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en litteraturstudie rörande faktorer som påverkar
radionukliders migration i mark, uttryckt bl a i
distributionskonstanten K^. Laboratoriebestämningar
av Kd med s k skakförsök redovisas, samt synpunkter
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1. INLEDNING

I ett tidigare uppdrag (KRRNSXKFORSK P20) har

utländska erfarenheter från markdeponering re-

dovisats (ref 1). Med ledning av detta material

hade en grov skiss gjorts över hur en markdepone-

ringsplats kan arrangeras. En enkel endimensionell

modell för beräkning av migrationen i mark hade

angivits, i vilken markens sorptionsegenskaper
x)karakteriseras av distributionskonstanten K,d

t
Inom föreliggande uppdrag har data för distribu-

tionskonstanter och hur dessa varierar vid olika

•• betingelser undersökts genom litteraturstudier.

För ett antal svenska jordarter har K,-bestäm-

ningar utförts i laboratorium. Därvid har metodiken

för sådana bestämningar närmare undersökts och även

diskuterats med de andra nordiska atomforsknings-

instituten. Avsikten är att genom ar vändning av

likartade metoder resultat från olika laboratorier

skall kunna jämföras.

Med sikte på fältmätningar har även olika mät-

och provningsmetoder inventerats. En plan för

ett projekt "Marknedgrävningsplats" har lagts

upp som avser en modellberäkning för en mark-

nedgrävningsplats samt förslag till ett till-

hörande experimentellt program.

En försening i projektets slutförande har med-

fört att en mängd information från projektet

KBS (Kärnbränslesäkerhet) under tiden blivit

tillgängligt. Några förförsök har ej gjorts i

fält, men spårförsök i borrhål för KBS-projektet

har gett värdefulla erfarenheter av metodiken

vid fältmässiga mätningar.

x) v = nuklidens konc i marksubstans z
d nuklidens konc i lösning c m / g
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2. LITTERATURSTUDIER

I rapporter om nedgrävning av radioaktivt avfall

som presenterats bl a vid internationella sym-

posier om hantering av radioaktivt avfall, före-

kommer endast sporadiska uppgifter om migrations-

beräkningar och K,-värden. De geokemiska aspek-

terna har behandlats i specialartiklar, ofta i

tidskrifter inom facken kemi eller biologi. En

grundlig litteratursökning långt tillbaka i tiden

har därför ansetts nödvändig och den har genom-

förts som ett konsultuppdrag vid Högskolan i Luleå

(LuH), avdelning Geoteknik. Ansvarig för detta

arbete har varit fil dr Arvid Jacobsson med bi-

träde av fil kand Torbjörn Carlsson.

Bilaga A innehåller den sammanställning som gjorts

vid Högskolan i Luleå. Några slutsatser som kan

dras ur detta material är här sammanfattade. All-

mänt kan sägas att kvalitén på de refererade

undersökningarna är skiftande. De täcker vanligen

mycket begränsade delar av området. I vissa fall

är de föredömligt väl upplagda, men ofta är de

bristfälliga i fråga om definicring av försöks-

material eller experimentella betingelser. Därför

är det ofta svårt att dra bestämda slutsatser, och

den bristande enhetligheten gör det svårt att jäm-

föra olika författares arbeten.

Upptagningen kan ske enligt olika mekanismer. Katjon-

byte torde vara vanligast och kan ske vid partik-

larnas ytor och kanter, men för zeolitiska material

också i det inre. I andra fall kan man ha rent fy-

sikalisk adsorption eller rent kemiska reaktioner.



STUDSVIK ENERGITEKNIK AB STUDSVIK/SA-78/34 3

1978-08-01

Selektivitet

Vissa mineraler (t ex lermineral och zeoliter)

har stark selektivitet för vissa joner, som

t ex Cs+.

Främmande_joner

Det finns alltid en konkurrens mellan olika

joner vid upptagningen. Höga koncentrationer av

en främmande jon kan avsevärt försämra önskad

upptagning. Detta gäller även för sådana joner

som i och för sig tas upp selektivt.

Sura lösningar innehåller vätejoner som lika väl

som metalljoner konkurrerar om utbytesplatserna.

Aktuella mineral har karaktären av svaga syror,

vilket är liktydigt med hög selektivitet för

vätejoner och därför svårigheter att adsorbera

metalljoner ur surare lösningar.

När upptagning i jord sker genom regelrätt jon-

• byte, brukar joner med högre v a., ens tas upp

effektivare. I många fall kan dock en specifik

selektivitet ha större betydelse än valensen.

Distributionskonstanten kan påverkas av tempera-

turen, men då den senare ej varierar mycket under

naturliga betingelser blir påverkan ringa.

Kagacitet

Jonbytes- eller adsorptionskapaciteten, som kan

uttryckas i milliekvivalenter per 100 g jord, be-

stämmer jordens maximala förmåga att binda nukli-
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der. Vid låga utbyteskoncentraticner är K, obe-

roende av kapaciteten.

Jordarter

Jord innehåller vanligen många olika mineral och

kornstorlekar, alla med olika selektivitet och

kapacitet att byta ut eller binda joner. Särskilt

effektiva är olika lermineral. Bland sådana som

tilldragit sig stort intresse kan nämnas illit,

kaolinit, montmorillonit, bentonit, vermiculit.

För att få allmängiltiga resultat bör man givetvis

arbeta med väl definierade, enhetliga material. Så

har tyvärr nog inte alltid skett.

Element

De flesta undersökningarna som referats i littera-

turstudien har gällt Cs och Sr. För Sr har man ofta

funnit K,-värden i oturådet 10 - 100 ml/g och för

Cs K, = 100 - 10 000 ml/g. För vissa sorberade ma-

terial och under ogynnsamma betingelser får man

mycket lägre värden.

Utlakning

Ett elements upptagning i jord påverkas som ovan

sagts av andra närvarande joner. Men också redan

upptaget material lakas ur jorden vid kontakt med

ny salthaltig lösning i en omfattning som beror

av saltets art och koncentration. Refererade under-

sökningar inom detta område är föga omfattande och

systematiska.

Viktigast är sådana element (Na, K, Ca, Mg) med

jonkoncentrationer som förekommer i naturligt mark-

vatten. Värdena skiljer sig på olika platser men

variationerna i naturen är ej så stora.
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3. LABORATORIEBESTKMNNING AV K,

o

Bestämningar av distributionskonstanten har

gjorts för att vi skall få fram en rutin för

sådana mätningar och en förståelse för de

osäkerheter som dessa bestämningar är behäfta-

de med. K, kan bestämmas med skakförsök (batch-

försök) och med kolonnförsök.

Hittills har endast skakförsök utförts, som

f tillgår så att ett jordprov skakas i en grund-

vattenlösning innehållande det eller de element

för vilket K, ska bestämmas. Efter skakningen

* centrifugeras suspensionen. Ur centrifugatets

halt av det adsorberade elementet (nukliden)

kan K, lätt beräknas om den ursprungligen till-

förda mängden är känd.

Vid kolonnförsök passerar lösningen genom ett

rör fyllt med jordprovet och K. för elementet

ifråga beräknas ur genombrottskurvan för ifråga-

varande element. I vårt fall gjordes enbart skak-

försök och i kapitel 4 redovisas synpunkter på

mätmetodiken och dess noggrannhet.

Vid några förförsök användes kemisk analys för

K,-bestämning för strontium i simulerat grund-

vatten. Vid huvudförsöken utnyttjades naturligt

fr grundvatten från Studsvik och aktiva spårämnen,

vilket gav högre analysnoggrannhet.

Distributionskonstanten har bestämts för fem

olika marktyper. Proverna har tagits genom LuH:s

försorg och de härrör dels från Luleå och dels

från Stockholmstrakten. I tabell 3:3 anges var

proverna tagits, jordartstyp, mineralogisk

sammansättning samt kornstorleksfraktioner,
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uttryck i procent sand (> 50 um), silt (50 um -

2 um) och lera (< 2 um). Proverna har valts så

att både grovkornigt (sand) och finkornigt (lerig

silt) material erhållits från Norrland och meilan-

sverige. Den mineralogiska kvalitativa samman-

sättningen har bestämts med röntgendiffraktion

och kornstorleksfördelningen med pipettanalys.

Katjonbyteskapaciteten (CEC) bestämdes medelst

en röntgenfluorescensmetod, varvid CEC fastställ-

des genom jordprovernas förmåga till Sr-absorp-

tion. Samma metodik användes bl a vid Sveriges

Geologiska Undersökning. Resultaten redovisas

i tabell 3:3.

Två av markproverna, fin sand och lera, anskaffa-

des vintertid i Stockholm. De förvarades i plast-

påsar i kylskåp vid några få plusgrader för att

eventuella förändringar vid lagringen skulle redu-

ceras. Förvaringen var emellertid ej lufttät,

vilket innebar att eventuella oxidationsprocesser

kunde äga rum.

övriga prover var inneslutna på samma sätt men

vid rumstemperatur. De analyserade provmängderna

togs ur materialets inre delar, där några oxida-

tionsprocesser inte torde ha ägt rum.

Behandling_av_grover

Proverna har inte behandlats på något speciellt

sätt, exempelvis torkats, homogeniserats, utan

använts i det tillstånd de befunnit sig efter

förvaringen.

Bestämnin2_av_torrvikt

I varje enskilt experiment bestämdes jordprovets

torrvikt indirekt, genom att kvoten mellan torr-
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och våtvikt fastställdes en gång för alla för

ett separat prov. I varje individuellt skak-

försök multiplicerades våtvikten med denna kvot

varvid den aktuella torrvikten erhölls.

Tyvärr har vi inte haft tillgång till tillräck-

liga mängder av för varje prov motsvarande grund-

vatten varför vi i stället analyserade porvatt-

net i ett av proverna med avseende på huvudkompo-

nenterna. På grundval av analysresultaten gjor-

des sedan en simulerad grundvattenlösning, som

användes i de inledande skakförsöken.

För prov 1 - 5 användes naturligt grundvatten

från Studsvik med nedanstående sammansättning.

Katjonhalterna har bestämts med atomabsorptions-

eller flamemmissionsspektroskopi och anjonkoncen-

trationerna våtkemiskt.

Tabell 3:1

Huvudkomponenter i grundvattenlösningar

Jonslag

Na

K

Ca

Fe

! Mg

Cl

so4
: HCO.

t

Simulerat
grundvatten
mg/l

98

115

1

< 0,1

< 0,01

125

108

110

Totalt 557 mg/l

Grundvatten
Studsvik
mg/l

17
5

72

0,1 pH=7

11,6

28

70

175

378,7 mg/l

i
1

, 5

i

i

i



STUDSVIK ENERGITEKNIK AB STUDSVIK/SA-78/34 8

1978-08-.'

Grundvattnet från Studsvik hade annat pH än de

värden som uppmättes med pH-elektrod för por-

vattnet från fCrförsöken-

Prov
pH

I

4

a

, 6

I

5

b

, 4

II a

3 , 1

II b

4 . 5

I I I

3 , 6

§P.årämne_och_analy.sroetoder

Metodiken utprovades med strontium i låga

halter, som tillfördes som strontiumsalt

SrCl2 . 6 H2O (molvikt 266.6). För de inaktiva

matningarna (prov I - III) användes en Unicam SP-90

flamemissionsspektrometer.

För aktiva prover användes Sr-85 med bärare som

spårämne, och koncentrationerna i vätskefasen nättes

med gammaspektrometri med en GeLi-detektor. Mät-

ningarna baserades på 514 keV y från Sr-85.

Detaljförfarandet framgår av fig 3:1. Beräknings-

gången illustreras av en detaljredovisning för

prov nr III.

För val av lämplig koncentration av spårämnet

gjordes först följande kalkyl.

Enligt sid 14 Bilaga A är Kd oberoende av koncen-

trationen då Sr-koncentrationen är 0,001 delar

av totala utbyteskapaciteten (CEC = catjon exchange

capacity).

För aktuella jordprover kan CEC förväntas vara

^ 40 mekv/100 g

= 20 mmol Sr3+/100 g
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A3
Bered aktiv grund-
vattenlösning

START

Al i
Vag in e-kolv

A2

vag in urglasrn

Tillsätt obehandlat,
fuktigt jordprov

Tillsätt obehandlat,
fuktigt jordprov

Väg e-kolv ned jord-
prov. Notera våtviken

väg urglas ned jord-
prov. Notera vitvikten

A4

Placera urglaset i
torkskåp. Tenp: 105 C
Tid: 24 tia

överför liten mängd ak-
tiv lösning till en-
gångsburk. f"Före")

Eftertorknxng: lat
materialet svalna i
exsickator

A5
Sätt aktiv lösning till
e-kolven

A6

Väg urglas ned torkat
jordprov. Notera
provets torrvikt

Skaka kolven
apparat

i skak- Beräkna »cvoten
torrvikt
våtvikt

Överför suspensionen
till centrifugrör och
centrifugera
A7
Överför liten nängd av
centrifugatet till
engångsburk ("Efter")
A8
Mät aktiviteten i
"Före" och "Efter"

A9
Beräkna

END

Kd
i

J,

Fig 3:1 Laborativ bestämning av

= en punkt i planen som måste
nås via alla ingångar innan den
får passeras
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Den största provmängd som avsågs hanteras i för-

söken var ca 5 g, dvs en max utbyteskapacitet om

2+
1 mmol Sr

Med en lösningsmängd om 40 ml bör således Sr-koncen-

trationen underskrida 2,2 mg/l. Vid prov med radio-

aktiva spårämnen kunde koncentrationen minskas till

< 0,1 mg/l.

Den tennodynamiska jämvikten uppnås först efter

en viss tid. Kontakttiden = skaktiden var fem

timmar för proven I -III.Före försöken 1 - 5

gjordes ett diagram över erhållet K,-värde vid

olika kontakttider. För ett sandprov erhölls

endast obetydlig ökning efter 2 h kontakttid.

För ett lerprov erhölls så stor spridning av

värdena att inga slutsatser kunde dragas.

För att undersöka om kolvarna eller centrifug-

rören eventuellt absorberar spårämnen utfördes

blindprov med radioaktiv lösning. Någon sorption

kunde dock ej konstateras.

Prov_IIl£

Tillsatt mängd jord

Lösningsmängd

Koncentration före blandning (SrCl- • 6 H_0)

25 • 10"6 • 266,6

Koncentration efter skakning och
centrifugering

if _ nvtiwcuLiaLAuii i fast fas
d koncentration i vätskefas

1 • (cf - c ) • v
K, = i e

m =

v =

•

c f

c e

ml
g

2 .

40

6 H

= 6

= 0

64

ml

2 0 )

,66

,19

g

mg/ l

mg/ l

d ce m

K = (6,66 - 0,19) 40
d 0,19 2,64
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Vid beräkningen bör man korrigera för den späd

ningseffekt som provets porvatten ger.

För att få en uppfattning om mätmetodikens preci-

sion vid bestämning av cf och c med hjälp av

radionuklider iordninggjordes ett hono<7Pnt prov

genom målning av torkad sand i en skivsvängkvarn.

Ett material som behandlats på ett sådant sätt

kan betraktas som tämligen homogent. Det så homo-

geniserade sandprovet behandlades därefter på

samma sätt som de övriga proverna. De erhållna

K^-värdena ger en uppfattning om noggrannheten

hos metoden. De i tabell 3:2 angivna värdena ger

en uppfattning om mätmetcdikens precision vid fyra

bestämningar (o = standardavvikelse).

Tabell 3:2 Mätmetodikens precision

Element

Sr
Cs

K (cm3/g)
d

11,4
52,7

a(cm /g)

0,4

a . .

Resultat

Försöken har visat att distributionskonstanten

Kd kan bestämmas med hjälp av radioaktiva spår-

ämnen med god precision vad gäller mätmetodiken.

Andra felkällor hai. studerats och olika åtgärder

att minska dessa diskuteras under kapitel 4.1.

För att kunna jämföra värden från olika labora-

torier är det angeläget att ett standardiserat

förfarande används.
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De i tabell 3.3 redovisade K,-värdena för strontium
d

visar att proven från Stockholm resp Luleå sins-

emellan uppvisar en klar tendens att K, ökar med

ökad halt lera. Dock ligger värdena för Stockholms-

proverna på en högre nivå än proven från Luleå. För

att förklara detta skulle mer ingående studium av

olika parametrar krävas. I bilaga A ges litteratur-

uppgifter om olika faktorers inverkan på K,. Figur 3

och 4 visar att K, kan variera mellan 4 och 200 cm /g

för olika pH och tabell 3 visar K,-värden för olika

jordarter som ligger mellan 70 och 600 cm /g vid pH-

värden på 6,5 - 8,3.



Prov > Lokalitet

i
Allmän be-
teckning

I Mineralogisk
i sarmansättn i ng

Kornstorleksfraktioner
sand s i l t lera

CEC3 '• K d , S r
mekv/10Qg cm-Vg crrr/g

drunkebergs- : sand
åsen. Stock- ,
holm

; 3 ' Porsön,
; Luleå

4 Porsön,
Luleå

Porsön,
Luleå

varvig

lerig si l t

. gi,kv,fp,kl

ka
lerig silt I k/,gl, f p, i l ,vk

{kl,ho
I

siltig finsänd kv,fp,ho,gl
med lerspår ml
av mixedlayer

•33.5 1.5 0

5.9 27.B 66.3

4.3 58.4 37.3

6.1 63.2 30.7

51.7 43.4 4.9

24

28

19.2

76.0

25.5

3.5

2.4

3.f

30.5

4.2

0.2

0.3

Tabell 1a

1 Bestämd med röntgendiffraktion, 2 Bestämd med pipettanalys, 3 Bestämd med röntgenfluoroscens.
A Standardavvikelse : kl=klorit,gl=glimmer, f p=f ältspat,mo=Tt\ontmorillonit,kv=kvarts, i l = i l l i t

ho=hornblände, ml=mixedlayer,vk=vermikulit,am=amfibol
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4. MÄT- OCH PROVNINGSMETODIK

För att ge möjlighet till jämförelse inom Norden

har inom nordiska avfallsgruppen utväxlats beskriv-

ningar av förfarandet vid några standardmätningar.

Det gäller bestämning av distributionskonstanten

K,, vattenhalt och jonbyteskapacitet.

Vid ett seminarium på Risö, anordnat av nordiska

avfallsgruppen, redovisades även mätmetoder för

# bestämning av grundvattenströmningens hastighet

och riktning med hjälp av isotopteknik.

- Inom KBS-projektet har i samband med spårförsök

i berggrund metoder för borrhålsmätningar utpro-

vats, som även kan utnyttjas vid försök i mark-

lager.

4.1 Bestämning av K, genom skakprov

Det enklaste sättet att bestämma K, är att skaka
d

en lösning och ett jordprov i en kolv och därefter

bestämma hur det aktuella ämnet fördelat sig mel-

lan lösningen och jordprovet. Mätningar utförda

vid skilda laboratorier kan ge olika resultat på

• grund av olika detaljutföranden. För att ett lik-

artat förfarande skall kunna tillämpas bland be-

rörda nordiska institut eller för att skillnader

« i förfarandet skall kunna identifieras har en de-

taljerad beskrivning av förfarandet inom projektet

P53 gjorts, (se kap 3 och fig 3:1).

I denna beskrivning vill vi peka på några av de

skilda förutsättningar och källor till fel som kan

påverka resultatet.

Provtagning och förvaring av prover

Att finna ett representativt prov för ett aktuellt
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område är svårt utan en geologisk kartering av om-
rådet och provborrningar. Ett flertal prover bör
undersökas, vilket ger en uppfattning om variation-
en i K.-värdet. Proven bör förvaras på sådant sätt

d

(t ex i plastpåsar i kylskåp) att förändringarna

av provets egenskaper undviks. Genom att det ana-

lyserade provmaterialet tas ur de inre delarna

av materialet, minskas inverkan av uttorkning och

eventuella oxidationsprocesser ytterligare.

Behandling av prover

Ingen behandling av proverna behöver göras oia grund-

vattenlösning från aktuellt markområde finnes till-

gänglig. Om så ej är fallet kan övervägas om provet

först skall konditioneras med den använda grund-

vattenlösningen.

- Bestämning av torrvikt

Torkning vid 105°C under 24 h är en vanligen före-

kommande rutin (se bl a Byggforskningens informa-

tionsblad B5:1973).

Provmängder

Vätskefasen utgjorde 10 - 15 ml och fasta fasen

5 - 15 g (våtvikt). För redovisat exempel (se kap 3)

utgjorde viktsförhållande vätskefas - fast fas

= 15:1. I KBS-55 anges motsvarande förhållande

till 10:1 (2).

Grundvattenlösning

önskvärt är att vid proven använda grundvatten

från samma ställe som jordproverna.

Eftersom detta ej var möjligt vid försöken inom

P53 användes naturligt grundvatten från Studsvik
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Detta vatten har en salthalt av 378 mg/l och ett

pH av 7,5. Vid försök med bergmaterial inom KBS-

projektet med salthalterna 293 respektive 1 105 mg/l

erhölls genomgående högre K, vid lägre salthalter.

I lersystem var emellertid förhållandet det omvända.

Någon förklaring har man ej hunnit ge, men som

trolig anledning anges en fysikalisk förändring

av leran vid ökad salthalt.

pH-värdet hos grundvattenlösringen kan ha stor be-

tydelse. På sid 11 i Bilaga A visas att K, stiger

med ökat pH för Sr, medan för Cs (sid 10) K,-värdet

är mer oberoende av pH.

Det finns således anledning att ytterligare poäng-

tera att grundvatten från aktuellt markområde bör

användas. Eventuellt kan ett marktypiskt grund-

vatten framställas genom att en liten mängd rent

vatten bringas i jämvikt med en stor jordprovmängd.

Särskilda åtgärder kan i båda fallen krävas för

att ge rätt innehåll av lösta gaser i vattnet.

Spårämnen

Radioaktiviteten i avfall aktuellt för markdepone-

ring är bunden dels till korrosionsprodukter, dels

till fissionsprodukter. Bland korrosionsprodukter-

na är Co-60 dominerande efter något års avkling-

ning. Bland fissionsprodukterna dominerar Sr-90

och Cs-137. I andra hand kan också Ru-106, H-3,

C-14 och 1-129 behöva kontrolleras, de två sista

på grund av sin långa halveringstid. Nickelisotoper-

na Ni-63 och Ni-59 kommer möjligen i tredje hand.

Av betydelse för migration av ett ämne i mark är

den totala koncentrationen av detta ämne samt typen
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och mängden av andra utlakningsprodukter. Vid de

låga koncentrationer som beräknas föreligga vid

migration från nedgrävt avfall kan K, anses vara

konstant inom aktuella koncentrationer. McHenry

har visat att för Sr gäller detta för koncentra-
— 5

tioner mindre än 10 molar lösning (sid 13 i

Bilaga A). McHenry anger också generellt att då

mindre än 10 av jonbyteskapaciteten utnyttjats

är K, konstant,a

Man bör alltså arbeta med koncentrationer som för

Sr bör uppgå till 10 molar lösning. I KBS-55 har
—8 —5man angivit halterna till mellan 10 och 10

molar lösning. Man har där endast fått en tendens

till högre värden vid den lägre koncentrationen.

Konkurrerande joner

Adsorptioner av en jon, som kan anges med ett visst

K,-värde, är i allmänhet inget renodlat fenomen. Det

kan samtidigt förekomma reguljärt jonbyte, fysikalisk

adsorption och även bildning av nya faser eller fäll-

ningar.

Att K, påverkas även av andra i lösning närvarande

joner framgår av tabellerna 4, 5 och 6, sid 14 och

15, bilaga A. Vid låga koncentrationer av såväl den

undersökta jonen (här Sr) som av andra joner är in-

verkan obetydlig.

Eftersom K, påverkas av många faktorer kan man inte

utan vidare förlita sig på bestämningar där endast

ett fåtal betingelser är definierade. Att generellt

utvärdera hur olika faktorer inverkar skulle bli

alltför betungande. Man blir därför tvungen att be-

stämma K, och andra migrationsparametrar under för-

hållanden som så nära som möjligt efterliknar de

verkliga betingelserna.
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"TIO
Fig 4:1 K, som funktion av kontamineringstid

- Reaktionstid

Skaktider vid aktuella försök enligt Kapitel 3

på 2 h visade sig vara tillräckliga för att jäm-

vikt skulle uppnås

I KBS-55 anges en skaktid på 8 - 12 h. Försök

har gjorts med kontakttider upp till 1 vecka.

Tabellerna 13 och 14 anger värden för olika kon-

takttider. Tabell 14 ger följande värden omräknade

till enheten ml/g:

Grundämne

Sr

Cs

Am

Fast fas

Slam

Klorit

Granodiorit

Slam

Klorit

Granodiorit

Slam

Klorit

Granodiorit

6

5

1

1

Kd ml/g

Kontakttid

h 7 d

6,3 20

2,0 3,2

2,0 3,2

100 200

16 20

160 250

000 16 000

300 1 600

000 3 200
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En viss ökning i Kd erhålls från 6 h till 7 dygn,

speciellt för slam. Skillnaderna uppgår till max

en faktor 3. Vid längre tider kan olika långsamma

reaktioner hinna verka. Fortsatta undersökningar

krävs.

- Temperaturen

Mätningar bör normalt kunna göras vid rumstempera-

tur. Temperaturen i mark och grundvatten är lägre

men kan ej gå under 0°C då läkning sker. Enligt

KBS-55 är skillnaden vid mattemperaturerna 25°C

och 65°C tämligen obetydliga, varför temperaturverkan

mellan 20° och 0°C bör vara ännu mindre.

Mätnoggrannhet vid analyser

Koncentrationer kan bestämmas med kemisk analys,

radiometriskt eller med annat förfarande. Med hän-

syn till den stora varation som K, kan uppvisa

för olika jordar, torde gängse analysmetoder ge

helt acceptabel mätprecision.

4.2 Spårförsök för Kd-bestämninq i fält

I samband med projektet Kärnbränslesäkerhet (KBS)

har utprovats metoder för att i fält bestämma för-

dröjningen av olika nuklider vid transport med

grundvatten i bergsprickor (3). Samma metoder kan till-

lämpas vid liknande undersökningar av transporten

i marklager. I vissa avseenden är förhållandena

gynnsammare vid försök i marklager; dels arbetar

man på mindre djup, vilket underlättar det experi-

mentella utförandet, dels sker vattentransporten

i mark i porösa, "homogena" media till skillnad

från i berg, där transporten sker i ofta mycket

komplicerade spricksystem. Den enklare flödesbil-

den i mark underlättar överförandet av resultat

från fältmätningar till matematiska modeller.
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Vid de genomförda fältförsöken studerades trans-

porten av radioaktiva nuklider mellan olika borrhål,

varvid spårämnen injicerades i ett borrhål och

deras koncentrationer som funktion av tiden obser-

verades i andra borrhål. För att få rimliga för-

sökstider och för att ha kontroll på spridningen

av den injicerade radioaktiviteten har en ökad

grundvattenhastighet åstadkommits genom en kon-

tinuerlig pumpning med ett konstant flöde i ett

observationshål. Genom att radioaktiva spårämnen

använts har direkta mätningar kunnat göras i fält,

exempelvis i borrhålen, vilket bl a gett värdefulla

upplysningar om strömningsförhållandena i borr-

hålen och om sorption på dess väggar. Detta är av

speciell betydelse för kontroll av förloppet vid

injiceringen av spårämnena.

Val_ay_sp_årämnen

Fältförsöken inom KBS har inriktats på sådana

element som dominerar det radioaktiva innehållet i

det högaktiva avfallet efter 1 000 år och som

efter migration till yttre miljön kan medföra hälso-

risker. För försöken lämpliga radionuklider bör

emittera gammastrålning av tillräckligt hög energi

och intensitet för att möjliggöra direkt radio-

metrisk mätning. Nukliderna bör vidare ha till-

räckligt lång halveringstid för att hela tids-

förloppet skall kunna studeras men samtidigt vara

acceptabla ur radiologisk synpunkt. De skall kur.ia

skiljas från naturligt förekommande aktivitet och

ha rimliga kostnader. Om ett element ej har lämp-

lig radioaktiv isotop, kan ett kemiskt närbesläktat

element användas. Följande element och radionukli-

der har hittills studerats; Se-75, Sr-85, Tc-99 m,

Sn-113, 1-131, Cs-131, Nd-147. Som vattentrogen

indikator har Br-82 utnyttjats. Lämpliga kemiska

föreningar för tillförsel av elementen till inji-

ceringslösningen har valts samt lämpliga pro-

portioner av radionuklider och bärarelement.
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Injicering

Injicering av provlösningar gjordes inom ett med

tätade gummimanschetter väl avgränsat område i

borrhålet där en för migrationsstudierna lämplig

sprickbildning med förbindelse till observations-

hålet tidigare registrerats. Provlösningar har

även tillförts direkt i injiceringshålet. I det

senare fallet har fördelningen längs borrhålet

kunnat kontrolleras genom mätning ("loggning")

med borrhålsdetektor. Denna har placerats i ett

separat vattentätt plaströr, så att rörelsen av

detektorn ej stört grundvattnet i borrhålet.

B§dioaktivitetsmätningar

Mätningar har gjorts med tre metoder, direkt detek-

tering i borrhål, kontinuerlig mätning av aktivi-

tet i utpumpat vatten och provtagning med labora-

torieanalys.

Den direkta detekteringen genomfördes med en Nal-

detektor, monterad i en borrhålssond och kopplad

till en mångkanalanalysator anpassad för fältbruk.

Detektorns mått kan anpassas till aktuell aktivitet;

i föreliggande försök var diametern 25 mm och längd-

en 12,5 mm.

Aktiviteten i det utpumpade vattnet mättes kon-

tinuerligt med en GeLi-detektor som tack vare sin

goda upplösningsförmåga tillåter samtidig mätning

av flera nuklider. Därigenom minskas den erforder-

liga försökstiden, vilket ger snabbare resultat

till lägre kostnad. Simultanstudier av flera nukli-

der ger identiska försöksbetingelser för de olika

elementen och motsvarar även realistiska förhållan-

den. Resultaten kan dock bli mera svårtolkade på

grund av eventuella reaktioner mellan olika element.



STUDSVIK ENERGITEKNIK AB STUDSVIK/SA-78/34 21

1978-08-01

Provtagning ger möjlighet att applicera mer käns-

liga laboratorieanalysmetoder. Provtagning - labo-

ratorieanalys tillämpas för kontroll och kalib-

rering av fältmätningar samt vid förlängda obser-

vationsperioder då in-situ mätningars mätgränser

underskrids och slutligen för sådana radionuklider

son: exempelvis p g a låg gammaenergi ej kan detek-

teras i fält.

Spårförsöken i fält har fungerat bra och resultaten

redovisas närmare i KBS Teknisk Rapport 110.

4.3 Bestämning av K. genom kolonnförsök

När en lösnino får passera genom en kolonn med

adsorberande material fördröjs lösta ämnen enligt

följande formel

TR - TO (1 + Kd fl'
där T = transporttiden för vatten eller ej adsor-

berat löst ämne

T = transporttiden för det betraktade ämnet
K

K, = distributionskonstanten för det betrak-
tade ämnet

o = kolonnpackningens densitet

• p = kolonnpackningens porositet

Man kan alltså ur fördröjningen TR/TQ beräkna Kd

om man känner c och p, vilka kan bestämmas.

Vid elueringsförsök placeras en liten mängd av det

undersökta ämnet, A, i kolonnens ena ände och elue-

ras (tvättas) genom kolonner med den lösning (grund-

vatten, saltlösning) som är aktuell. I eluatet

erhålls A som en "topp", som i ideala fall ser

ut som en gausskurva. I andra fall kan toppen

vara skev åt ena eller andra hållet eller ha en

svans, d v s att det tar lång tid innan koncen-

trationen åter går ned till noll.
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Vid frontalförsök har man en konstant liten kon-

centration av A i den ingående lösningen. Ur ko-

lonnen kommer »ed en viss fördröjning A ut med en

koncentration växande från noll till den ursprung-

liga efter en S-liknande kurva, som i det ideala

fallet är symmetrisk, annars mer eller mindre de-

formerad .

Avvikelser från det ideala beror bl a på att K^

cfta inte är någon verklig konstant. Utom av lös-

ningens allmänna salthait (art och koncentration)

beror K, av koncentrationen av Ä i lösningen och

i vilken utsträckning det adsorberande materialet

har belagts nisd A.

u t förande

Kolonnen bör vara relativt kort (t ex 20 cm) och

det adsorberande materialet rätt finkornigt ( 0,1 mm).

Vid mycket finkornigt material med högt strömnings-

ipotstånd används kortare kolonner. Vätska pumpas

igenom med konstant hastighet och utgående lösning

analyseras antingen kontinuerligt eller fraktions-

vis. Som analysmetoder kan användas aktivitetsmät-

ning, optisk absorbtion, mätning med jonselektiva

elektroder m m eller konventionell kemisk analys

på fraktioner. I många fall är det särskilt bekvämt

att använda radioaktiva spårämnen.

Jämviktsförsök (skakprov) för bestämning av K, är

enkla att utföra och bör vara den naturliga meto-

den för en första undersökning. Kolonnförsök kräver

mer förberedelser och tid men ger mer information

och utgör ett värdefullt komplement till de förra.

Vid kolonnförsök ger kurvformen en antydan om anoma-

lier och dålig konstans av K,.



STUDSVIK ENERGITEKNIK AB STUDSVIK/SA-78/34 23

1978-08-01

Man kan genom att variera stromningshastigheterna

undersöka utbyteskinetikens betydelse.

Man kan direkt på ett och samma adsorberande mate-

rial jämföra olika ämnen antingen i på varandra

följande försök eller i ett försök där man har

tillsatt flera mikrokomponenter samtidigt, varvid

man eliminerar verkan av tillfälliga variationer i

försöksbetingelserna och försöksmaterialet.

En eventuell irreversibel upptagning visar sig

genom att den integrerade mängden under en topp är

mindre än den inmatade mängden.

Kolonnförsök efterbildar direkt i liten skala vad

som kan ske i naturen, och försöksbetingelserna

kan anpassas till de naturliga. Dessutom kan man

undersöka betingelser som ej finns i nuläget, men

kan uppträda i en framtid t ex ändrade vatten-

sammansättningar eller strömningshastigheter.

Genom kolonnförsök kan man på kort tid och med liten

materialinsats få en uppfattning om vad som kan

förväntas vid fältförsök och därigenom kunna plane-

ra de senare så att man får bästa möjliga informa-

tionsutbyte.

En i Studsvik framtagen analysator att användas

med en GeLi-detektor gör det möjligt att i valbara

kanaler samtidigt och kontinuerligt mäta y-strål-

ning från ett flertal nuklider. Den är avsedd för

fältförsök men bör också med fördel kunna använ-

das vid kolonnförsök. Genom att mäta många nukli-

der samtidigt spar man tid och får en säker jäm-

förelse mellan dem.
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Vid höga K,-värden med långsam vandring genom ko-

lonnen kan man för att undvika alltför långa för-

sökstider dels direkt detektera radionuklidernas

fördelning i kolonnen med en lämpligt utformad

gammadetektor eller också skära upp kolonnen i

lämpligt anpassade bitar för efterföljande konven-

tionell eller radiometrisk analys.

4.4 Bestämning av vattenströmning i mark

med isotopteknik

I första hand räknar man med att spridning av

radioaktiviteten i nedgrävt avfall sker genom

vattentransport. Vid sidan av K,-bestämningar

har man alltså anledning att kartlägga vatten-

strömningen i marken. Detta kan ske med isotop-

tekniska metoder och därvid kan samma mätutrust-

ning användas som för fältstudier av radioaktiva

ämnens migration.

Vattenrörelsen i den omättade zonen är särskilt

svår att kartlägga, eftersom de enkla strömnings-

lagar som gäller för den mättade zonen ( d v s

under grundvattenytan) ej kan tillämpas här. Per-

meabiliteten varierar nämligen med fukthalten

eftersom strukturen förändras vid olika värden på

denna. Flödeshastigheten kan ej enkelt härledas

ur fukthalten. Förutom tyngdkraften kommer kapil-

lära krafter att påverka vattenrörelsen (4).

I figur 4:1 visas exempel på en mätning av den

vertikala vattenrörelsen i den omättade zonen med

hjälp av radioaktiva spårämnen (5). I ett antal

representativa positioner placeras täta observa-

tionsrör. Omkring rören läggs ett tunt jordlager

innehållande en vattenlösning av det radioaktiva

spårämnet. Som lämpliga spårämnen anges brom-82
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(T 1/2 = 36 h), jod-131 (8 dagar), krom-51 (som

EDTA-komplex, T 1/2 = 28 d), kobolt-60 (som hexacyan-

koboltkomplex, T 1/2 = 5,23 år). Med lämplig borr-

hålsdetektor mäts aktiviteten på olika djup vid

olika tidpunkter. Några litteraturuppgifter anger

sjunkhastigheten på 1 - 5 m/år. Enligt en mätning

i Danmark (6) rör sig en våg av fritt (gravitatio-

nal) vatten med början i oktober - december ned

genom den omättade zonen med en hastighet av 3 -

- 3,5 m/månad. Denna vågrörelse sker genom för-

trängning av vattnet i marken så att den verkliga

vattenhastigheten blir endast ca 0,4 m/månad

(4,5 m/år).

Sedan ett ämne trängt ned genom den omättade zonen,

sker den fortsatta spridningen med den i huvudsak

horisontella grundvattenströmmen. Genom mätning av

grundvattennivåer och markens permeabilitet kan

ofta en tillräckligt klar bild av strömningsfältet

erhållas. Vid komplicerade potentialfält, låga

strömningshastigheter etc kan eventuellt krävas en

annan teknik. Med isotopteknik erhålls resultat som

är lokalt begränsade, varför ett större antal för-

sök måste utföras för att man skall få en represen-

tativ bild av ett större område.

Den s k "single-well pulse"-metoden (7, 8) kan antas

ge en bild av förhållandena inom en radie av 10 m.

Förfarandet framgår av fig 4:2. Genom att man mäter

såväl hur radioaktiviteten avtar genom att grund-

vattnet späder ut vattnet i borrhålet som aktivitets-

pulsen vid återpumpning erhålls två mätningar av

grundvattenhastigheten. Med en riktningskänslig

detektor kan även grundvattenströmmens riktning

bestämmas.
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En principiellt enkel metod som dock kräver mer

»omfattande borrningar angives i fig 4:3. Metoden

kräver viss förhandskunskap om förhållandena,

Ihen anges kunna visa spridningen av ett ämne upp

till ett avstånd av 500 m från tillförselpunkten (5)
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Principskits» for
mAleopstilling

Radioaktivt
matrket vand

Radioaktivitet

/ I Maleinstrument

Radioaktivitets -
detektor

Resultater

A
dybde

ig 4:1 Moling af nedsivnmgshastighed ved hja?lp af tilsafte radio-
aktive sporstoffer.
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Principskitse for m&leopstilling

Grundvands-'
I

strömning

ds
• I

Resultoter

Moleudstyr t[ Radioaktivitet

Single-well. I.trin

I
Vj

Maleudstyr
Radioaktivitet

Grundvands-| |

strömning ' '
Tilbagepumning

Single-well. 2 trin

Blyafskoprmning

Radioaktivitets-
detektor

t Radioaktivitet

x

Tid

Single-well, retnmg&bestemmelse Retning

j 4:2 Bestämmelse af g rundvondss t rymningens hastighed og retning
ved "single-well" - teknik
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Prtncipskitse af moteopstillino

Doserings-

O
brand

O 1

O 2

O 3

O 4

*\

Observations -
bor inger 1 - 4

Resultater

,l Radioaktivitet

Boring 1

Boring 2

Boring 3

Boring U

te.

Tid

Stromninqsbillede

Signaturer:

Faldende
koncen -
tration
af tilf«rt
forurening

4:3 Bestemmelse af grundvandsstromningens hastighed, retning og
udbredelse ved hjcelp af flere boreholler.
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5. TILLÄMPNINGS- OCH PROBLEMOMRÅDEN

5.1 Allmänt

Marknedgrävning av radioaktivt avfall har ej till-

lämpats i Sverige. Det bildade avfallet har kunnat

lagras; i viss utsträckning efter volymminskning

genom kompaktering eller förbränning. Detta gäller

såväl radioaktivt avfall från universitet och sjuk-

hus, vilket tillsammans med lokalt producerat av-

fall tages om hand i Studsvik, som avfallet från

kärnkraftverken. Även om detta innebär minimal

påverkan på omgivningen, så är därmed inte givet

att det ger den minsta dosbelastningen totalt,

eftersom behandling, lagring och tillsyn av dessa

lager ger viss exponering samt innebär vissa po-

tentiella möjligheter till spridning i omgivningen

genom brand eller smådjur. Även ur kostnadsnytta

synpunkt kan det finnas anledning att undersöka

marknedgrävning som alternativ till lagring.

Inom Aka-utredningen övervägdes användningen av

marknedgrävning och i slutbetänkandet ( 9 ) gjordes

följande uttalande:

I många länder finns mäktiga jordlager över
berggrunden och därmed bättre förutsätt-
ningar än i Sverige för nedgrävning av låg-
aktivt avfall. Med få undantag har nämligen
Sverige ett tunt lager jord över berggrunden.
Av detta skäl och med hänsyn till klimatet
och grundvattenförhållandena anser utredning-
en att nergrävning i mark av radioaktivt av-
fall inte bör komma i fråga i Sverige. Det
bör dock ankomma på tillsynsmyndigheten att
avgöra om undantag från denna huvudregel,
t ex för visst kortlivat avfall, kan till-
låtas. För avfall, som innehåller ämnen med
långa halveringstider är förvaring i mark
olämplig.

Inom IAEA pågår arbeten med att utarbeta rekommen-

dationer rörande användning av geologiska forma-

tioner för slutförvaring av radioaktivt avfall.

Dels förbereds en "guide-book", som generellt be-

handlar frågor gemensamma för olika varianter av

"underground disposal" dvs
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marknedgrävning (shallow ground disposal)

bergrumslager (near surface geological
disposal)

djupbergslager (deep geological disposal)

samt speciella rekommendationer för varje ovannämnd

användning av geologisk deponering.

I USA har med anledning av en del missförhållanden

vid några markdeponeringsplatser mera systematiska

geologiska och hydrologiska undersökningar startats

för klarläggande av vilka villkor som skall gälla

vid marknedgrävning. För att påskynda utvecklingen

har kraftindustrin i USA gjort egna utredningar

( 10 ) som visar att under vissa specificerade

förhållanden har migrationen i mark ingen betyd-

else ur risk- och begränsningssynpunkt utan den be-

gränsade faktorn är risker vid utnyttjande av plat-

sen efter övervakningsperiodens slut (efter 100 år).

För Sveriges och övriga nordiska länders del finns

det anledning att inkludera alternativet med

marknedgrävning vid planering och optimering av

systemen för avfallsbehandling. I kapitel 6 lämnas

förslag till ett projekt som skall ge anvisningar

för såväl teoretiska som praktiska metoder för

att bestämma förutsättningarna för en marknedgräv-

ning. Som bakgrund till ett sådant projekt anges

några synpunkter på avfallstyper där marknedgärv-

ning kan vara av speciellt intresse, samt på några

aktuella problemområden.

5.2 Avfallstyper

Marknedgrävning är i första hand lämpat för

stora volymer av avfall som är kontaminerat med

måttliga mängder radioaktivitet eller enbart

potentiellt kontaminerat genom att det
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härstammar från verksamhet inom klassat område.

Avfall av denna typ är exempelvis lågaktivt

skrot, avfall från nedläggning av kärntekniska

anläggningar och kontaminerad jord etc.

utgörs av både brännbart och

obrännbart material. Det obehandlade brännbara

avfallet innehåller papper, plast, trasor, kasse-

rade skyddskläder m m. Det obrännbara materialet

är mer blandat, innehåller både metaller och isoler-

material. Avfall från kärnkraftverk har en nuklid-

sammansättning som efterliknar primärvattnets inne-

håll av korrosions- och fissionsprodukter. Avfall

från isotoplaboratoricr kan i stor utsträckning vara

kortlivat, i överensstämmelse med att de flesta iso-

toper inom exempelvis medicinsk tillämpning har

relativt korta halveringstider.

Skrot utgörs av kasserade komponenter från kärn-

tekniska anläggningar. För att det skall kunna han-

teras som inaktivt skrot måste det rengöras ned till

en nivå som tillåter friklassning. Detta kan vara

svårt att genomföra för komplicerade detaljer, inte

minst kan den kontroll som skall verifiera att så

skett vara både besvärlig och kostsam. Skrotvärdet

kan i sådana fall knappast täcka de extra kostnader-

na. Ur säkerhetssynpunkt torde en nedgrävning under

betryggande former ge mindre risker än en omfattande

dekontaminering och kontroll som ändå inte alltid kan

utesluta att viss aktivitet kommer i cirkulation.

Denna torde vara försumbar ur skyddssynpunkt men kan

kanske ge bakgrundsaktivitet som försvårar mätningar

och användning av radioaktiva spårämnesmetoder.

N.§åiä92QiQ9§§Y.I§II utgörs dels av skrotade apparat-

installationer och dels av restprodukter vid riv-

ning av byggnader. För skrotet gäller samma syn-
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punkter som för skört som faller under löpande

drift, med den skillnaden att vid nedläggning blir

volymen av stora komponenter eller skrymmande rör-

installationer samt järnkonstruktioner och andra

stora men lätt kontaminerade installationer avse-

värt större.

Rivningsmaterialet besitter inget restvärde annat

än möjligen som fyllnadsmaterial. Någon dekontamine-

ring annat än på ytan kan knappast komma i fråga.

Genomsnittsaktiviteten torde vara låg, men lokala

anhopningar utgör riskmoment. Efter nedgrävning

minskar eventuella aktivitetstoppar genom avkling-

ning men även genom diffusion och utlakning i den

fuktiga miljön.

Kgntaminerad_jgrd etc kan utgöras av olika utomhus

förekommande material. Det är sannolikt att en

mängd asfalt, grus och jord kommer att kontamineras

såväl vid normal verksamhet som vid eventuella miss-

öden eller haverier.

Det kan gälla asfaltplaner vid lastkajer, spolnings-

platser för fordon eller upplagsplatser. Vid radio-

aktiva spill utomhus kan både asfalt, grus och jord

kontamineras. Liksom vad gäller byggnadsmaterial kan

dekontaminering av ytskikt genomföras, men i övrigt

är enbart en uppdelning i olika aktivitetsnivåer

praktiskt möjlig.

En handlingsberedskap behövs även för hur man skall

ta hand om stora mängder kontaminerad åkerjord i sam-

band med någon form av reaktorhaveri. En kännedom om

utlaknings- och migrationsförhållanden för olika

marktyper ger underlag för val av lämpliga åtgärder.
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5.3 Spridningsvägar

Verksamheten vid en nedarävninasolats kan Lndelas

i föliande moment:

Platsval

Uppbyggnadsperiod

Driftperiod

Nedläggning

övervakningsperiod

Friklassning

Efter den driftperiod, som åtqår för att fylla

depån, avslutas nedqrävninqsoperationerna och

området anpassas för en övervakninqspefiod. Dan

senare kan fortgå under 100 till 300 år och under

den tiden är tillträde och användninq av området

kontrollerat. Därefter skall området kunna fri-

klassas, så att inqa restriktioner behöver läqqas

på dess användninq.

Några av de teoretiskt möjliga vägar på vilka ned-

grävda radioaktiva eller andra toxiska ämnen kan

nå människan är

Under driftperioden

spridning via luft eller ytvatten på
qrund av spill och andra missöden

Under övervakninqsperioden eller senare

miqration av lösta nuklider med qrund-
vatten till brunnar, vattendraq, siöar,
hav

Efter friklassninq

miqration till markytan av lösta nuklider
och upptaq i växter

transport ovan mark qenom normala erosions-
processer av

vind
vatten

exponering och/eller spridning till följd
av inqrepp av människor eller djur
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Under övervakningsperioden eller senare kan även

en transport av nuklider upp genom marken ske med

gaser som bildas genom förruttnelseprocesser i

organiskt avfall.

I en rapport från USA (10) presenterad vid sympo-

sium i Tucson, Arizona, mars 1978, har beräkningar

av doser gjorts för ett wtort antal nuklider för de

ovan angivna spridningsvägarna. Med de gjorda för-

utsättningarna X visade det sig att migration med

grundvattnet ej är gränssättande för någon nuklid.

För de flesta nukliderna är upptag i växter vid

uppodling efter 100 års avspärrning gränssättande.

Det betyder att koncentrationen i mark snarare än

totalt deponerad mängd blir begränsande. För några

nuklider är luftspridning i samband med spill be-

gränsande t ex för transuraner, men gränserna ligger

vid sådana värden att det är osannolikt att reaktor-

avfall kan närma sig dessa gränser. Det påpekas att

de kritiska spridningsvägarna (växter, spill till

luft) icke är speciellt beroende av de lokala hydro-

logiskt-geologiska förhållandena.

För att klarlägga vilken spridningsväg som är

kritisk för varje nuklid måste i varje fall över-

slagsmässiga beräkningar göras för varje tänkbar

väg. Det betyder att bl a migrationen i mark .naste

f studeras. Kunskap om sådana förlopp är av värde

ej blott vid marknedgrävning, då man förutser en

begränsad migration i marken, utan även vid säker-

hetsanalys av olika nukleära anläggningar, där

man oavsiktligt kan få en spridning i mark, t ex

vid transporthaverier, läckage från bränsle- eller

avfallslager etc.

x Bland annat gällde följande doskriterier

5 mrem/år helkroppsdos till individer
15 mrem/år organdos
För ingrepp av någon enstaka individ räknas
100 ggr högre dosgräns
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6. PROJEKT "MARKDEPONERINGSPLATS"

Bakgrundsinformation till projektet ges i sa»tliga

föregående kapitel och ner direkt i kapitel 5.

Projektet förutses kunna ingå i ett större nordiskt

projekt, delvis finansierat av Nordiska Ministerrådet,

där avfallsprodukternas egenskaper efter eventuell

behandling korreleras till olika alternativ för

slutlig förvaring.

Målsättningen för projektet är att få fram en beräk-

ningsmetodik och experimentell teknik för utvärdering

av en plats för nedgrävning av radioaktivt avfall.

Inom projektet genomföres en modellberäkning av

kapaciteten hos en tänkt referensanläggning för olika

avfallstyper med varierande nuklidinnehåll. Visst

underlag för beräkningarna tas fram inom ett experi-

mentellt program, som inriktas på att ta fram och

verifiera data, som visar sig ha avgörande betydelse

för lämpligheten hos nedgrävningsplatsen. Vidare

skall identifieras områden där brister i kunskaper

och data kan motivera särskilda undersökningar.

Projektet omfattar följande delprojekt:

1 Beskrivning av referensanläggning

2 Definition av avfallstyper och nuklidinne-

håll

3 Säkerhetsanalys - spridningsvägar

4 Spridningsberäkningar
0

5 Kapacitetsberäkning och skyddsarrangemang
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6 Laboratoriebestämningar av K,

7 Teknik för in-situ bestämning av migrations-

par ametrar

8 Försök med nukliders vertikala migration

9 Tillämpning av teknik för bestämning av

grundvattenflödet

För de olika delprojekten kan följande översiktliga

innehåll anges.

6.1 Beskrivning av referensanläggning

För att projektet skall kunna arbeta med konkreta

uppgifter specificeras en referensanläggning.

I ref (1) beskrivs hur en typisk marknedgrävnings-

plats praktiskt kan utformas. Bland de data som

beskriver en sådan nedgrävningsplats kan följande

nämnas.

Markområdets storlek

Total kapacitet

Förutsedd årlig mängd

Utnyttjandetid

Grundvatten
nivå, max, medel
riktning
hastighet

Avstånd till vattentäkt

Avstånd till närmaste vattendrag eller
sjö (hav)

Utspädningsfaktor

Nederbörd

Avdunstning

Marklutning, dräneringsförhållanden för
ytvatten
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Geologiska data

Typ av marklager och
mäktighet

Specifika distribu-
tionskonstanter K,

a

Jonbyteskapacitet

Permeabilitet

Porositet

Densitet

Potential för:

beräkning av migration

monitering av migration

kontroll och styrning av ytvatten
och grundvatten

översvämning

vinderosion

seismisk aktivitet

I projektet ingår att välja representativa värden på

dessa data, vilka skall användas vid beräkningar

inom projektet.

6.2 Definition av avfallstyper

Olika typer av avfall som kan bli aktuella för mark-

nedgrävning definieras med avseende på typ och

nuklidinnehåll. Avfallet bör beskrivas med avseende

på volymvikt och kompakterbarhet, så att den slutliga

volym som avfallet upptar kan beräknas liksom även

den resulterande aktivitetskoncentrationen. En in-

ventering av aktuella nuklider och deras relativa

mängder ger anvisningar om för vilka element sprid-

ningsberäkningar är av särskild betydelse.
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6.3 Säkerhetsanalys - spridningsvägar

I säkerhetsanalysen studeras i första hand dosen till

personalen under normala förhållanden.

Så länge avfallet befinner sig i transportfordonet

uppfyller det kraven som transportbestäminelserna

ställer. Så snart avfallet placeras tillsammans med

tidigare levererat avfall ökar källstyrkans storlek

och personalens dosexponering måste beaktas. Genom

jordtäckning avskärmas avfallet och täckningens

tjocklek måste bl a anpassas så att resterande dos-

raten blir acceptabel.

För övrigt analyseras vilka olika missöden som kan

tänkas förekomma vid hanteringen av avfallet och som

kan medföra spridning till omgivningen via luft eller

ytvatten.

Olika spridningsvägar för aktivitet från avfallet

sedan det täckts med jord måste studeras, dels

under övervakningsperioden och dels sedan området

lämnats fritt för godtycklig användning utan restrik-

tioner.

Bland tänkbara vägar kan nämnas:

Under övervakningsperioden eller senare

migration av lösta nuklider med grundvatten

till brunnar, vattendrag, sjöar, hav

Efter friklassning

migration till markytan av lösta nuklider

och upptag i växter

transport ovan mark genom normala erosions-

processer av

vind

vatten
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exponering och/eller spridning till följd

av ingrepp av människor eller djur

De olika doskriterier som användes för individer och

för befolkningen skall klarläggas.

6.4 Spridningsberäkningar

För de spridningsvägar som bedöms relevanta utväljes

lämpliga beräkningsmodeller. I mån av behov komplette-

ras befintliga modeller för att täcka eventuella

brister i befintligt underlag. För aktuella nuklider

beräknas doser vid enhetsutsläpp.

Med stöd av erfarenheter från KBS-projektet och

den i kapitlet 5.3 nämnda rapporten av Leddicotte

et al (ref 10) kan beräkningsarbetet inriktas på

mest intressanta nuklider. För att man skall kon-

trollera om slutsatserna i USA-rapporten att plat-

sen efter bevakningsperiodens slut är den begrän-

sande faktorn, måste beräkningar göras för olika

spridningsvägar. Migration med grundvattnet är en

spridningsväg som alltid måste kontrolleras.

6.5 Kapacitetsberäkning

För den beskrivna referensanläggningen (delprojekt 1)

göres en beräkning av kapaciteten för olika avfalls-

typer enligt delprojekt 2. Som underlag utnyttjas

säkerhetsanalysen (delprojekt 3) och spridningsbe-

räkningarna (delprojekt 4).

Ur beräkningarna och analyserna bedöms hur olika

skyddsarrangemang kan påverka depåns kapacitet, till

exempel enligt följande resonemang:
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Om man räknar med att migrationen med grundvattnet

skulle vara den kritiska spridningsvägen, är alla

åtgärder som hindrar radionukliderna att migrera

nedåt mot grundvattnet eftersträvansvärda. Man har

ofta diskuterat olika sätt att avleda ytvatten från

nedgrävningsfält och föreslagit täckning med lera,

plastfolie eller dylikt över återfyllda diken. Men

om upptag i växter är den kritiska vägen skulle det

snarare vara önskvärt att regnvattnet perkolerade

ner genom avfallet så att radioaktiviteten under

samtidig utspädning transporterades ned genom mark-

lagren.

Beräkningarna skall också ge anvisningar om vilka

faktorer som är av avgörande betydelse och således

speciellt bör studeras i fältförsöken.

6.6 Laboratoriebestämningar av

Rutiner för bestämning av distributionskonstanten K.

diskuteras mellan de nordiska instituten och genom

"interlaboratory tests" kontrolleras att resultat

från olika laboratorier är jämförbara. En första

kontroll göres med redan distribuerat prov från Risö.

Varje institut inventerar tillgängliga värden inom

landet. En sammanställning av data göres inom pro-

jektet och användes för utbyte av data med bl a USA.

6.7 Teknik för in-situ bestämning av migrations-

parametrar

Laboratoriebestämningar av K, kan ge en överblick av

olika jordars adsorptionsegenskaper. En teknik för

in-situ bestämning av K, skulle emellertid vara

användbar för utvärdering av en påtänkt marknedgräv-

ningsplats. Sådana fel som orsakas av inhomogena

jordlager, påverkan genom provtagning, avvikande

vatten etc kan då elimineras.
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Inom delprojektet utväljes en lämplig metod som

utprovas under realistiska förhållanden. Olika fel-

källor studeras och mätmetodens precision bestämmes.

Den utprovade metoden beskrives i detalj såväl vad

beträffar mätningarnas genomförande som utvärdering

av resultatet.

6.8 Försök med nukliders vertikala migration

Med principen att en marknedgrävningsplats efter en

begränsad tids övervakning skall kunna beträdas fritt,

blir resterande aktivitet vid och nära markytan av

betydelse för riskvärderingen. Dessa koncentrationer

bestämmes av den vertikala migrationen i markens

omättade zon. I kärntekniska sammanhang har sådana för-

lopp studerats endast i begränsad omfattning.

För planering av försök med i avfallssammanhang

intressanta nuklider kan resultat från studier ut-

förda i andra sammanhang utnyttjas. Undersökningar

i samband med konventionell avfallshantering, närings-

transport i mark, geokemisk prospektering etc kan

vara områden med tillämpbara erfarenheter.

I delprojektet ingår alltså en litteraturstudie rörande

data för vertikal migration av olika ämnen. För

aktuella nuklider planeras ett försök så att inom

rimlig tid vissa vägledande data erh'illes (injicering

av olika nuklider på flera nivåer). Redan utvecklad

teknik för mätningar i borrhål utnyttjas i möjlig

omfattning.

Försöken måste ta hänsyn till årstidsvariationerna

avseende fuktvandringen i mark och även planeras

för att beakta variationerna mellan olika år.
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6.9 Tillämpning av teknik för bestämning av

grundvattenflödet

För utvärdering av en marknedgrävningsplats erfordras

uppgifter om grundvattenflödets riktning och hastig-

het. Hydrologiska undersökningar görs för inånga

olika ändamål. Inom delprojektet utvaljes och provas

en metod lämpad för här aktuell undersökning. Den

valda metoden beskrives i detalj och resultatet av

utprovningen rapporteras. Metodens noggrannhet och

olika källor till fel angives.

Tidsplan

önskade och möjliga kopplingar mellan de olika del-

projekten framgår av fig 6:1.
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K0NTAMINERING_Ay_30RD_V/ID_HANTERINGEN_A\/

RADIOAKTIVT AVFALL

Inledning

Föreliggande arbete avser att ge en information om

jords karakteristika vid en eventuell deponering

(avsiktlig eller oavsiktlig) av aktiva avfallspro-

dukter från förekommande hantering.Materialet till

vidstående skrift bygger på dels en litteratur-

studie och dels på egna laborativa erfarenheter.

Kapitel (1) kommer därför att utgöras av en syntes

av den litteratur som varit tillgänglig och som

ansetts relevant. Kapitel(2) ägnas åt de laborato-

rietester som utförts med avseende på några svenska

jordarters sorption av vissa nuklider, vilka kan

anses bli aktuella vid markdeponering.

Det är väsentligt att från början göra klart för

läsaren att med jord menas här, i naturen orörda

(in situ) sediment» Dessa kan bestå av ren lera,

silt, sand, grus, torv och olika blandningar av de

uppräknade materialen. Morän är en sådan blandnings-

jord som kan innehålla lera, sand, grus och block

samt i vissa fall också organiskt material i olika

proportioner. Att just morän namnes beror på att

den är ett av vårt lands vanligast förekommande

sediment.

De här omtalade jordarna särskiljes genom tillhörig-

het till olika fraktionsklasser (kornstorleks-

intervall). Dessa kan i praktiken rent mineralogiskt

innehålla vilka mineral som helst alltefter ursprung-

et av ett visst sediment.Fraktionsklass, mineralo-

gisk sammansättning och porvatteninnehåll påverkar

sedan bl.a. en jords förmåga till sorption av skilda

element» Dessa kan tillföras sedimentets olika delar

genom en oftast för jorden ifråga karakteristisk
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vattenföring. Med anledning av att jords uppbyggnad

och sammansättning kan skifta från en plats till

en annan ändras också de förutsättningar som berör

dess kemi och fysik och därmed också de betingelser

som är av betydelse vid en eventuell avfallsdepo-

nering. Som ett utomordentligt viktigt inslag med

tanke på föreliggande arbete kan ett aktuellt norskt

nedgravningsprojekt vid Kjeller vara.Genom att ur

detta aktualförsök och tillämplig litteratur plocka

fram teoretiska och praktiska erfarenheter kan

möjligen en lämplig plattform för fortsatt verksam-

het inom hanteringen med syfte till markdeponering

av lågaktivt avfall göras.

Vid de Kjellerska försöken (Lundby ) har speciell

uppmärksamhet visats på följande aktivitetstester

av :

Total

Total

K
60Co

'Sr
137Cs
238U

239Pu

Mätningarna har utförts i jonbytarkolonner konti-

nuerligt under flera år på dränagevatten ur prov-

brunnar. Däremot har man inte studerat retentioner

hos olika jordar av aktuella radionuklider vid de

låga halter som kan komma ifråga vid markdeponering

av lågaktivt avfall. Litteratursökningen koncentre-

rades därgör kring sådana artiklar som kunde tänkas

ge värdefull information kring de faktorer som har

betydelse vid jords kontaminering med radioaktiva

element och de undersökningsmetoder som förelegat

samt i förekommande fall viktiga resultatredovis-

ningar.

KAPITEL I
— — — — — • _

I en litteraturöversikt från 1962 ger Robinson en

kortfattad redovisning för den termodynamik och

reaktionskinetik som involveras vid de reaktioner

som gäller i samband med jonbytesprocesser.Vidare
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beskriver han kortfattat de vanligaste lerminera-

lens struktur samt deras respektive kemiska och fy-

sikaliska egenskaper. Saektitgruppens goda fixerings-

förmåga av aktiva isotoper berörs särskilt.Det fram-

går också entydigt att en detaljerad kännedom om

geologiska formationers stratigrafi, struktur,

textur och sammansättning är nödvändig om man vill

begränsa diffusion av radioaktiva isotoper. Detta

var ett återkommande krav vid Risömötet i maj 1976.

Till en djupare förståelse av de mekanismer som

är verksamma i samband med jonbytesprocesser i det

heterogena jord-vatten systemet kan Banin och

5haked's arbete bidraga. Sålunda postulerar man

att en ökad jonstyrka kan ha motsatt effekt på

aktiviteten i en lerpasta enligt :

I. Jonernas aktivitet i lösningen minskar som förut-

sagts av Debye-Hvickels teori (Glasstone 1946).

11.Ersättande av utbytbara katjoner genom tillsatts

av katjoner från något salt ökar den uppmätta

aktiviteten i pastan (suspensionen).

Det har visats av Peech att pH i jordpastor minskar

vid tillsats av 1 - N KC1 jämfört med rena vatten-

pastor.Andra åter har visat det motsatta förhållan-

det vid KC1 -tillsats.

Banin och Snaked betraktar två jordsuspensioner.

Den ena är tillverkad med destillerad Ĥ O och den

andra med en koncentrerad saltlösning.

A. Aktiviteten för en katjon som är naturlig för

jorden ifråga ges i vattensuspensionen av :

ai=ri ( c s + " V

B. Saltlosningssuspensionen ger :

a 2 = y 2 [ c s • CR *f(CA - CR) ] där

a = jonaktiviteten

C = koncentrationen moler/liter

3 = lösningens jonfraktion

A = adsorberad jonfraktion

R = ersatt jonfraktion
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Index 2 resp. 2 visar två skilda jonstyrkor i lös-

ningen, Y . och y . ät aktivitetskoefficienterna i

rena lösningar vid sama jonstyrka so* jordlös-

ningens.

f = "fraction active" av den saltfria jorden

Cq= jonkoncentration i lösningen hos vattenpastan

C.= jonkoncentrationen i det adsorberade tillstån-

det hos vattenpastan

CR= skillnaden i jonkoncentration i det adsorberade

tillståndet

Fig.1. Tredimentionell representation av ekvation 3.

Författarna har, ur förhållandet mellan aktivitets-

urtrycken (1) och (2) ovan, för specialfallet

a.j = &2 t erhållit ekvationen :

s * rr.

1 - &

ÄO-f)
(3)
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Fig. 1, vilken återger vänster led i (3) som funktion

av variablerna « och f, representerar grafiskt

detta förhållande. Under och till vänster om den

yta där a- = a~ gäller att a1 > a-, I den övriga

volymen är a. < a». Denna allmänna lösning till

(3) gör det möjligt att förutsäga förändringar i

jonaktiviteten hos jordpastor (suspensioner) gjorda

med saltlösningar av olika totala jonkoncentrationer*

Mukherjee et al har undersökt jonbytesreaktioner

på montmorillonitlera. Av intresse för aktuellt pro-

jekt kan vara Co-,Ni- och Mn-utbytet. Resultatet

kan sammanfattas enligt följande.

Om man har en H-lera får man en katjons adsorptions-

frekvens som lyder :

Mn2+ > Ni2+ » 2+ 2+Co > Mg'

IT Readsorption ur lersaltet genom H+-jon tillsats:

Mg2+ Mn2+ Co
2 +

I avsikt att belysa termodynamiska förhållanden i
7

lera-vatten system har I u/a ta lanserat en adsorp-

tionsmodell, fig. (2).

•««* •«»• C | O y , u r ( o c e

Fig.2

Det förmodas att K-jonen är nedsänkt i hexagonala

hål som existerar på ytan av ett silikatgitter.

Detta skulle betyda att K-joner inte existerar i

det första adsorberade vattenskiktet. Ändring i

kemisk potential, AK0,beroende på koncentrations-

olikheter av K+ i det yttre skiktet kan beskrivas

genom :
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RT
1 000

där

IT = osmotisk koefficient

n. = molariteten av K

R = gaskonstanten

T = absoluta temperaturen

Möjligen kan detta komma till användning vid för-

ståelsen av Cs-adsorptionen.

Kemiska barriärer

En kemisk barriär kan byggas upp i marken genom

injicering av ämnen som reagerar med silikater och

ökar deras absorptionsförmåga för en given nuklid.
n

Baetsle och Souffriau diskuterar bl.a. radionukli-

ders dispersion och principerna för en kemisk

barriär. Dispersionen av vatten i mark kan uttryckas

med formler för en longitudiell och transversell

förflyttning enligt nedan

log Dx = log «x - 1(±Q.22)

resp.

log DT = log VT - 3

där D är dispersionskoefficienten i cm /s och V är

den interstitiella vattenhastigheten i cm/s

(- 0.22) avser differensen mellan olika sandtyper.

Platsen för experimenten är Mol, Belgien och hela

artikeln berör uteslutande den silikatrika sand som

finns där.

För absorberade radionuklider gäller dock inte så

enkla ekvationer, andra parametrar måste också

beaktas. Koncentrationen för en radionuklid med
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-1
halveringstiden 0.693 X^ fördelar sig runt centrum

av en vattentransporterad nuklidmängd enligt ekva-

tionen

M

där M är totala mängden radionuklid i me Het place

rad i en enda punkt.

D
x

resp

, D , D är dispersionskoefficienterna i x-, y-y z
2-riktning.

x - v t, Y= y - v t , Z= z -
y

vtz

A<| är radionuklidens sönderdelningskonstant.

Författarna har endast ägnat intresse åt Sr. Den

dittills (1967) lämpligaste metoden bestod i att

först behandla kvartssand med utspädd fluorvätesyra

varvid en del syreatomer ersätts med fluor.Därefter

sätts till det starkt surgjorda materialet, ett

salt, av 4- eller 5-värda joner, som lätt hydro-

lyseras och bildar ett absorberande skikt på sili-

katpartiklarna.

Som exempel nämns hydrolysen av I^H^Sb^O- som ger

Sb2054H20. Det senare bildar ett tunt skikt på

partiklarna och har en hög absorptionsförmåga be-

träffande strontium. Åtskilliga laboratorieförsök

har visat att endast salter av Fe, Sn och Sb duger

till detta ändamål. De intressantaste resultaten

framgår av Tabell (1).

Författarna redogör dessutom ingående för ett ex-

periment i stor skala under naturliga förhållanden.

Härvid användes 5 m3 10$ HF samt 5.6 m5 0.D5 M

K 7H 7Sb 20 7 -lösning för att fixera en viss Sr-mängd

från ett simulerat utsläpp. Den kemiska barriären

befanns då vara ungefär 50% sämre än vad laborato-

rieförsök givit vid handen men detta värde innebar

ändå en förbättring av markens Sr-fixering med en

faktor 20.
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Conc.ofetching Reaction Number of
reagent(2void Hydrclysable Lone, period voidvol.
vol. added reagent (M) (h) tLiyyud

with Jr ads
bytreated
soil

30% HF
30%

30%
30%
30%
20%
10%
5%
o r'

HF

HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF

p4
1/2

FeCl-+MaUH

NaSnO-

27J

1

1
0
Q

U5
02b

•J.I
0,05

0.!?

12
12

18
d
U
2A
24
24
24
24

y

37
63
43
50
64
56
?b
43
2 7

Tabell (1) utvisar effektiviteten hos skilda salter

för bildandet av kemiska barriärer i porösa medier*

.Ra.dioaktiva is.otop.ers adsorption och desorption:

Q

Thomas och Coleman ger några synpunkter och data

som rör växelverkan mellan radioaktiva nuklider

och jord. De har framlagt en kort sentens i ord som

lyder: "Fixering kommer aldrig att bli helt full-

ständig och deponering aldrig helt slutlig".

För kalkrika jordar som huvudsakligast är mättade

med Ca och Mg gäller inte att pH och jordens jon-

koncentration som vid sura jordar kontrolleras

genom jonbytesjämvikt utan av CaCO, - C0« - ^ 0 -

systemet.

Jämvikten skrivs då enligt Thomas och Coleman

pH - 1/2 pCa=4.85 - i/21og PCO,
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Prn = partialtryck av C0o i atmosfären i kontaktl-u2 £

med CaCO. -vatten - systemet.

pCa = negativa logaritmen för den molara Ca-akti-

viteten i jordlösningen.

Jordar benämns enligt dessa författare salina då

deras utpressade porvatten ger en specifik konduk-

tivitet större än 4 milliohm.

Qm Na-innehållet är över 15/S benämns jorden för

alkalijord.

Thomas och Coleman9 påvisar i en litteratursökning
10 11

arbeten av Nishita och Schultz et al m.fl. hur

Sr adsorberas i olika jordar men också att Sr med

inte alltför stor svårighet kan desorberas ur de

ilesta förekommande jordar av andra element eller

molekyler. Man tar i detta arbete upp betydelsen av

spårämnesanalyser främst vad beträffar jonbytes-

kapacitet. Vidare undersöks en attapulgitlera

(honungskakestruktur) med avseende på Cs-adsorption

där jonbytet kan anses som enkelt utan Donnan på-

verkan.

En information om radioaktiva spårelements rörelser

genom enkla jordlager under inflytande av grund-

vatten kan ges genom :

där

K
C
(Cs)

temperaturberoende konstant

fraktionen besatta lägen av cesium

/Cs/ = Cesiumjonens koncentration i lösningen

Sorberat materials rörelse i jord behandlas helt

kortfattat. Dock poängteras betydelsen av att känna

till en jords diffusionskoefficient, för att över-

huvud få ett grepp över diffusionsförsök i jord är

Thomas och Colemans arbete inte tillfyllest.
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Studier av radioaktiva isotopers adsorption i jord
12

har utförts av D.W. Rhodes : Han har undersökt
Cs137 Sr90 Pu

239 Ce144 Zr95 Nb95 Y91 och Ru 1 0 6.

Det visade sig härvid att adsorptionen är pH-bero-

ende samt dessutom för vissa isotoper också beroende

på närvaro av exempelvis Na-joner i hög koncentra-

tion. Arbetet har utförts på jord som finns in situ

inom Hanford området i USA. Jordmaterialet under-

söktes med avseende på jonbyteskapacitet, kornstor-

leksfördelning och mineralogiskt innehåll. Endast

en koncentration av 0.01 c/cc av den aktuella iso-

topen användes. Avden totala utbyteskapaciteten

utnyttjades endast 0.004^ (Sr 9 0).

För att uttrycka radionukliders termodynamiska jäm-

vikt i en jord används en konstant K. som följer :

M, m
där

M.j och Hg är fraktionen av den totala mängden

radioisotoper i vätskan respektive fasta fasen,

v är volymen av den lösning som innehåller den

radioaktiva isotopen,

m är massan av aktuell jord.

K . befanns experimentellt att vara konstant vid

förändringar i \/ och också förändringar i spår-

jonens koncentration när reaktiOBP mellan jord och

radioisotop involverade ett jonbyte.

Tabell(2) visar Kd*.s variation för Cs som funk-

tion av pH.

pH

Composition of Solution

IMaLl, 4M

0.4
1 .8
3.7
4.9
5.0
7.0
7.8
B.5
9.8
10.1

36.5
138.0

>200
>200

>;:oo
>2U0
>20U
>200
>200
X'00

14,0
12,
17.
10.
21.
18.
12.
16.
18.
1 8 . 8
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90
Fig.3 visar Sr

funktion au pH.

:s adsorption hos en jord som

200

Fig. 3

Det visar sig att om det förekommer mycket Na-joner
137kan detta förhindra en gynnsam adsorption av Cs

90och Sr , medan tillförsel av en liten mängd fosfat
90 137

resulterar i att Sr adsorberas men inte Cs .
90

Fig. 4 visar Sr ;s adsorption som funktion av pH
och tillsats av Na resp.

Fig. 4
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.90
Fig.5 visar Sr :s adsorption son funktion av pH

då pH justerats ned Ca(0H)2 och HC1.

Fig. 5 a

Tabell (3) slutligen visar hur polyvalenta joners

Krf förhåller sig som funktion av pH.

Pu239 Ru
10b ,91

Zr
95 r. 144

1
1
1
1

pH

0
1.0

Kd
18
28

2.2>198G
2.7
3.5
4.4
5.3
6.0
6.5
7.1
8.4
9.3
1.1
2.0
3.0
4.0

>1980
>19OO
>1980
>1980
883
1314
>1980
>198O
200
178
96
>198O
>198O

pH

0
1.3
2.6
4.7
6.6
7.4
8.5
9.2
10.1
10.4
11.0
11.3
13.0
14.0

Kd
0
0
2 b
101
752
460
274
40
V)
44
9 2
27
101
752

Tabell

1
1
1
1

3

pH

0
1.3
2.7
4.8
6.7
O.b
9.4
9.8
0.4
0.9
2.0
4.0

Kd

2
12
160
1640
72
100
82
40 1
40 1
19801
19801

pH

0
1
2.6
4.1
6.4
7.7
a.3
9.6
0.2
1.0
2.2
4.L'

Kd
a 2
1028
1340
>198O
>198O
^1980
282
90
104
180
>198O
>198O

pH

0
1.6
2.5
4.4
6.1
7.9
0.2
8.3
9.3
10.0
11.0
14.0

Kd
U
3
20
2U4

>198U
1 1 30
502
324
1t>2
100

>19U0
>19U0
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Utbyte av Sr mot Ca i en jord är en funktion av den

ursprungliga Sr-koncentrationen, jämviktssystemets

pH och slaget och koncentrationen av motjonetna.

Om Sr-koncentrationen är mindre än 10" M så är K .

att betrakta som en konstant enligt J.Roger

McHenry , fig.5b. Den undersökta jorden i fig.5b

är kalkrik.

i
N

3

MO
t

»

i,
i t

M

M

Al

1 1

- \\

X
\\

T*—

-» -J -1 -» 6 »l

1 1 1 1 1 1 1
* - * * - • »•* • - •

•»OtIS/ tiff* * 3
»'*

Fig. 5b

I McHenrys arbete ingår en undersökning av fem

olika jordars förmåga till Sr-adsorption. Tabell 3

utvisar några parametrar av intresse och fig.6 ger

K .:s variation som funktion av Sr-jonkoncentrationen,

,oil a tion K Total
uxcharuje

. , cap
soil H

— ratio

Mechanical
analysis

mfcj./iOOcj

sand o i l t '

;J!I

[• inij->lc!

WardDn
floiudoin
Hall
Manford Project
ij o m p o a i t rj

Tas turn
Las tern
LaSturn
L e n t r a 1

Wash.
Wash.
Wash.
Nebr.

400
2 70

600
70

39 4.'34,0 10.6
6.0 70.1 10.9 3.0 7.3
13.6 40.b 34.6 16.9 0.3
26.3 5.9 60.6 33.1/ 6.1/
5.0 04.6 11.9 3.1/ B.3

Tabell 3
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JOO
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]
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|

.
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I i r». w a n Mr « .
• | 9 »Mi •*»*»« O.raiilf

l -1
M

^ j

i %
•z •< t

c Km. Mruunat cMcirr i
i i i
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1
Vm_ _l«i

i
I5*«-' I.S»IC"*

• til» » '

( » • « ! • •

Fig 6

Det visar sig att då ett systems Sr-innehåll är

mindre än 0.001 av den totala utbyteskapaciteten

för en jord är K . konstant.

Det bör påpekas att det inte föreligger en klar

korrelation mellan Kd-värden och de jordegenskaper

som är uppräknade i tabell 4. Beroende på inflytan-

de på skilda katjoner och anjoner kan K . (Sr-fallet)

också variera vilket vid olika koncentrationer av

nämnda joner visas i tabellerna 4 - 6 .

Complementary ion

C o n e -

None
L i
Na
K
I\IH,
Cs

M GrTT

3 x 1 0 ' 4

33.6
30.2
2ti.4
29.2
24.7
14.5

T a b e l l 4

3x10
59.4
52.7
52.7
51.2
52.7
45.9

r- + +j r cone.

" 5 3x1O-6

71.8
64.4
65.6
59.4
65.6
52.7

(JO
3x10"7

71.1
75.7
67.9
65.6
72.9
54.2



Complementary ion

ion

None
t.. S

Cs
Da+ +

Ba + +

La + + H

Gr + +

(M)

3x10
3x10
3x10
3x10

Cone
to
Gr + +

-
1
10
1
10

h 1
10

• rel.

Tabell

Cone.

"4

/-
— fa

— /

Nl!

18
49
65
65

5

3

.0

.8

.6

.6

3x10
33.6
14.4
4.9
18.6
4.6
18.2
1.0

Cl'

25
55
70
72

-4

.7

.9

.3

.9

Sr

3x10"
59.4
45.9
29.4
46.5
27.2
48.1
2a.6

K

CJ) .
2 4

574
98.
65.
67.

BILAGA

h +

•5

d
™" —

9
6
Q

K

cone

3x10"
71
52
53
58
51
60
57

.8

.9

.3

.5
>[]

.4

. 1

GO

24
61
72
78

A 15

. (M)

-6

4

.3

.4

.9

. o

3x
71
53
59
63
58
6 3
61

10
.1
.7
.9
.0
.0
.1)
.4

P

_7

V'
047
115
70.3
Ib.l

Tabell 6

Det påtalas att skillnaden i kemiska och fysikaliska
nn gg QQ

reaktioner mellan Sr , Sr och Sr är liten,

vilket gör att man kan arbeta tämligen ofarligt

med icke märkta isotoper. Desorptionen av Sr från

jord har studerats hos den kalkhaltiga Hanford-

jorden vid tillförsel av andra katjoner.

Utlösning av fixerat Sr följer i stort Wiklanders

postulerade uppgifter :

Na+< Mg2+< Ca2+< Ba2+< La3+

Fig. 7 får åskådliggöra desorptionen av Sr ur en

kalkrik jord och tabell 7 ger några grunddata rör-

ande jonpåverkan.

Cation(as IMG" ) Cumulative percent of deGorbed Gr
when the c o i l ujao a p p r o x . 1 ''/•< c a t . u j i t h

0 .01 N

Ca
r;d + t

G r .
f ' i r s t 40 ml
increment
56.6
10.9
15.0
35.1
52.6
42.7
48.6
49.5
58.3
64.2
64.9

Gecond 40-ml Tenth 40-ml
increment inurement
78 93.5
17.4 44.9
23.3 59.3
49.7 8 2.9
67.2 89.9
59.3 8 7.8
69.3 97.7
68.4 93.6
76.H 95.6
74.2 90.3
74.8 90.5

fabell 7
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Fig. 7

Nishita et al har undersökt fissionsprodukters

fixering och extraherbarhet ur olika jordar och

leror som varit kontaminerade. Det är främst Sr90
,91 Ru106 Cs137 och Ce som varit föremål för

undersökning. Värt att notera ur detta arbete är

tabell 8 som ger en allmän information om kemiska

egenskaper hos undersökta jordar och leror samt

tabell 9 som ger motsvarande mekaniska upplysning.

Chemical ptoperiin of toil» and clayt

Ml of Cky

Aiktn ailty clay loam
Egbert muck
Hanford aandy locm
Suaafras »aody loam
Vins loam
Bcntonit«t
KaoT.nitet

pH

5.7
3.9
6.6
4.6
6.5
8.2
43

Or.

Mit-
t«r

ft

4.16
3236

1 44
1.58
0.48
—
—

CtiHHI-

Cif.
citr

i-

18.3
68.2
S.2
6.0

14.3
W.3
6.6

K

mf./lto
i

0.81
0.12
0.37
0.01
1.02
0.25
0.09

titnctåbif CMJMM

N i

m/H9
i

0.14
0.18
0.14
0.04
0.20
1.32
0.57

C.

<•../
m,.
6.7W

21.20
4.50
0.40
8.20

69.00
3.60

M|

mt./

mt.
0.80
6.60
0.26
0.02
2.72

16.60
0.52

Sr

m,.
0.004
0.161
0.033
0.001
0.047
0.274
0.006

t».
•Jofoin-

nanl

f,"r
m l *

A
_
B
A
C

—

* A, kaolinite; B, illite; C, montmorillonite with som« kaolinite.
f <21 • partiet* aize a«parated by UJ< nf Bahco Micro-partiele Clanifier (H. W. Oietert

Co.)

Tabell 8
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Mechanical analysis of soils and claysX

Diameter Limits Vina Gassa- Hanford Aikun Bontonitii Kaolinitu
fras

mm ".", ' ••:' •'

2.0-1.0
1.0-0.5
0.50-0.25
0.25-0.10
0.10-0,05
0.05-0.02
0.02-0.005
0.005-0.0C2
0.002-0.001
x <0.001
Mechanical

3.39
6.43
14.14
18.00
10.31
13.64
12.27
6.40
4.19
11 .15

analysis
r
I

1.33
5.U3

30.80
32.24
b.47
9.9d
o.59
2.63
0.95
3.93
mas not

abell 9

1

1

1

3.61
6.11
5.32
9.87
9.40
0.90
6.59
2.66
1 .84
3.70

1
-,
2
4
5

13
13
11

30
purformed

.84

1*1
.74
.73
.18

.23

.96

.43
on

46
U,
ti

20
Flfjbu

— —

.It, \.l-i,

. 1L 3ti.r,4

.64 2tJ..;i

.30 12.99

.80 22.t,2
rt muck.

t

Vidare påvisar man att Ru bildar komplex med

organiska material som är lösliga men som samti-

digt reducerar en jords eller en leras adsorptiva

egenskaper.

pH;s betydelse vid en lakningsprocess utförd på en

"Hanford sandy loam" (illitrik jord) kan illustreras

av fig. 8.

3 4 5 6 7 0 9 10
pH OF LEACHING SOLUTION

Fig. 8

Man påvisar att Cs och Ru fixerades hyggligt

på k-nolinit. Uidare påvisas att (H+-jonen) är

starkare adsorberad in Cs i en bentonit.
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3acobs och Tamura15 har utfört K^-bestämning för

Cs i olika jordar. Den i sammanhanget använda lös-

ningen bestod av 0.3 M NaNO-j, 0.2 H NaOH sant ca

1 c C s 1 3 7 per ml. Tiden under vilken Cs-adsorp-

tionen ägde rum var 24 timmar och resultatet fram-

går av tabell 10.

MIMENAL

ILl.ITE

CGNASA'JGA SHALE

PO- ASSIUM-TREA1 [[[} ARIZONA

N I T E , H E A T E D 4 i o u u ° : f i , ; - .

PJTAGSIUH-TKcAT^: ; .-.VCMi:;,;

Ml TE., HEAfi . D A; oCU ^ f"UK

C L I M O P T I L O L I I I

7 Li^.'

i iHALITL

AMMUNIUM-1REAIED \JU

NATURAL UERMICJLITL

WYOMING •JENIL-MTL

ARIZONA UENIGNI iL

r-r

r,r

37J

9 J

7-J

1711

Tabell 10. Cesiums dekontamineringsförmåga hos

några olika mineral.

Vid kolonnförsök med vermikulit har det visat sig

att K . för Cs bl.a. bestäms av kontakttiden, efter

50 timmar befanns att Kd var ca 187 ml/g mot ca

250 ml/g efter 150 timmar. Se fig. 9.
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I slutet av artikeln diskuteras också hur bill-

sättning av fosfat i en lösning avsevärt förbättrar

vermikulitens Sr- absorption, som tydligt framgår

av fig. 10.
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Författaren antar att detta beror på bildning av

kalcium- och kaliumfosfat (Ca och Mg ingår normalt

i ifrågavarande lera) men någon närmare detalj-

kännedom kring detta fanns inte då artikeln skrevs

(1960).
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Tamura och Jacobs söker finna en förklaring till

illitens effektiva Cs-fixering. Vid experiment

har nämnda mineral samt lerorna kaolinit, montmo-

rillonit, vermikulit samt Conasauga lerskiffer

bringats i kontakt med simulerat flytande kärnkraft-

avfall. Enligt Tamura och Dacobs utgörs det

rikligast förekommande jonslaget i sådant avfall

av H , Al eller Na . De lösningar som användes

bestod av löst Al(NO.,), (1.67 M ned avseende på

Al ) eller 6.0 M NaNOj-lösning. Till dessa sattes

därefter Cs i koncentrationsintervallet 0.2-8.0
-4.10 M. Denna halt förekommer i högaktivt avfall.

137

Cs användes varigenom absorptionen kunde bestäm-

mas genom mätning av aktiviteten i lösningen före

och efter kontakt med lera.

Av nämnda mineral befanns illit ha de högsta vär-

dena. Detta kan tyckas förvånande då dess CZC är

avsevärt lägre än t.ex. montmorillonitlera (25-40

resp. 60 - 160 meq/100g torr lera.) Förklaringen

är att den förras d-avstånd i c-axel riktningen är

10 Å medan den senares är något större. Författarna

påstår att Cs-absorptionen gynnas av ett d-värde

kring 10 A och verifierar detta genom att mätta

vermikulit med kalium varvid dess Cs-fixering ökar

betydligt. För montmorillonit gick det däremot inte

att komma ned till ett fullt så lågt värde och följ-

aktligen ökade inte heller dess absortion i någon

högre grad.

Fig, 11 och tabell 11 beskriver de olika lerornas

Cs- upptagning.
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Fig. 11

Clay

Weiyht of cesium sorbed

Cation ex-
change cap
me/g

m g/g of clay I mg/me q uiu of uxcha,
Contact

18 hr 90 hr 18 hr 90 hr

Ulite

tiontmorillo-
nitu

Kaolinite

1 .00

0.164
0.139
0.143
0.152

0.157
0.142
0.141

0.170
C.151
0.156
0.184

1.09
0.93
0.95
1.01

0 57 ( 1 . 2 7 ) 0U.W U ;

0.140
0.142
0.141
0.05i(0.osftJ .

0.157
0.142
0.141

1.01
1.04
1.23

0.140
0.142
0.141

a) 0.040 CO.os*)

0.087

0 . 0 5 i ( f t J . f i
^ [ Q ^ . ^ 0 .034(GC^0.031(0^) 0.026
0 .0 4 0 to ow) 0.04 3(0.c»; 0.03 2(o.ost) 0.034 (o.e*6)
0 .036 V 0.026 0.414 0.299
0.040 0,032 0.460 0,360

Tabell 11. Cs-sorption av leror från 6M NaNO,

avfallslösningar*
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Tamura och Jacobs^? behandlar Cs-absorptionen hos

upphettad montmorillonit. Denna visar efter behand-

ling med KC1 en ökad absorptionsförmåga för alkali-

netallen, nen författarna anser att denna skulle

kunna förbättras ytterliggare om c - axelavståndet

minskades till 10 Å (KC1 reducerar detta från 15

till 12 Å).

De nämner också det välbekanta förhållandet att

höga temperaturer reducerar lerors jonutbyteskapa-

citet men att denna inte spelar någon dominerande

roll vid denna typ av fixering. Försöken utfördes

så att Na-, K- och Ca-montmorillonit upphettades

till maximalt 800°C under 3 timmar, varefeter 1 g

lera placerades i 5 ml 6 M NaNO, - lösning inne-

hållande 0.5 mg Gs. Sedan mättes Cs-adsorptionen

vid olika tider. Av de nämnda iraterialen gav

K-montmorillonit den största adsorptionen (med av-

seende på cesium) se fig. 12.

I den avslutande diskussionen nämns bl.a. att mont-

morillonitlera motstår temperaturer upp till 800-

900 C men att ytterliggare upphettning ger en om-

vandling till spinell.
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I Oak Ridge National Laboratory används xllit för

att avlägsna Cs från flytande avfall. I länder med

brist på denna lera föreslås värmebehandlad mont-

morillonit som ersättningsmedel.
18Tamura behandlar fyra typer av Sr-absorption :

I. jonutbyte av den typ som förekommer i t.ex.

jonbytare

II. Jonutbyte som en adsorptionsprocess liknande

den mellan aluminiumoxid och Sr

III. metasornatiskt utbyte karakteriserat av reak-

tionen mellan CaCO, och fosfat

IV. utfällningsreaktioner. Typexempel rvermikulits

reaktion med fosfat.

Experimenten utfördes genom att sätta en viss kvan-

titet - Q.5g- material till en given volym simule-

rad avfallslösning. Denna bestod av 50 ml 0.1 M

NaNO,-loaning innehållande 0.05 mg Sr. pH - juste-

ringar gjordes med antingen NaOH eller HNO,.

Oenötéyte, typ (1)
~" 14Här hänvisar Tamura till en tabell som tyvärr

saknas i artikeln. Han nämner att K . - värden för

Domex 50 U och kaolinit avseende Sr var 9800 resp.

15 ml/g.

2onu^by_t£ ,_ty_p_ (2)

Al?0,, CeO? samt ytterliggare några oxider har visat

god förmåga att eliminera Sr ur lösningar trots ett

mycket lågt CEC för dessa mineral. För aluminium-

oxiden var CEC mindre än 1 meq/100 g. Orsaken till

den kraftiga Sr-upptagningen var inte känd då arti-

keln skrevs,1962, men förmodligen spelar oxidens

amfotera karaktär en viss roll.

2cjnutby_te,_ty_p_(3_} och (4)

Vermikulitens förmåga till Sr-borttagning ur lös-

ningar påverkas gynnsamt av fosfattillsats, vilket

sägs beto på en utfällning av Mg-(P0.)2. 0m istället

Na ersätter Mg i leran så förlorar fosfattillsatsen

sin positiva inverkan. Vid tillsats av 5 000 ppm
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fosfat inträder en annan, oönskad effekt. Troiigen

bildas då kolloidal Sr-j(PG\)2 varigenom Sr inte

längre kan delta i någon jonbytesreaktion.
18

Vidare konstaterar Tamura att om utbytesoosition-

erna är helt besatta av Ca så kommer lösningens

Sr- halt att reduceras till 27» 1 ?S au den ursprung-

liga. Sådana tester visade kalciumfosfatets goda

förmäga att avlä§sna Sr. I jordar med Ga som utbyt-

bar jon kommer därför närvaro av fosfat att ha

stor betydelse .
1 8

Tamura nämner också betydelsen av pH vid Sr-

absorption hos leror. Vid pH < 7 frigörs Al * från

den inre strukturen varvid leran blir H-Al- mättad.

Vidare kommer OH-grupper vid kanterna av partiklarna

att kunna avge sitt väte och därmed lämna ett bidrag

till katjonutbyteskapaciteten.
19Jacobs har agnat vermikulit intresse pga dess

låga pris och goda förmåga att dekontaminera låg-

och medelaktivt flytande avfall med avseende på
2+ 2+

Sr och Cs . Författaren har undersökt kommersi-

ellt tillgänglig vermikulits förmåga att absorbera

det senare jonslaget. Genom att klargöra fixerings-

mekanismen har det blivit möjligt att förbättra

upptagningen av ifrågavarande jon, antingen genom

någon lämplig behandling av leran eller genom till-

sats av kaliumsal ter till slurrylösningen.
19Jacobs diskuterar därefter reaktionsmekanismen

och nämner att hos illit-leror, vilka är icke

expanderande, sker Cs-fixering vid kanterna på ler-

partiklarna ("edge fixation"). Denna kan hämmas av

vissa katjoner ( t.ex. K+, Ru+, NH^) som är steriskt

mer lämpade för sådan fixering. Hos expanderande

leror kan emellertid också ske via vanligt jonbyte.

Cs- absorptionsstudier av vermikulit avslöjade en

tredje mekanism. I detta fall gav höga koncentra-

tioner av Cs eller K en reducering av dQ01- avstån-

det till ungefär 10Ä vilket medförde en fysisk
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instängning av de utbytbara jonerna mellan skikten,

Oetta resulterade i en kraftig ökning av cesiumfix-

eringen vid en tillräckligt hög halt i lösningen.

Fig. 13 visar att så sker vid en Cs-koncetration

av ungefär 10 meq.

100

TOTAL Cs

rig. 13. Cs-upptagning från 8.01 M NaCl av vercni-

kulit. 2 g vermikulit och 100 ml lösning.

Jacobs 9 nämner också i korthet nfigot om hur K-be-

handling av vermikuliten påverkar dess Cs-fixering.

Kolonnförsök med BO-4 verroikulit och kaliumbehandlad



BILAGA A 27

sådan gav en ökning av distributionskoefficienten,

Kd, för Cs från 29.6 ml/g till 77.6 ml/g.

Författaren rekommenderar att det flytande avfallet

av säkerhetsskäl, skall berikas med K varigenom

Cs-fixeringen blir av typ "interlayer fixation".

Denna är effektivare än "edge fixation". En mot-

svarande Cs-berikning av avfallet är däremot inte

ekonomiskt försvarbar. Cs-salter är dyra.

Trots att K* kommer att tävla med Cs+ om mellan-

skiktspositionerna blir nettoeffekten för Cs-

absorption avsevärt större vid K -tillsats. Det

finns 45 meq/100 g utbytesposioner mellan skikten

mot endast 0.015 meq/100 g vid kanterna.

on

Thomas* har undersökt Ca-Ba- montmorillonit från

Chambers, Arizona, A P I Nr 23, med avseende på

dess absorption av Cs.

En del av leran behandlades upprepade gånger med

KC1- lösning tills allt Ca avlägsnats varefter över-

skottet av KC1 borttogs från leran med hjälp av

dialys. Efter att lersuspensionen torkat in upp-

hettades montmorilloniten vid 500°C under 24 timmar

Röntgendiffraktion bekräftade att d- avstånden i

c- axelriktningen kollapsat.

Utbytet mellan Cs och Ba iakttogs sedan för både

värmebehandlad och ursprunglig (naturlig) lera.

Författaren utnyttjade s.k. jämviktskolonnteknik

och utförde sina mätningar vid 30°C och 70°C.

<•- Katjonutbyteskapaciteten, som minskar vid upphets-

ning, påverkas också av lösningens sammansättning.

För att bestämma denna efter kontakt med lera an-

vände Thomas20 isotoperna Cs och Ba , vari-

genom halterna i lera och lösning kunde bestämmas

med scintillationsdetektor. Katjonsutbyteskapaci-

teten för den icke uppvärmda var 1.379 meq/g. Mot-

svarande siffra för upphettat material var 1.391

meq/g då den bestämdes för kalium i bortetrafenyl-

lösningj



BILAGA A 28

nen då bestämningen gjordes med hjälp av ovan

nämnda isotoper erhölls att annat resultat såsom

framgår av tabell 12.

Total Cation Exchange Capacity of 500° K-MontmoriUonite
Equilibrating Solution: CQ - 0. 02 N Cl.

C<Cs)/Co

0.0005
.005
. 0 5
. 10
. 3 0
. 5 0
. 7 0

qo meq. /g.

30°

1.07
. 9 4
. 7 5
. 7 6
. 7 5
. 7 4
. 7 3

Tabell 12

air dry clay

70°

1.06
. 9 9
. 9 0
. 8 9
. 8 3
. 8 2
. 8 2

Leran var i detta fall under 48 timmar i kontakt

med lösningar innehållande både Cs och Ba i vari-

erande koncentration. Montmorillonitens sammansätt-

ning härefter framgår av tabell 13 som anger hur

stor del av utbytespositionerna som besatts av Cs..

Fraction of Exchange Capacity Occupied by Cesium

C o =0.02N Cl.

CIC6)/CO

0.0005
.005
. 0 5
. 10
.30
. 5 0
. 7 0

Natural

30»

0.00165
.0153
. 162
.368
.772
.876
.948

Clay q(Cs)/qQ

70°

0.00062
.0065
.059
. 135
.533
.733
.906

Tabel l 13

500° K -

30°

0.00634
.030
. 181
.328
.680
.825
,890

Montmo ri 1 loni te

70°

0.00311
.0136
.082
. 144
.425
.644
.772

Med ledning av dessa data har så författaren beräk-

nat jämviktskonstanten K för reaktionen
C

2Cs CsM • Ba2 + .(D
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(*)••( ' • fr)*.

q och c betecknar delmängder av CEC resp. k o n c ,

medan Y betecknar a k t i v i t e t s k o e f f i c i e n t .

Då K är känt kan också entalpidifferensen AH be-

stämmas för reaktion ( 1 ) . Se tabel l 14.

The Enthalpy for the Replacemenl

2Cs-*Ba

-AH. kcal.

Natural Clay 500° K-Montmorillonite

0.01
.02
.05
. I
.3
.5
.7

9.70
9.91

10.01
9.50
8.41
8.21
7.79

13.93
12. 18
10.32
10.27
9.86
8.83
8.52

Tabell U

Den beräknade entropidifferensen - AH är större

för den upphettade leran en för den naturliga,

vilket innebär att den förra binder Cs starkare än

den senare.

Avslutningsvis nämner författaren ett fenomen som

han endast funnit hos upphettad lera. Om denna lö-

ses i vatten under kraftig omrörning och det till

denna suspension sätts en liten mängd av något

Cs - salt, så kommer de absorberade Cs-jonerna att
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medföra en kraftig minskning au det totala CEC

för Ba. Varje Cs- jon kommer under dessa omstän-

digheter att blockera flera platser för Ba-K utbyte.

Resultatet ges au tabell 15.

Blocking by Cesium on 500° K-Montmorillonite

Meq. Cs Added
per g. clay

0
0.000960

.00390

.00782

.00992

Total Exchange Capacity
for Barium
meq. Ig.

0.940
.865
.783
.748
.746

Tabell 15

"Blocking
Factor "

- -
77
39
24
19

"Blocking factor" anger antalet K-joner som skärmas

au utau uarje Cs-jon. Något alluarligt försök till

förklaring au fenomenet görs inte.

11

Schultz behandlar i allmänna ordalag flera radio-

isotopers uppträdande i naturen men det är endast

ett mindre ausnitt som är au intresse. Oetta rör

Cs- fixering i olika jordar. Genom att studera

denna uid olika halter har man kunnat sluta sig

till -tt absorptionen kan hänföras till tuå olika

mekanismer: en verksam uid höga Cs-halter och en

annan uid låga. Uid aufallsdeponering är lösning-

arna utspädda, uad beträffar detta ämne, uarför

intresset kan fokuseras till sistnämnda fall. Uid

låg halt binds Cs betydligt hårdare till leran.

Författaren nämner sedan att uissa typer au joner

till en uiss grad frigör hårt bundet Cs medan andra

helt saknar denna egenskap. Till den förra gruppen

räknar han Cs+, NH^ , K+ och Rb+ (frigör 20-80^ Cs)

och till den senare Na+, utspädd H+, Ca2+, Mg2+

samt Ba + (frigör ungefär 10$ Cs+).
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Hed utgångspunkt från dessa fakta diskuterar så

Schultz växternas upptagning av Cs och hur den

kan tänkas påverkas av olika gödselmedel. Han

nämner bl.a. ett experiment där gödsling med

(NH.)2S0. i en Cs- berikad jord resulterade i en

sex gånger större Cs- upptagning av växterna.
21Inoue redogör för mätningar av grundvattnets

riktning och hasighet samt den geologiska miljön

vid ett japanskt atoinforskningsinstitut. Därefter

diskuteras K .- bestämningen för Sr och Cs. Den för

detta ändamål använda apparaturen ses i fig. 14.
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Fig. U

Respekrive värden var 9.41 ml/g och 250 ml/g i

den sandjord som undersöktes. Sr-migrationen i

marken var ungefär 1/36 och dito för Cs ungefär

1/1000 av grundvattenhastigheten.
?1Inoue avslutar med att diskutera hur migrationen

av nuklider i marken skall kunna beräknas. Den

grundläggande ekvationen härför lyder :

3c
9T

1 -f * J (D 9 C) + i-ID *C

Fy t ' W + n. r*n
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där v , v och "v ar Medelvärdet för de intersti-

tiella hastigheterna och 0x, D och D2 är distri-

butionskoefficienter i x-, y- resp. z-led. f är

•arkens porositet.

Han redovisar också K .- värden från ett annat
d

laboratorium (Oarai lab.) som erhållits för en

annan sand.. Resultat :

Kd för Sr = 71 ml/g

Krf för Ca = 108 ml/g

K . för I = 0
d

K för Cs =större än 1000 ml/g
d

K .- värdet för Cs var för stort för att kunna be-d
stämmas. Oetta innebär att Cs knappast förflyttar

sig alls vid ett eventuellt läckage i sanden.

Jod däremot absorberas inte alls vilket betyder

att det förflyttar sig med grundvattnets hastighet.

22
Iev.i och Hiekeley behandlar jonrörligheten i

följande system : vermikulit/cesium, vermikulit/

alkalisk jordartsmetall och vermikulit/cesium •

alkalisk jordartsmetall. Syftet är dels att be-

stämma de omständigheter under vilka cesium fixeras

och att utreda vad fixering egentligen innebär, dels

att visa hur joners diffusion påverkas av nämnda

jon.

Beträffande termen fixering så föreligger ingen
23

exakt betydelse. Barshad och andra har visat att

en fixerad jon inte nödvändigtvis är outbytbar gen-

temot varje slag av katjon. Vanligtvis menar man

med denna term att en katjon som tagits upp av ett

mineral inte särskilt lätt låter sig bytas ut av en

annan katjoo*.



BILAGA A 33

För att närmare undersöka fixeringen mättes utbytet
137

au absorberat Cs som attackerades au andra jon-

slag (inklusive inaktivt cesium). Resultatet härav

Tramgår av fig. 15.
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Fig. 15

137 motFig. 15 visar bl.a. att vid utbytet av Cs

Cs 1 3 3 så förblev 90$ fixerat. Detta resultat står

sig även under så lång tid som 3 mån vid en tem-

peratur av 100°C.

Vid ett analogt Na/Na - utbyte fullkomnades detta

inom loppet av några minuter. Detta visar att Cs-

jonerna saknar möjlighet att förflytta sig i vermi-

kulitstrukturen.

Vissa tecken tyder på att den utbytbara delen av

Cs- mängden är lokaliserad till partikelytorna,

vid minskad partikelstorlek ökar nämligen utbytet.

De alkalisk3 jordartsmetallerna - främst Sr -

utgör en annan aktuell grupp ?v joner i samband med

flytande radioaktivt avfall. Dessa fixeras ej i

vermikuliten, vilket betyder att de kan röra sig

i kristallstrukturen. Fig. 16 visar kurvor för iso-

toputbyte mellan aktiv Sr- vermikulit och inaktiv

SrCl« -lösning samt ett analogt utbyte hos Ba-

vermikulit vid 22°C.

I figuren återfinns också Cs/Cs - utbyte, vilket

dock ägde rum med mindre partikelstorlek än för de

båda andra processerna. Av diagrammet framgår det

klart att det måste röra sig om två olika mekanismer.
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Slutligen behandlar författarna frågan hur joner

av alkaliska jordartsmetaller uppträder i Cs/Sr-

eller Cs/Ba - vermikulit. Detta är högst sar-.olika

kombinationer i samhand med verkliga avfallslösning-

ar. Experimenten utfördes så att leran mä< .ades

med en lösning innehållande båda jonerna, av vilka

den ena var aktiv. Isotoputbytet bestämdes där-

efter med hjälp av en identisk men helt inaktiv

lösning. Det visade sig då att fixerat cesium inte

hindrar absorptionen av de alkaliska jordartsme-

tallerna. Åtminstone för Ba fann man att den upp-

tagna mängden grovt svarade mot skillnaden mellan

total CEC och fixerat Cs.

Rancon24 har undersökt uranyl- och thoriumjoners

fixerinosförmåga o c h eventuella migrationsbenägen-

hat. '.ide sura och alkaliska jordar har varit före-

mål fi'r sjudier.

Som vid övriga joner härrörande från fissionspro-

dukter är uranyl- och thoriumjoners adsorptiva och

desorptiva egenskaper beroende av pH, koncentra-

tion och jordsammansättning. Faran att få stor

spridning av thopiumjoner i utspädd lösning är

försumbar medan uranyljonar visar en benägenhet till

diffusion vid påverkan av grundvattenrörelser.
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Distributionskonstanten Krf (cm /g) har bestämts

under olika förhållanden och vid olika jordtyper

för både uranyl- och thoriumjoner.

Distributionskonstanten K .;s variation med pH kan

illustreras i fig. 17 för uranyljonen (U02 ).
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Thoriums pH-beroende vid adsorption visas i fig.18,

där Kd för

ningens pH.

där KJ för thorium avsatts som funktion av lös-
d

Adsorptionsegenskaperna hos ett flertal material

har undersökts av Furnica

Cs 8 5

aktiva isotoperna
1 3 \ , 3 2P, 2 2Na, Sr,

vad beträffar de radio-

lBa 6 5 Zn,

5 7Co, 54Mn samt 5 9Fe.

Av intresse är då mcntmorillonit, kaolin och

kiselgel som mottagare och kvarhållare av de akti-

nukliderna. Figurerna 19 - 20 får ge exempel på

presentation av resultaten. Ett försök till tolkning

rörande slaget av adsorption har gjorts om den skall

hänföras till kemisk eller fysikalisk.
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Fig. 19. Montmorillonits kuarhållande av vissa ra

dionuklider ur lera-vatten suspension*

Permanent kontakt lera-lösning under

24 - 28 timmar (2gram: 50 ml lösning).

Fig.

r •„ rs-

^L«i
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20* Kaolinits kvarhållande av vissa radionukli-

der ur lera- vatten suspension.Permanent

kontakt lera-lösning under 24 - 48 timmar

(2 gram :50 ml lösning).

26Vid Risömötet maj 1976 presenterades av P.Bo en

matematisk behandling av spridning och vandring

av lösliga ämnen i grundvatten, samt en bestämning

av aktuella transportkoefficienter. Till utgångs-

punkt för resonemanget låg dispersionsekvationen
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vilken för endimensionell spridning av ett lös-

ligt ämne lyder :

dt
där:

= 0 - V ALax 9t

O = dispersionskoefficienten

c = koncentrationen av löst ämne

v = interstitiell grundvattenhastighet

p = jordens porositet

q = sorberat material per viktsenhet jord

t = tidskoordinat

x = rumskoordinat

f = marksubstansens densitet

Fig. 21 visar hur ekvatinen använts för att beräkna

raigrationsbilden av ett ämne i två olika fall* Den

övre kurvan visar resultatet av ett "engångsutaläpp"

varmed avses tillförsel av mängden M av ifråga-

varande ämne i en punkt x = 0 vid tiden t = 0. Den

undre kurvan återger resultatet av ett "kontinu-

erligt utsläpp" där koncentrationen i punkten

x = 0 hela tiden är konstant, cQ. Båda lösningarna

bygger på antagandet att marken är homogen samt att

grundvattenhastighet, temperatur, tryck m.m. är

invariabla.

Beräkningar av denna typ har betydelse vid in situ

undersökningar där man genom att studera utbred-

ningen av ett vattentroget ämne kan få upplys-

ning om motsvarande utbredning för element vilka

sorberas i marken.
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O 1

Fig. 21. Översta bildhalvan visar engångsutsläpp

och nedersta visar kontinuerligt utsläpp.
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