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HUVUDINNEHALL

Rapporten behandlar arbeten inom ramen för

förberedande miniexperiment glaslakning under

perioden till 1979-03-15. Rapporten visar

att man ej når stationära förhållanden för de

undersökta ämnena (Na, Cs, Sr, B) under unge-

fär en månad medan Ca-koncentrationen i lak-

vattnet går ner till nära noll. Glaslösligheten

verkar volymsberoende.
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Förberedande a in lexper iaent g las lakning. Lägea-

rapport 1979-05-15.

Goran Bloaqviat

1979-04-17

1 . CKPATTRING

Nedanstående lägesrapport redogör för arbeten

inoa det förberedande a in iaxper iaentet fraa t i l l

1979-05-1% De inne fa t tar d e l s försök a t t best

g l a s e t * l ö s l i g h e t , d e l s genomförande av e t t a i n i -

experlaent .

2 . BESTÄMNING AV GLASLÖSLIGHET

Frågan oa det gir att ange några aättnadskon-

oentrationer för de olika glaskoaponenterna vid

läkning aed sisalerat grundvatten och destillerat

vatten är av betydelse såväl vid tolkningen av de

resultat, soa erhållas vid ainiexperinentet, soa

för den allaänna bedöaningen av glasets livs-

längd vid förvaringen av inglasat radiokativt

avfall. Tidigare försök, soa utförts med sintrat

gåas av en annan sammansättning antydde klart, att

aan för utlakningen av Cs och Sr så saåningoa får

mycket låga nettolakningsrater, aen att "jaavikts-

koncentrationerna " är beroende av de relativa

lakningsvolyaerna. Koncentrationerna i "jaavikt"

aed glas var avsevärt högre vid saå vattenvolymer

än vid större.

De inoa ramen för detta projekt utförda läknings-

försöken har utförts aed ett % SON-gla», soa

beskrivs närmare under betingelserna Tor mini-

experiaentet. Det krossades i en stålaortel, cch

en fraktion 0,06-0=125 an isolerades aed siktar

av rostfritt stål. Glaspulvret tvättades aed

destillerat vatten i en ultraljudapparat för att

avlägsna s.k. fines.
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1.0 g glaspulver lakades med respektive 2*0,5.0,

10 och 40 al grundvatten resp destillerat vatten.

Läkningen pågick i 10 dagar. Resultaten framgår av

tabell 1. Det fir helt uppenbart, att de halter,

som byggs upp i de lägre volymerna är väsentligt

högre än de soa byggs upp i de större volymer-

na. För en direkt applicering på mini-experimen-

tet verkar halterna vid 40 ml att vara av störst

intresse. Det är uppenbart att långa ekvilibre-

ringstider är nödvändiga för att få fras en lös-

lighet vid någon av de större volymerma. De

preliminära data anger ett volymberoende hos den

observerad* lösligheten, som antpder att en direkt

utlakningskinartisk mekanism är bestämmande för

halterna.

Mar .. ui observera, att beteendet hos dejonat

c '. f. mnlerat grundvatten är relativt lika beträf-

4 uppbyggnad av Si- och B- koncentrationer.

3. »•• T ÄPERIMKKT

i' r löksuppställning

re använda försöksuppställningen har i sina

.uvuddrag tidigare använts vid diffusionsförsök

tv prof. Ivars fferetnieks vid Institutionen för

£emiak Apparatteknik vid KTH. Konstruktionen

/raagår av fig.l. Den består av en behållare av

:<ostfritt stål och en kolv, som med fyra bultar

t u fastgbras vid behållaren. I såväl kolvens som

behållarens botten finns spiralformade spår, genom

vilka en ström av vatten kan ledas in. Apparaturen

är avsedd att användas tillsammans med geometriskt

inpassade filterplattor av rostfritt stål, som

skall ligga an mot de ovan angivna plattorna med

spiralformade spår. Vid de försök, som utfördes

i Stockholm, användes både den övre och den und-

re vattentillförsels» Vid de försök, som genom-

förs i Studsvik utnyttjas endast möjligheten att

tillföra vatten i det övre av de spår, som finns
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tillgängliga, dvs det spår, soa fians i

T)«n andra vattentillförseln 1 behållarens botten

har proppats igan, och en inpassad platta av

rostfritt stål har lagts över de koncentriska

spåren där.

Ovanför plattan av rostfritt stål ligger ett ca 5 • •

tjockt lager av glaspulver. Skiktet följs av en

sintrad platta av stål enligt ovanstående beskriv-

ning saat av ett skikt av en blandning ev ben-

tonit och kvartssand av ungefär soaaa tjocklek.

Ovanför detta ligger ytterligare en filterplatta

av sintrat stål följt av den kolv ned spiral-

foraade spår, som beskrivits ovan.

Till fnrsoksuppställningen hör också en slang-

pump for cirkulation av vätskan saat en plast-

behållare, soa används för att innehålla huvud-

delen av volyaen AV den cirkulerande vätskan.

Försöksmaterial

Glas: Soa försöksglas används här s k SON-glas, soa

har tillverkats vid Glasforskningsinstitutet i

Växjö med utgångspunkt från sansa grundglassamaan-

sättning, SOB fanns i de fissioasproduktglas,

som lakats vid de aktiva forsöken i Studsvik inom

ramen för (CBS. Det levererade glaaet krossades

i ståimortel, varefter man siktade ut fraktionen

0.08 t i l l 0.125 mm diameter(något oegentlig) efter-

som glasbitarna hade en oregelbunden fora) med

rostfria siktar. Kör Att i den mån så är möjligt

avlägsna s k fines tvättades glaspulvret uppre-

pade gånger med dejonat i en ultraljudstvätt

t i l l s den lösning, son fanns ovanför glaset ,

var klar för blotta ögat.

Kvartssand: Som kvartssand har i detta fnrsok

använts kemiskt ren kvartssand med en kornstor-

leksfördelning liknande den, som ovan har angi-

vits för glaset. Med tanke på bentonit-kvarts-

lagrets ringa djup bedömdes det inte rimligt

att välja en fördelning, som också innehöll

grövre kvartsfraktioner.
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Bentonit; Kommersiell bentonit, soa inte behand-

lats kemiskt på något sätt*

Lakvatten: Det lakvatten, son använts, motsvarar

det M M Bert Allärd har angivit i aitt meddelan-

de till KBS av 1978-10-25. Det angivna receptet

har följts med undantag av att Nm.SiO. har eroatts
4 4

•ed ekvivalent mängd vattenglas plus NaOH efter-

som Na.SiO. inte fanns ti l lgängligt när försöket

skulle startas.
Föraöksatart

Det huvudsakliga problemet vid försökets start

var att åstadkomma en lämplig blandning av kvarts,

bentonit och vatten, som hade rätt sammansättning-

under försökets inledningsskede. Preliminära

misslyckade försök visade, att strömningar av

vatten inne i försöksapparaturen ledd* t i l l att

att bentoniten ej låg s t i l l a i s i t t skikt utan

spolade» ned bland glaset om man ti l l förde de

olika produkterna torra och sedan släppte på

vatte.icirkuiationeno Det var uppenbart nödvändigt

att finna en metod, som innebar, att det inte uppkom

några mikroskopiska strömningar i vattnet under

påfyllningen och genomströmningen genom försöks-

apparaturen» Som ett första steg genomfördes t i l l -

satserna som uppslamningar i vatten, vilket

gick utmärkt med glaspulvret» Resultatet beträf-

fande bentonit-kvartssandblandningen var dock

mepm tvivelaktigt» Experiment utanför apparaturen

antydda att bentoniten uppträdde som en lera

och att man i stäl let för en homogen blandning

fick en viss separation» Man kunde dock på detta

sätt erhålla en produkt som var någorlunda sta-

bil även om forhållandet Kvart»-bentonit var något

obestämt, Bn preliminär försöksserie startades

under dessa förhållanden för att undersöka om det

var lö j l i g t att åstadkomma stabila körningabeting-

elser och för att få en uppfattning om nöjlig-
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heten att genoaföra föraäk under en längre saaman-

hängande tidsperiod.

Resultaten från dessa försök är inte medtagna

i denna redogörelse. När försoket avbröts kunde vi

konstatera, attbentonit-kvartssand-skiktet i

huvudsak varit stabi l t . Det verkade finnas ett

bortspolat oaråde vid ena kantem, aen det är

svårt att avgöra oa detta är en funktion av

själva löstagningen av filterna e l l er oa skadas

funnits under hela e l ler en del av försöksperio-

den. Vi kunde konstatera att det va* Böjligt att

använda en slangpuap aed PVC-slang änder förut-

sättning att aan bytte slang ganska ofta, ungefär

en gång per vecka. Utan en undersökning av aöj-

liga absorptioner på siängarna utgör dessa dock

en osäkerhetsfaktor.

Vid huvudförsöket, vars resultat återges i denna

rapport, användes nedfrysning av vatten och

övriga komponenter enligt det försltg, som angivits

av bl .a . Anders Bergström vid KBS. Under ständig

kylning aed flytande kväve blandades 8.5g aed 1.5g

bentonit och 2 g i s , varefter denna blandning

fick stå under kyla vid ca -20°C På saaaa sätt

blandades 6 g glaspulver och 6 g i s t i l l det un-

dersta skiktet. Apparaten sätts ihop under ned-

kylning, varefter systemet fick anta ruastempe-

ratur. Med detta system verkar det sannolikt att

aan skall få homogena vattenhaltiga glas- ooh

bentonitfaser utan någon aera betydande avblandning

av kvarts-bentonit-skiktet.

Sedan rumstemperatur uppnatts startades puapen

aed ett flöde rtver det övre s tå l f i l tre t på i början

•5 ml/nin,,

Försökets genomforande

Under försöksperioden, soa beträffande huvud-

försöket startade 1979-02-05, fick lakaedlet utan

byte passera genoa utrustn ngen vid ruasteapera-

tur soa i df-tta laboratorium motsvarade ca 23°C,
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Inga åtgärder had* vidtagits för att ge dea c ir -

kulerande lösningen någoa bestäad r«doxpot«ntial

e l ler att t i l l föra några andra aaaen soa b l j e l ler

granit för att påverka lakaedleta saaaansättniiig.

Prorer togs från dan cirkulerande lösningen oeh

analyserades sed avseende påla, Ca, Si, 8, Cs

och Sr. Prover togs t i l l att börja aed varje dag,

sedan aed en frekvens av ungefär 2/vecka. Slangen

bytte*» varje vecka för att undvika igensättnlng.

Kfter nästan exakt 4 veckor i l > r 790306 uppträd-

de en sådan läcka i ledningen att a l l t lakaedel

utoa oa 1^ al giok förlorat. Kfter förnyat slang-

byte och t i l l s a t s av 100 al nytt lakaedel fortsattas

försöket. Resultatet av den senare delen av för-

söket efter läckan föreligger ej t i l l denna lä-

gesrapport. Vi xan dock konstatera attytterligare

läckor e j har inträffat.

Analyser har beträffande Ca, Si, Cs och Sr genoa-

förts sed flaalös atoaabsorption, betr. Na aed

flaafotoaeter och beträffande B aed våtkeaiska

aetoder. Känsligheten och stabiliteten i Cs-ana-

lyserna har ökats genoa anskaffning av en urladd-

ningslaapa för Cs. för saatliga atoaabsorptions-

analyser har det varit Böjligt att erhålla en

förbättring genoa införandet a» en antoaatisk

prowäzlare och doseringsutrustning för flaalös

atoaabsorption. Genom denna ökas fräast reprodu-

cerbarheten vid doseringen, soa annars är et t prob-

lea vid denna typ av analyser.

Resultat av ainiexperiaent

De priaära analysvärdena från ainiexperiaentet

1979-02-05— 03-06 fraagår av tabell 2.

För Ifa och Ca har uti (Om ingen resp absorptionen

1 sg/dygn beräknats i tabell 3« Det är uppenbart

att nästan all Ca försvinner från den cirkuleran-

de laJrlösningen. Denna effekt var väntad aed ut-

gångspunkt från Neretnieks tidigare försök och

från teoretiska ÖverJäggningar beträffande ben-
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tonitens jonbytande förmåga. Miaskningen av Ca-

halten sker jäasides aed an stark aen ojåant

förlöpaod» Ökning ar Va-koncentrationen. Ökningen

av lle-koncertrationen betingas ar aiast tre- olika

aekaniaaertl) Utlakning ar Na från bentoniten

2) Utbyte av Na i bentonitsn sot Ca i laklbsning-

«n. 3) Läkning av Na fflån glaset . Det är svårt att

aed hittillsvarande data dra några slutsatsei beträf-

fande storleken hos de olika källorna for Ra.

Beträffande Si förekoaaer en långsaa uppbyggnad,

soa aed tanke på bentonitens ftora yta rialigen

beror på inverkan »T bentonit-vatten-kontakten.

Det är intressant att Si-helterna fortsätter att

ligga lågt . Hed aaorf e l ler nära aaorf kiselsyra

borde SiO_- halterna vara aT storlekaordningen lOOpps

Tilket aotsvarar kiselnalter på ungefär hälften.

För B ,Ca och Sr har aotsrarande data beträffande

koncentrationerna saalats i tabell 4 . För bor och

ceaiua är borosilikatglaset (SON-glast) den enda

kända kallan.betr. Sr K»n aan vänta sig att det

kalciua, soa redan från början finns i bentoniten

innehåller vissa kvantiteter Sr, soa norsalt

förekoaaer soa förorening i naturligt Ca. Soa

fraagår av analysdata finns också en viss bakgrund

»v Sr från det Ca, soa ingår i det syntetiska grund-

vattnet.

£tt studiua av borhalterna och boravgivningen visar,

att ean har en kontinuerlig t i l l förse l av bor

t i l l vattnat, som enligt analyserna varierar

ganska kraftigt från dag t i l l dag aen son med

veckoaedelvärden verkar ligga på ca 0.2 ag B

el ler 1 ag H,B0,/dygn. Dessa värden ar relativt höga.

Det finns i de föreliggande data ingen indikation

på att det uppkoaaer en mättnadskoncentration

av bor.

Beträffande Cs och Sr är halterna mycket lägre

än de soa gäller för övriga äanen, vilket väl i

stor utsträckning betinga» av deras låga halter
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i glaset (några tiondels * i jämförelse sed eer

än lOt för övriga komponenter). Beträffande Ca,

där det inte finns några uppenbara absorptions-

reaktioner i bentoniter (sådana kan naturligt-

vis inte heller uteslutas på basis av föreliggan-

de aaterial) sker en kontinuerlig ökning av

veckoaedelvärdena. Det är dock tvekaaat oa denna

är signifikant efter den första veckan, och det

verkar rial igt att ange en ökning av den totalt

utlakade Cs-aängden aed 8xlO~ ag/dygn. Det finns

soa fraagår av ovanstående ingen antydan att man

skulle uppnå en situation utan nettoavgivning av

Cs.

Beträffande 8r är förhållandena relativt lika dea

soa gäller för Cs frånsett att veckoaedelvärdet

motsvarar en nettoavgivning av ca 2.5 xlO~ ag/dygn.

Värdena har en väsentligt större spridning.

I detta fa l l påverkas förhållanden uppenbart av

att den absorption av Ca, soa så tydligt kan kon-

stateras vid förändringen av Ca-halten i laklös-

ningen också i hög grad aåste påverka Sr-koncent-

rationerna. De b l ir lägre &n vad de annars skulle

ha varito

Generellt kan konstateras att aan för de inder-

sokta aamenaNa,B,Si,':s,Sr ejerhållit någon aaxi-

mering av halterna under den månad, som avrappor-

teras ovan. Fortsatta analyser kan ge mera svå»V

tydbara resultat på grund av den ovan beskrivna

lösningsmedelsförlusten,, De koaaer att behandlas

i 9enare lägesrapporter.
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Tab 1 Slutkonctntrationer Tid läkning

rattan Voly»

•1

Dest 2

«j

10

40

Simulerat 2

*rundvatten 5

10

40

Si

PP"
110

100

60

50

100

ö5

fcO

2t)

B
PP"
250

170

*5
5o

200

170

80

20
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Tab 2 KoncflBtrmtiomr i laklösn

Datos

790205

790206

790207

790208

790209

790212

79C213

790214

79C215

790216

790219

790222

79P2?6

790301
79t-305

Ma

PP«

55
90
76

105

92
106

125
114

145

124

145
144

150

162

166

Ca

PP"

15.5
15.5
11.5
12

9.8

7.0

9.2

5.9
4 . 6

5.1
? . l

1 .4

0 . 9

1.0

E2- 9. 33
1979-04-1

in**r
8

PP"

0 . 8

3.8

5.4

7 . 0

11

IS

17

18

?5

55

44

S i

PP"

7
10

11

11

14

11

15
16

IS

Cs

Vpb

2

5
9

8

16

24

35

49
80

106

134

154

S r

ppb

13

21

22

25
28

37
44

55
61

66
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3 Utltkninit och absorption av Sa och Ca.

I

f>

Datua

790206

790207

Ra

7*209

790212

/ecka 1

T9O215

790214

790215

790216

Vecka 2

790222

790226

7905-1

Vecka 4

•g/dygn

5.67

-1.44

2.96

-1.70

0.54

0.87

2.38

-1.03

3.76

-2.28

0.76

0.67

-0.04

0.25

0.09

0.48

0.12

0.27

mg/iyga
0.00

0.48

-0.06

0.26

u.ll

0.15

-O.?6

0.40

0.02

U.O32

0.12

0.021

0.063

0.020

-0.003

0.007

' \
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Tab.4 Utlakning av B>Cs och Sr.

Datua B Cs Sr
4 4

•g/dygn mg/dygn.xlo •g/dygn,xlO

790206 0.39 —

790207 0.19 — 4.8
790208 0.18 0.6
790209 3.6
790212 0.12 1.6

Vpcka 1 0.17 h l ilf

790213 0.2

790214 0.24 4.2

790215 9.6 0.6

790216 0.12 11 6

790219 0.04 6.4 3.6

Vecka 2 0.12 6.9 2.6

790222 C.28 12 3.2

790226 7.Ö 3.3

Vecka 3 0.22 'i.0 3.3

790301 0.17 11 2.4

790505 0.17 6 1.5

Vecka 4 0.23 8.2 1.9
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Fig I. Diffusionscellen.


