i v i t e t kommer ut i atmosfären. Ur teknisk och social synpunkt
förvärrar radioaktiviteten evakueringsproblemet: området som
måste evakueras blir större och dessutom måste återinflyttningen
uppskjutas under flera månader eller år. Konstruktionsarbetet anses däremot kunna återupptas kort tid (~ en månad) efter en
salva [40] .
På större avstånd, hundratals kilometer, blir dosen jämförbar
med fluktuationer i den naturliga bakgrundsstrålningen. Globalt
skulle ett stort kanalbyggnadsprojekt ge en ökning av livstidsdosen av storleksordningen 1 mrem. En förutsättning för att doserna på korta avstånd skall kunna begränsas är gynnsamma väderbetingelser. Detta ger ytterligare ett tekniskt problem genom
att antalet acceptabla detonationsdagar kan bli mycket begränsat.

* Den skenbara motsägelsen i detta beror på att dosgränserna för
befolkningen i gemen är lägre än för personer som i sitt arbete kommer i kontakt med radioaktiva ämnen,
** För några exempel på "naturliga" doser se nedre högra delen av
rutan på nästa sida.
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Bara några av de tänkbara underjordstilläopningarna är helt fria
frän utsläpp av radioaktivitet. Normalt kommer en liten del av
den bildade radioaktiviteten att slippa ut i atmosfären, antingen
direkt eller via eventuella produkter. Bet väsentliga dosbidraget komer i allmänhet från tritium och i någon mån från ädelgasen krypton 85, trots att laddningar med ett minimum av tritiuagenerering används. Enligt beräkningar [41] för de mest sannolika tillämpningarna 1 USA, skulle medeldosen till personer bosatta i det område där produkterna användes, bli mindre än t
mrem/år, d v s ekvivalent med ett tillskott till den naturliga
bakgrunden på mindre än 1 %. Detta gäller vid "fullskaletillämpning", d v s exempelvis för gasstioulering ~ 100 nya PNE-stimulerade gaskällor/år»
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En stat som kan fraaställa PSl-laddningar xan också framställa
kärnvapen. Det finas inte heller något i en fHl-laddnings konstruktion, funktion eller verkan som gör den oanvändbar som vapen. HTB-tillampningar innebär därför såväl JgoJLitiskA j|r£bj.ea som

PNE-laddningarnas väsentliga likheter med kärnvapenladdningar
medför att PNE-oarådet påverkas av - och påverkar - internationella avtal på kärnvapenområdet. I synnerhet M r tre avtal direkt betydelse för
Bet begränsade provstoppsavtalet: "Treaty Banning Nuclear
Weapon fests in the Atmosphere, in Outer Space, and
Under Water" (l£BT eller PTK?).
Avtalet OBI kärnvapenfri zon i Latinamerika: "Treaty for the
Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America"
(Tlatelolco).
Iske-spridningsavtalets "Treaty on the Hon-Proliferation of
Buclear Weapons" (HPf)»
I&iligt en bokstavlig tolkning av p r o v s t o p p s a v t a l e t utesluts varje PNE-tillämpning »ed undantag för de underjordsti11lämpningar sos inte leder till utsläpp av radioaktivitet. Emellertid finns ingen Böjlighet att bevisa att det tritium eller
andra flyktiga radioieotoper son kan härstamma från underjordstillämpningar kommer från en rise sådan. I praktiken anses LTBT
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T 1 :i t o I u i o o 'j v t a 1 o t är tvetydigt, furu^ra!' 1 .forflf»iil«. r
tiilSAibiiiiriv; mevi § c> f lirbjuiiri l'K"E— xpKipiom-r i liati.iKijnt;rik:i. Enligt v IB är oidaiia emuLlurtid tidåtnci. Motcägelacn har ochoÄ
noterats av UK »oh USA i (lekl'irat. jn«.-r sum avgavs r*äi- tii'li,iÉ,r;.jprotokoll II skreva under (se rutun "Tlatelolco")•
1 o k e - 3 p r I d n i ri g » a. v t a 1 e t ger kärnvapenstaterna en monopulat'j.3 ining» Bara de har rätt <itl tillverka och inneha, laddningar. Al^'i signatärmakter tillftjruäkras tillgång till potentiella
furdela • nv FNE, mon i realiteten kan detta innebära att bara
tillamp .ingnr som kärnvapenmaktcri.a själva anser motiverade kommer i flåga. Dessutom kan a d m i n i s t r a t i v a »
juridiska
och fö* r s ä k r i n g s U I c n i s k a problem förutses. Hur en eventuell t*, gäran ua hjälp från en ic. e-signatärmakt skulle bemötas
är oklart.
När detta skrivs pågår förhandlini.ar mellan SSSR och USA om ett
bllnterult avtal rörande FETE. Detta blev nödvändigt i och med
det tid Lgare slutna t r ö s k e l a v t a l e t - Treaty on the limitation of underground nuclear weapon tests ("threshold Test Ban
Treaty", TTBT) - som förbjuder underjordiska vapenprov med styrkor högce än 150 kt, men som undantar HtB-explosioner. Dottf-. avtal kommer att få internationell betydelse eftersom de båda fördragsEtaterna är de sannolika potentiella tillhandfihållarna av
PKB-tjänater enligt HPTiV,,Bn eventuell tröBkel på 150 kt aven
för PNE-explosioner utgör knappast någon begränsning för underjords tillämpningar eftersom användbarheten av så höga styrkor är
begränsad redan av markskakningtjproblemet. ?ör kratertillämpningar vore en sådan tröskel emellertid en allvarlig inskränkning.
Dele inverkar laddningsstyrkan på lönsamheten, dels är höga styrkor ofta nödvändiga ur rent tekniak synpunkt. Vid kanalkonstruktion måste dessutom flera laddningar avfyras samtidigt, vilket
kan ge aalvstyrkor på flera megaton. Till detta kommer att i50 kttröskeln skulle kunna vara ett första steg i en successiv nedtrappning av provstyrkorna med ett fullständigt provstoppsavtal
som hypotetiskt mål* Om fNE-tlil&mpningar aka vara tillåtna måste
kontrollprocedurer därför upprättas förr eller senare.
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En situation med tröskel för militärt betingade prov men obegränsade PNE-exploaioner skulle Kunna bjuda på svåra k o n t r o l l p r o b l e m . Svårighetsgraden beror bl a på tröskelns höjd och på
arten och variationen av tillämpningarna, liksom på hur närgången
kontroll som accepteras. Situationer med små möjligheter till
missbruk är tänkbara, men en rimligt fullständig genomgång är
inte möjlig här»
Ett säkerhetsproblem son kan uppkomma gäller risken för att en
FNE-laddning skall komma i orätta händer. Enligt

IAEAO

"Guide-

lines" (se sidan 20) skall leverantörsstaten behålla kontrollen
över laddningen, vilket måste innebära att alla operationer som
berör själva laddningen utförs av leverantörsstaten. (De "planoringskostneder" eom offentliggjordes av USAEC 1964 innefattar
också laddning, transport och avfyrning). Detta medför å ena sidan uppenbara administrativa och legala problem, sten även ätt
ett eventuellt övertagande måste ske med illegala medel. Av flera
skäl är det ytterst osannolikt att något sådant skulle kunin göras med framgång*
Det finns trettio års erfarenheter av transport och hantering av
tiotusentals kärnvapen. Av detta att döma ur den t e k n i s k a
säkerheten

vid transport och annan hantering helt betryg-

gande. Detsamma gäller säkerheten vid provexplosioner. Publicerade data tyder också på att explosionsparametrarna för utprovade
kärnladdningar är väl reproducerbara.
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PHK OCH KÄRNVAPENSPRIDNING
Det iir inte rimligt sitt anta ?.itt aktiviteter enligt HPT:V okulle
leda till kärnvapenstatus för någon stat. Däremot skulle on utat
kunna anse vinsten av möjliga tillämpningar vara så stor att don
motiverade egen kärnladdningsutreckling, samtidigt som staten i
fråga av någon anledning inte ville eller kunde tillgodogöra sig
tjänster enligt fiW;V. Detta är Indiens motivering av sin kärnladdningsutveckling. Man kan naturligtvis också tänka sig fredliga tillämpningar som alibi och täckmantel för vapenutveckling.
Utsikten av lönsamma fredliga tijlämpningar skulle vidare kunna
göra ett militärt kärnladdningsprojekt lättare att realisera.
Få frågan om potentiella tillämpningar ur rent ekonomisk synpunkt
verkligen kan motivera kärnladdningsutveckling för enskilda stater finns inget generellt svar. Frånsett det faktum att osäkerheterna är stora i fråga om PKE-kostnaderna för flera tillämpningar (liksom för ev konventionella alternativ) måste man ta hänsyn
till den teknisk-industriella baB^n, i synnerhet på karnenergiområdet, i den aktuella staten.
Allmänt kan man säga att lönsamma FSB-tillämpningar fordrar stora projekt. I allmänhet innebär detta att antalet explosioner
blir stort, många 10-tal eller något 100-tal om året. A u enstaka projekt om enstaka explosioner skulle kunna motivera egen
kärnladdningsframställning är ytterst tvivelaktigt. (Detta gäller också för en stat med redan existerande anläggningar för
framställning av fissilt material. Ttr ekonomisk synpunkt är det
fissila materialet knappast gränssättande.; Därför måste kapaciteten för laddningsframetällning vara stor, minst några tiotal
laddningar om året. Detta betyder dels att investeringarna blir
höga» dels kan det innebära att staten i fråga efter några år,
nar de stora projekten är slutförde, finner sig ha överkapacitet
i fråga om kärnladdningetillverkning. Incitamentet till kärnvapenframställning kan då bli starkt.

UTSIKTKK
Till .II tillämpningar som förefaller lönsamma enligt i dag lill^iinglljii data hör framfor »3 It at rn kratertilliimpriingar. K
nmira s^iian utgör dessa samtidigt den grupp oora åtminstone i n
hur minjt sannolikhet att rculisi; ;LU p g a politiska, upir:iui.^miiseiga och sociala skäl i stora i elär av världen.
For majoriteten av underjordstill-uupningama är lönäamhetb-analyserna osäkra. Explosionens efftkter i olika media anses r..lativt väl kända, däremot är den långsiktiga utvecklingen osiiKer
- kommer de sprickor so» eftersträvas i gasformationer att ' läkas' och i så fall hur snabbt? Hur är stabiliteten på sikt i de
hålrum son skulle utnyttjas för lagring? - Vidare är osäkerheten
stor om exempelvis gasformationeruas egenskaper - purositct m m och deras totala innehåll av utvinningsbar gas. Ytterligare osäkerhc tsfaktorer är utvecklingen av potentiellt alternative
tekniker, t ex "massiv" hydraulisk spräckning av gasformationer,
utvecklingen av alternativa resurser o 3 v.
Från S J V j et u n i o n e n har mycket positiva erfarenheter av oljestimuluringsförsök rapporterats [se t ex referens 17"). Sågra amerikanska bedömare, vars analyser emellertid hämnats av ofullständig tiiIgång på data, har dock tolkat de ryska resultaten mera
kallsinnigt [se: referens 27] • Sou nämnts ovan har SSSR en bred
och aki.iv insets på FNE-området, och för några tillämpningar betrakta» PHE redan som etablerad teknik. Eftersom PNE-tillämp1

ningarnae fördelar är särskilt stora i ett område med SSSRs geografi och klimat och deras nackdelar samtidigt mindre markerade,
är det rimligt att förutspå att SSSR kommer att gå vidare med
PNE-telaiiken.
I U S A är situationen annorlunda. Tillämpningar som kan kocuna i
fråga är främst gaBstimulering, gas- och oljelagring och oljeutvinning ur skiffer. Forskning och utvecklingaarbete, inkluuive
provexplosionerf behövs för samtliga tillämpningar, men inga explosioner är planerade. Kommersiella tillämpningar kan inte van-

taj förrän på 1990-talet mei; sannolikheten Tor en nödvändig omuvängning mot tin satsning på utveckling -.»v dusua är ldg i ci;ig.
Bet finns intresse for PJJE från flera industriers sitifi men flera
i"aktorer verkar tiilbakahållande» bl a den negativa folkopinionen, den långa och osäkra tillståndsgivningsproeegsen, de ho^a
initialinvesteringarna och den långa tiden innan företaget ger
vinst»
1 Västeuropa

är tillampningamö^likheterna begränsade p g a den

höga befolkningstätheten. Trots detta är det inte osannolikt att
FHE-tillämpningar komer att göras utanför de europeiska kusterna före 1900-talets slut och att dessa kommer att bli de huvudsakliga tillämpningarna i den högindustrialiserade världen utanför SSSR. Troliga tillämpningar ar hålrus för gas- och oljelagring och etimulering av olja i Nordsjöfalten. Det senare kan bli
av betydelse som ett medel att öka arkastningen av de höga investeringarna i pipelines, plattformar at m.

UTTESATUR
Ett referensverk isom spänner över PNE-området ulltifrän grundläggande fysik, explosionsf enoinenologi, beskrivningar av resultat av PNE-explosioner till tilliimpningsstudier är
Edward Teller, Wilson K Talley, Gary B Higgins, Gerald W
Johnson: "The Constructive Uses or Nuclear Explosives",
McGraw-Hill Book Company, New York 1968.
Som en kortfattad beskrivning av fenomenologi och projekt vill
jag annars rekommendera
A. R W Wilson: "Current Status of Civil Engineering and
Mineral Resources Development Applications of Peaceful
SueIear Explosions", Peaceful Uses of Nuclear Energy,
Proceedings of the Fourth International Conference,
Geneva, 6-16 September 1971, United Nations and IAEA,
Wien 1972, Vol 7 3 211.
En rik källa till information on explosionseffekter och erfarenheter från PNE-experiment saint oo föreslagna tillämpningar utgör
proceedings från
"Symposium on Engineering with Nuclear Explosives", Las
Vegas, Nevada, January 14-16, 1970, vol 1 och 2, American
Nuclear Society ocb US Atonic Energy Commission, 1970.
Utmärkta översikter av PNE-onrådet såväl son översiktliga redogörelser för experiment och projekt (i synnerhet - men tyvärr på
ryska - för SSSRs PNB-projekt) finns i serien
"Peaceful Nuclear Explosions" Proceedings of a Panel,
Vienna, 2-6 March 1970, IAEA, Wien 1970 (i. referenslistan» Wien I (1970))
"Peaceful Huclear Explosions II n , Proceedings of a Panel,
Vienna, 18-22 January 1971, IAEA, Wien 1971
"Peaceful Nuclear Explosions III", Proceedings of a Panel,
Vienna, 27 ffovaaber-1 December 1972, IAEA, Wien 1974
"Peaceful Buclear Explosions I V , Proceeding» öf a Technical Co«nitt«a, Vienna, 20-24 January 1975» H B A , V i m 1975,
De*«a volyner Innehålla* ock»! deklarationer oa nationella program.

IAEA tor också gett ut en bibliografi Över
"Feaeeful öses of Suclear Explosions". Bioliograehical
Serie» lo» 39* saaaanatälld av f Xopescuy IAEA. Wi«sr» 19*70.
IAIAs syn på PSf g*s» i

'

"- -

"Feasibility and Utility and Health and Safety Aspects of
Huclear Explosions for Peaceful Purposes", IAEA Activities
under Article V of JtPT» Analytical and, technical Report,
Annex E, Review Conference of the Parties to the Treaty
on the Non-Prolif©ration of Nuclear Weapons, KPT/COHF/12/Add.1
20 March 1975» Geneve 1975» .

Resultaten av en utredning åv H E - f rami iden i USA gjord på uppdrag av US Arms Control and Disarmament Agency ges i rapporten
"FSB (Peaceful Nuclear Explosion) Activity Projections for
Arms Control planning", Gulf Universities Research Consortium, <XJRC Hoport No. 143, April TO, 1975.
Eapporten innehåller bl a r-n redogörelse för ett sejninäriuur med
industrirepresentanter.
Sordykes BasBaanstäUning av SSSÄa MJB-aktiviteter förtjänar också att nämnas här
Milo D Soråyket "A Review of Soviet Data on the Peaceful
Uaes of Nuclear Explosions", UCRL-51414, January 1974.
Två FOA-rappprter med PHB anknytning är
Björn Oscarsson: nfyeikaliska fenomen vid kamladdningsexploeioner taider aark ocb i »ärheten av markytan",
FOA 4 C4568-A1, Mars 1974
och
Lars Srik De Geer, Gunnar Persson»"So»e aspects of the
prevention of clandestine development of nuclear
weapons in connection with peaceful nuclear explosions",
POA B4O016-T2, 1975
Oscarssons rapport behandlar främst kraterbildningsfysik, nen
ger oekfå några exempel på såväl kratferbildnings- som underjords-

RKFERENSER
Obsl Proceedings för konferenser har benämnts efter konferensort
och -ar. För fullständiga referenser se "LITTERATUR".
1

Andre.) Vysjinski j, United Hat ions, Official
Fourth Session of the General Assembly,
Committee, Summary Records 27 September
Thirty-Third Meeting, eller
Nyheter frän Sovjetunionen nr £6 (1949)

Records of the
Ad Hoc Political
- 7 December 1949:
3

2

G I Pokrovskij: "Beginning of an era of atomic energy"
Tekhnika-Molodiozhi 2g (1954) 9
även
G I Pokrovskij: "On the use of nuclear explosions for industrial purposes" Gornyi Zhurnal, Moskva J? (1955) 27

3

Camilla Rougeron: "Les Applications de lfExplosion Thermonucléaire" Editions Berger, Paris 1956

4

G W Johnson, H Brown: "Non-military uses of nuclear explosives"
Scientific American Jjj9 (Dec t958) 6

5

R Hamburger: "Statements on national programs, USA",
appendix I: "Plowshare chronology", Wien I(1970) s 35

6

A J Sarcia: "Statements on national programs, Prance",
Wien IV (1975)

7

Commissariat a l'Energie Atoaique, Activités Scientifiques
et Techniques 1973 du CEA, Paris 1974

8

A Gauvenett "Statements on national programs, Prance",
lien I (1970) a b

9

L Michaud, J K&ury; "Effete mécaniques en zone proche d'une
explosion nucléaire souterraine dans le granite",
Wien I (1970) s 179

10

I Michaud» "Effets »ecani'ques au*dela de la sone proche
d'une explosion nucléaire souterraine dans le granite",
fien I (1970) • 157

34

11

P Cohen: "Gaa formes au cours d'une explosion nucléaire
souterraine: equilibres chimiques et applications
potentielles", Wien I (1970) s 199

12

F Cohen: La radioactivité et son fractionnement au coure
des tirs souterrains en milieu granitique", Wien I
(1970) s 211

13

R Chidambaram; "Statements on national programs» India",
Wien I (1970) s 9

14

R Chidambaram, B Ramanna: "Some studies on India's peaceful
nuclear explosion experiment", Wien IV (1975)

15

R B Subramanian: "Nuclear proliferation, insight from the
Indian case11, manuskript, Hover Institution, Stanford
(1975)

16

.

17

Milo D Hordyke: "A review of Soviet data on the peaceful
uses of nuclear explosions1*, UCRL-51414 (1974)

13

V H Rodionov, A N Ronashovt "The use of large explosions
in dam construction», Wien III (1974) 55

19

——

20

L Linder, G A Brinkman, A Sohlamel; "Appearance of low-level
radioactive silver on the world silver market", Btture
240 (1972) 463

21

K Parken "Sone possible applications of peaceful nuclear
explosions in the recovery of natural resource» fro»
beneath the seabed", Wien XV (1975)

"Review of possible peaceful applications of nuclear
explosions in the national economy of the Soviet Union",
Moskva 1969 (engelsk översättning AEC-tr-7121 (1969))

"Observationen vid sprängningarna i Kedeo, Sovjetunionen 1966", svensk översättning av artikel i
Hut}nys Stati i Zaactki (Astrid Rundkwist) FOA 4
C 4523-A1 (i973)

22

K Parker: "Statements on national programs, UK", Wien IV
(1975)

23

S C LaPrenzt "Explosive excavation for water ei
and road cut applications", Wien III (1974) 27

24

W C Day: "Craters as engineering structures", Wien III
(1974) 195

25

Milo D Nordyke: "Peaceful uses of nuclear explosions",
Wien I (1970) 49

26

B C Diven: "Measurement t of neutron crosa-aections with
nuclear explosives11, Wien III (1974) 463

27

Joseph R Crump ut fl: "HIE (Peaceful Nuclear Explosion)
activity projections for arms control planning" Gulf
Universities Research Conrortium, GURC report no. 143
(1975)

28

A R W Wilson: "Statements on national programs, Australia",
Wien I (1970)
R K Warner: "Statements on national programs, Australia",
Wien II (1971)
-:"Statements on national programs, Australia", Wien IV
(1975)

29

- — t "Major Activities in the Atomic Energy Programo,
January - Dectffber 1969", USASC (1970)

30

K A El Guebeily, £ M El Shazlyt "Statements on national
programs, Arab Republic of Egypt", Wien III (1974)

?1

M A El Guebeily, E M El Shazly, M K Diabi "Prospects of
peaceful applications of nuclear explosions in Egypt",
Geneve IV (1971) 1 , 233

32

Svasti Srisukht "Thailand's Kra canal Project! A preliminary
assessment of the feasibility of nuclear excavation of
ft portion of the canal route"r Wien IV (1975)

33

P Faz-Castillo, P Kruger: "Disonc dc un canal de r»avegac-iuri
que una el Orinoco oon el Rfo Negro en el Teritorio
Federal do Amasonas, Venezuela", Wien III (l!>/4) is'v

34

.... "Nuclear explosion services for industrial applications",
Hearings before the Joint Committee on Atccic Energy
Congress of the United States, May 8, 9, and July 17,
1969* Washington 1969

35

"The Agency's responsibility to provide services in
connection with nuclear explosions for peaceful purposes, Report by the Board of Governors", IAEA 1969
(Avtryckt i referens 34 s 149 ff)

36

International Nuclear Data Committee, liinutea åren 1969-1974

37

— —

"World Anaament3 and Disarmaments", Sipri Yearbook
1975, Stockholm 1975

38

— —

Diskussion och panel efter sessionen "Applications of
nuclear explosions for civil engineering and mineral
resources development", Geneve IV (1971) 2» 243

39

A Barthoux, J Faure, L Michaud, F Nelson, C Roux: "Etude
de cavités de stoekage créees par des moyens nuelåairess",
Wien III (1974) 143

40

L L Schwartz, H A Tewes, W L Robinson, K R Peterson:
"Potential pathways to man for radlonuclideo from
excavation applications of peaceful nuclear explosives",
(UCRL-76313), Wien IV (1975)

41

H A Tewes, L L Schwartz» "Pot19""4"'.':! pathways to man for
radionuclides from contained applications of peaceful
nuclear explosives" (UCSL-76277), Wien IV (1975)

42

Interoceanic Canal Studies -1970. Volume IV of Annex V
- "Study of Engineering feasibility", Prepared by U.S.
Army Engineer Huclear Cratering Group. Livermore,
California 1970.

