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HUVUDINNEHÅLL

Sedan 1964 har radioaktiviteten i Tvärens sediment av kobolt-60

och cesium-137 följts genom Ärliga provtagningar på ett antal

stationer. Förändringen i aktiviteten med tiden och dess sam-

band med a t TT. färisk fallout och utsläppen från Studsvik

analyseras, liksom variationen med avståndet från ut-

släppspunkten och vattendjupet. Beräkningar över den totala

mängden av de bada nukliderna som bundits i Tvärens sediment

presenteras samt en prognos över den framtida utvecklingen.

Sedinentationskoefficienter kalkyleras och de faktorer som

teglerar sedinentationens storlek diskuteras.
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1
SAMMANFATTNING

Från år 1964 till 1980 har sedimentprov tagits årligen på

fyra stationer i Tvären för analys av aktiviteten kobolt-60

och cesium-137 där station 4 belägen i Bergösundet ej redovisas

här. Dessutom har vid några tillfällen ett betydligt större

antal sådana prov tagits och vid ett tillfälle har den totala

ganmastrålningen mätts in situ på ett stort antal lokaler.

Kobolt-60 och cesium-137 är de dominerande radionuklideraa

i utsläppsvattnet från Studsvik. I genomsnitt för perioden

1964-79 har 1.8 Ci kobolt-60 och 2.5 Ci cesium-137 släppts

ut i Tvären per år. Under denna period har mängden kobolt-60

varit relativt lika frän år till år medan cesium-137 visar

en stigande trend.

Genom fallout har Tvären tillförts minst 1.5 Ci (korrigerat

för sönderfall) cesium-137 från 1961 till 1980, vilket

gett upphov till ett bakgrundsvärde på ca 0.8 pCi ' gtv

i sedimentet.

Sedimentationen i Tvären av kobolt-60 varierar mellan

4.6 - 7.9 pCi • ftv" och är betydligt högre än för cesium-137

som varierar mellan 0.4 och 1.3. Genom att kobolt-60 har

kortare halveringstid (5.3 ar) börjar aktiviteten av denna

radionuklid uppnå jämvikt i sedimentet, medan aktiviteten av

cesium-137 (T^<2 = 30.2 år) inte kan beräknas uppnå jämvikt

förrän omkring år 2100 (om utsläppen fortsätter) och dl på

samma nivå som kobolt-60.

Cesium-137 aktiviteten är relativt högre på grunda områden

och kobolt-60 på djupa. Detta antas bero på att cesium-137

har en benägenhet att bindas till lera som är van.igare

på grunda bottnar.

Medan ökningen av cesium-137 på de olika stationerna följer

samma tidsförlopp ökar kobolt-60 först på de lokaler som

ligger nära utsläppspunkten och flera år senare på de
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avlägsna stationerna. Detta antas bero på att en del

kobolt-60 faller ut omedelbart vid utsläppet och därefter

transporteras som aggregat genom upprepade resuspensioner

och sedimentationer.

Huvudparten av variationen i den totala garamastrålningen

på olika lokaler beror på aktiviteten från kobolt-60 och

cesium-137. Det finns dock en bakgrund på 36Ocpra, som

utgör ca 40 Z av medelvärdet och beror på andra radio-

nuklider.

Totalt t o ra 1979 har det släppts ut 14 Ci kobolt-60 och

43 Ci cesium-137 (korrigerat för X) i TvMren. Av detta

har 19-28 Z ko>olt-60 och 2.1 - 4.2 Z cesiura-137 bundits

i Tvärens sediment. För cesium-137 kan 3 Z hänföras till

fallout och 12 Z till ett enstaka utsläpp på 8 Ci som

gjordes i Bergösundet 1959.

Sedimentationskoefficienten i Tvären för kobolt-60 har beräknats

till 4.1 - 6.8 år"1 och för cesium-137 till 0.32 - 0.63 år"1.

Dessa är betydligt högre än tidigare angivna värden, vilket

antas bero på bl a att Tvären liksom Östersjön i det fria

vattnet innehåller betydligt större mängd fytoplankton

och andra partiklar, som anrikar radionukliderna, än de

vattensystem i vilka dessa jämförda konstanter tagits fram.
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1. INLEDNING

Det vattenburna utsläppet av radioaktivt material frän

Studsvik bestar till en betydande del av

kobolt-60 och cesium-137. Samma förhållande gäller för

mänga kärnkraftverk bade i Sverige Hl och i andra länder

111. Eftersom bada nukliderna också är relativt lång-

livade (llf2 för Co-60 är 5.3 är och för Cs-137 30.2 Sr)

är det av betydelse att studera hur de flödar och an-

rikas i de akvatiska ekosystemen där sedimenten fungerar

bade som anrikare och som (förhoppningsvis) långvarig sänka.

Förutsättningarna för denna typ av studier är ovanligt

gynnsamma vid Studsvik, eftersom utsläppet av radioaktivt

avfallsvatten sker inomskärs i ett område där strömsätt-

ningen är måttlig. De utpumpade vattenmängderna är också

små liksom kylvattenutsläppet, vilket gör att de hydrologisfca

förhållandena är i det närmaste opåverkade. Kylvattenutsläppet

är skiljt från det radioaktiva och innehåller jämförelsevis

mycket små mängder radioaktiva ämnen. Dessutom finns ett

omfattande hydrologiskt och limnologiskt referensmaterial

liksom långa tidsserier, vilket möjliggör inträngande studier.

2. TVÄREN

Tvären, som har en yta av 22.A km 13/, är en östersjövik

(fig 1). Den har vattenutbyte med Östersjön genom flera sund,

som har en sammanlagd genomsnittlig vattenföring på 20 Mm d

/4/. Temperaturskiktningen Sr mycket stabil och termoklinen

ligger under våren och sommaren på ca 11 m djup, vilket gör

att 40.% av vattenmassan kontinuerligt blandas. Omsättnings-

tiden i detta skikt uppgår till 7 dagar (op.cit).

Det radioaktiva utsläppet sker i Bergösundet genom en led-

ning som i sin avslutande T-del är försedd med uppåtriktade

dysor. Utsläpp sker ca 1 gång per vecka med en vattenvolym

som varit 200 - 300 m och pumpats ut på 3 - 4 timmar.
3

Under senare år har vattenvolymen minskats till ca 150 ra

per vecka. Vattenföringen i Bergösundet är i medeltal

4 Mm d . Vid själva utpumpningen gör detta tillskott

således 1/2000 del av den normala vattenföringen och i
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Kylvattenutsläppet, som endast uppgår till 1 m sek ,

är skilt från avfallsutsläppet (fig 1). Det innehåller

försumbara mängder aktivitet och temperaturförhöjningen

i ytvattnet kan endast detekteras inom en radie av några

tiotal meter från utsläppspunkten.

De hydrologiska förhållandena i Tvären kan därför i stort

sett anses opåverkade av de utpumpade vattenmängderna.

3. METODER

Sedimentprov har tagits en gång om året 1964-75 och där-

efter två gårger om året på stationerna 2, 4 och 7 (se fig 1).

Dessutom har ett större antal prov tagits är 1966-70 (station

1, 10, 11, 12), år 1977 (13 - 16) och år 1980 (1, 10, 11, 17,

18). Special studier av sedimentaktiviteten inom utsläppsområdet

i Bergösundet utfördes år 1970. 1971 och 1974 /5/. På varje

station har 5 sedimentproppar insamlats med stötlod

(Ekman - Kullenberg - Bruneau). Det översta cm-skiktet har

tagits från varje propp och blandats till ett prov.

De insamlade proven torkades vid 110 C varefter aktiviteten

av kobolt-60 och cesium-137 bestämdes gammaspektrometriskt

med 4" x 4" NaI(Tl)-kristall.

År 1977 gjordes mätningar in situ av Y~stralningen från

sediment med en portabel 1 x 1" NaI(Tl)-scintillationsdetektor

(märke: BASC). Detta gjordes på ca 60 punkter huvudsakligen

på grunda områden.

4.

4.1

TILLFÖRSELN AV KOBOLT-60 OCH CESIUM-137 TILL TVÄREN

Avloppsvattnet

De dominerande nukliderna i avloppsvattnet 'år kobolt-60

och cesium-137 som tillsammans utgör 60 % av den totala

aktiviteten (tabell 1).
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Tabell 1

Total 3

Cr-51

Mn-54

Fe-59

Co-58

Co-60

Zn-65

Ag-110m

Cs-134

Cs-137

Ce-144
Pr-144

Det

(Ci

6.61

0.46

0.08

0.06

0.06

1.84

0.30

0.07

0.63

2.48

n &&
U« Du

Det genomsnittliga radioaktivitetsutsläppet

(Ci • ar"1) 1964-1979 i Bergösundet

1-131 0.55

Variationen i utsläpp av kobolt-60 ligger mellan 0.7 och

2.4 Ci • år med undantag av år 1975 da 5.6 Ci släpptes ut.

Däremot visar mängden cesiutn-137 i avloppsvattnet en ökande

trend med mycket laga aktiviteter, 0.002 - 0.1 Ci, 1964-66

och betydligt högre, 4.3 - 7.2 Ci, 1975-79.

Även mängden övriga nuklider varierar mellan de olika ut-

purapningarna liksom avfallsvattnets pH. De flesta utsläppen

är sura: i 60 % av fallen ligger pH mellan 2 och 5 /6/f

resterande har högre pH.

Under senare år mäts också vid analysen av avloppsvattnet hur

stor del av avfallsvätskans aktivitet som är sedimenterbar (Im-

hoff-metoden) och/eller filtrerbar (0.45 pin Milliporefilter).

Vid de låga pH som är vanligast uppgår denna kolloidala-

partikulära fraktion för kobolt-60 till ca 10 7. och för

cesiutn-137 till 0 - 5 2 / 6 , 7/. När pH däremot är högre
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än 7 uppgår denna andel för kobolt-60 till 40 - 80 Z

nedan cesiun-137 även under dessa förhållanden förek

till 95 - 100 Z i löst form (op.cit).

4.2 Fallout av cesium-137

Förutom genom det reguljära utsläppet i Bergösundet har

cesi'im-137 tillförts Tvären genom atmosfärisk deposition från

kärnvapenprov. Eftersom depositionen av cesium-137 upp-

mätts vid Studsvik kan tillskottet genom direkt nedfall på

Tvärens yta beräknas. Dessutom gjordes ett experiment med

cesium-137 i Bergösundet 1959 då ca 8 Ci släpptes ut /5/.

Storleken av de olika bidragen framgår av nedanstående

tabell.

Ar

1953-56

1957

1958

1959

1960*

1961

1962

genom

Fallout

0.020

0.056

0.076

0.15

0.065

0.034

0.15

utsläpp och

Utsläpp

-

-

-

8

-

-

_

fallout

Ar

1963

1964

1965

1966

1967-74

1975-79

(Ci • år"

Fallout

0.34

0.16

0.15

0.05

0.025

0.013

Utsläpp

-

0.002

0.1

0.002

1.5

5.6

* Nedfallet 1953-60 beräknat genom korrelationen för åren
1961-71 med FOAs station i Tumba /18, 19/: Tumba • 0.7 •
= Studsvik.

Ar 1963 har Tvären sammanlagt tillförts 0.88 Ci (korrigerat

för X) genom fallout och totalt 8.3 Ci. Medelvärdet för

aktiviteten i sedimentet är 1.3 pCi • cm detta år, vilket

ger en total mängd av 0.28 Ci bunden i Tvärens bottnar (se

5.3). Av den totala tillförseln av cesium-137 har således

3.4 % återfunnits i sedimenten, ett värde som överensstämmer
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väl med det son räknats fram för hela perioden fram till

1980 (se 5.3). Med hjälp av denna faktor kan bakgrunden

räknas fram för varje Ar (se fig 3) liksom för år 1980

(tabell 3).

Tabell 3 Beräknade bakgrundsvärden i Tvären för Cs-137

ar 1980
Experimentellt
utsläpp 1959 Endast

Tillskott (Ci)

Bunden mängd (Ci)

Medelaktivitet per
yta (pCi • cm )*

Medelaktivitet per
vikt (pCi • gtv"1)**

•fallout

6.6

0.25

1.1

2.8

fallout

1.5

0.036

0.32

0.80

* gäller hela sedimentpelaren
** gäller översta 1 cm-skiktet

Bakgrundsvärdet för endast fallout är lika stort

som man kan beräkna från Grinas värden /20/,

0.8 pCi • gtv , för troligen opåverkade sediment frän

öppet hav utanför Oskarshamn. Det är också av sama storleks-

ordning, 0.5 pCi • gtv , som ett uppmätt vätde från 1968 där

provet togs 3 km SO Tvären i ett område som torde vara i det

närmaste opåverkat.

Eftersom ovanstånde beräkningar bygger på ganska få sediment-

data måste man räkna med att felet kan vara sä stort som

- 50 %.

5.

5.1

AKTIVITET I SEDIMENT

Tidsvariationen

Cesium-137 i Tvärens sediment började inte öka i nämnvärt

grad förrän 1970-71 på någon av de tre stationer som följts

sedan utsläppets början 1964 (fig 2). Tidsfördröjningen
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beror på att utsläppen av cesium, under de första

åren var mycket små. Utsläppen av kobolt-60 däremot har varit

av samma storleksordning ända från början. Ändå börjar

inte aktiviteten öka förrän 1966 på station 2, 1968 p$ station

k och det dröjer ända till 1972 innan detta ske*- på den djupast

belägna och mest avlägsna stationen 7.

Fastän utsläppen av de båda nukliderna är av sanna storleks-

ordning (tabell 1) är sedimentationen av kobolt-60 betydligt

höere än för ces\um-137. /5/. Är 1980 är kobolt-60-aktiviteten

på de olika stationerna 3 - 6 gånger högre än cesium-137-

aktiviteten.

Om man antar att nettosedimentationen pä var station 3ven

i fortsättningen kommer att vara av samma storleksordning

som under perioden 1964-80 kan en enkel prognosmodell göras,

där minusposten endast utgörs av sönderfallet:

dA
dt

a - \k (1)

A = mängden aktivitet på sedimentet

a = mängden seditnenterande aktivitet per tidsenhet (netto)

När observerade värden sätts in i modellen framgår det att

kobolt-60-aktiviteten p?. sedimentet börjar närma «ig jämvikt

(fig 3), vilket kommer att inträffa omkring år 1990. Aktivi-

teten av cesium 137 konrier däremot, på grund av denna nuklids

långa halveringstid, att stiga och inte uppnå jämvikt förrän

omkring ar 2100 om utsläppen skulle fortsätta. De aktviteter

som vid en approximativ jämvikt kan finnas på olika stationer

i Tvären har beräknats i nedanstående tabell 4.
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Tabell 4 Beräknade aktiviteter (pCi • Sr gtv ) i Tvärens

sediment av Co-60 och Cs-137 vid approximativ j rikt

Co-60 Cs-137

Station 2 *

4 •

7 •

Bergösundet:

^ norra delen ••

X södra delen ••

maximalt ••

obser-
verat

52

33

30

160

580

1600

kalylerat
för 1990

53

34

31

230

830

2300

obser-
verat

18

8

5

50

190

490

kalkylerat
för 2100

55

24

15

320

1200

3200

, observerade data från 1980
a observerade data frän 1970-71

Aktiviteten av cesium-137 i sedimentet i Tvären kommer således

troligen i det långa loppet att bli av satsa storleksordning

som för kobolt-60. Som tidigare nnar.t» har emellertid utsläppet

av cesium-137 ökat med en faktor 2-3 under senare delen av

1970-talet. Om denna högre nivå kommer att bli bestående kan

man förvänta sig att aktiviteten i sedimentet av cesium-137

också bli 2-3 g.'nger högre .in de som beräknats i tabell 4

och figur 3. Detta gäller under förustättning att sedimenta-

tionens storlek är direkt proportionell med utsläppets aktivi-

tet. Antagandet tycks gälla f5r den relativt grunt belägna

stationen 2 (fig 4) där aktiviteten i stort sett ökar linjärt

ned det kumulerade utsläppet, korrigerat för sönderfallshastig-

heten. Däremot visar den djupa stationen 7 inte någon sådan

ökning utan där tycks ett jämviktstillstånd ha inträtt. Som

väntat visar också denna bearbetning att kobolt-60-aktivi-

teten på sedimenten nått jämvikt.

Den genomsnittliga sedimentationen på de olika stationerna

1966-80 kan också beräknas med hjälp av sanna modell (1).
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Tabell 5 Den beräknade genomsnittliga sedimentationen

(pCi

de olika stationerna

gtv"1 • ar"1) av Co-60 och Cs-137 på

Station 2

4

7

Co-60
7.9

5 .3

4.6

Cs-137
1.3

0.7

0.4

På station 2 och 4, som ligger tämligen grunt och nära ut-

släppet i Bergösundet, är sedimentationen av kobolt-60 6 - 8

gånger högre än den av cesium-137, medan den är 12 gånger

högre på den avlägsna och djupa stationen 7.

5.2 Variationen med avstånd och djup

Aktiviteten av både kobolt-60 och cesium-137 i Bergösundets

sediment är relativt hög (fig 5). Ut från detta utsläppsom-

råde avtar sedan aktiviteten snabbt under de första 500

metrarna, men därefter är minskningen betydligt långsammare.

Förhållandet mellan cesium-137 och kobolt-60 är inte konstant

på de olika stationerna, vilket också figur 2 och 4 liksom

tabell 5 antyder. Genomgående är det så att kvoten stiger

ju grundare det är (fig 6), dvs aktiviteten cesium-137 är

relativt större på de grunda områdena och kobolt-60 på de

djupa. Undantag utgör kvoten från största djupet, station 7

(75 m) år 1966-68, då sedimentationen av kobolt 60, som tidi-

gare nämnts (fig 2), ännu inte börjat på denna station.

Jämförman kvoten cesium-137 och kobolt-60 mellan perioden

1966-68 och 1979-80 finner man att den sjunkit på samtliga

djup (fig 6) och verkar ha en basnivå på omkring 0.2. (Värdena

är direkt jämförbara eftersom alla data korrigerats till 1980

års aktivitetsnivå, dvs som om sedimentationen på var station

fortsatt på samma sätt från provtagningstillfället och fram
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till 1980). Eftersom cesiun»-137-aktiviteten troligen ökar

med tiden på de grunda områdena (fig 4), måste detta inne-

bära att kobolt-60-aktiviteten ökar jämförelsevis mera.

Samma sak gäller den djupast belägna stationen 7, men där

bidrar det faktum att cesium-137 inte längre ökar där till

den sjunkande kvoten.

Dessa förändringar kan inte förklaras med att förhållandet

mellan cesium-137 och kobolt-60 i det totala tillskottet

(utsläpp + fallout) till Tvären - korrigerat för sönderfallet -

förskjutits. Kvoten mellan cesium-137 och kobolt 60 i det

kumulativa tillskottet till Tvären var 1.4 år 1969 och 3.1

år 1979. Det relativa tillskottet av cesium-137 har således

ökat under den angivna tidsperioden, men ändå har dess andel

i sedimentet sjunkit.

På stationer nära utsläppspunkten, som station 2 på 15 m

djup, är kvoten redan år 1968 nere på 0.3 medan den mest

avlägsna station 11, på 13 ra djup, då låg på 2.3 och ännu

år 1980 låg på 0.8. Det är därför troligt att kobolt-60-

aktivite.en på de mest avlägsna och grunda områdena kommer

att stiga ytterligare.

Under sommaren 1977 gjordes mätningar av den totala Y-aktivi-

teten in situ med en portabel bcintillationsdetektor. Huvud-

parten av mätningarna gjordes på grunda områden runt hela

Tvären på mindre än 12 m djup och tyvärr mycket få på större

djup än 20 m. Resultaten visar att det finns en större total

Y-aktivitet inom området 0 - 12 m Mn inom djupområdet 12 - 30 m

(t-test, t • 1.88, p < 0.1). På större djup tycks sedan

aktiviteten åter öka (fig 7).

Regressionsanalys gav sambandet mellan den totala y

viteten, y (cpm) och aktiviteten av kobolt-60, C.
-1 -1

(pCi • gtv ) + cesium-137, C2 (pCi • gtv ) för de sta-

tioner där båda mätningarna finns:

a

b

y

= 21 cpm •

• 360 CDtn

• a (C.

pCi

L * < V •

" gtv

• b

2

P

=• 0

< 0

.84

.01

(2)
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1

Trots att datainsamlingen torde medfört ett ganska stort

fel svarar Co-60 • Cs-137 för minst 84 % av variationen i

total Y-aktivitet. Bakgrundsvärdet (b) är 360 cpm som då

troligen beror på andra nukliders aktivitet. Detta visar att

den ojämna djupfördelningen av Y-aktivitet (fig 7) till

största delen beror på de båda studerade nukliderna. I rela-

tion till figur 6 betyder detta att den höga aktiviteten på

bottnar grundare än 12 m troligen huvudsakligen beror på

cesium-137 medan det andra, mera osäkra maximum på djup

under 30 m beror på kobolt-60.

5.3 Budgetberäkning

Beräkningen över mängden aktivitet som finns i Tvärens sedi-

ment har i detta första alternativ 1 gjorts separat för Bergö-

sundet på en yta som sträcker sig 100 m nord och syd om dys-

ledningen, medan hela övriga Tvären behandlats som en enhet.

Tabell 6 Beräkning av mängden Co-60 och Cs-137 i Tvärens

sediment, 0 - 1 cm, år 1980. Alternativ 1.

Vta Antal X observerad X kalkylerad Total
cm2 data aktivitet för 1980 aktivitet

pCi cm pCi ctn~2 mCi

Co-60

Bergösundet

Nord

Syd

Tvären

Totalt

Cs-137

Bergösundet

Nord

Syd

Tvären

Totalt

:

16.107

21-1O7

22-1010

16'107

21-1O7

22-1O10

13

16

12

13

16

12

99

605

3.70

30

182

1.16

123

750

3.70

58

349

1.16

20

177

830

1027

9
73

260

342
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Om man räknar med att 40 % av aktiviteten finns i det översta

0 - 1 cm-skiktet av sedimentet och resten på 1 - 5 cm djup /5/

får man en total sedimenterad aktivitet av kobolt-60 på 2.6 Ci

och av cesium-137 på 0.9 Ci år 1980 i Tvären enligt detta

beräkningsalternativ.

Genom att antalet provtagningspunkter är litet finns det

vissa möjligheter att fördelningen av aktivitet på sedimentet

är ojämnare än vad som förutsätts i ovanstående beräkningar,

där raka medelvärden för aktiviteten i de olika områdena i

tabell 6 utgör grunden. Således finns inga provtagningar i

intervallet 100 - 500 m från utsläppet i Bergösundet fastän

halterna borde ligga på en relativt hög nivå inom denna sektor.

Räknar man med att det är en linjärt avtagande aktivitet i

detta område blir den i sedimentet bundna aktiviteten betyd-

ligt högre (alternativ 2 i tabell 7). Det finns dessutom

starka indicier som talar för att cesium-137-aktiviteten är

relativt högre på bottnar grundare än 12 m (fig 6 och 7).

En skattning av aktiviteten där kan göras genom att kombinera

informationen från figur 7 med ekvation (2) och figur 6

(alternativ 3 i tabell 7).

Tabell 7 Beräkning av totala aktiviteten (Ci) Co-60 och

Cs-137 bunden i Tvärens sediment enligt olika

alternativ (se texten)

Alternativ

1

2

3

2 + 3

Co-60

2.6

3.8

2.6

3.8

Cs-137

0.9

1.6

1.1

1.8

Det kumulerade tillskottet 1953-79 korrigerat för sönder-

fallet, uppgår till 14 Ci kobclt-60 och 43 Ci cesium-137.

Av detta har således 19 - 28 % kobolt-60 och 2.1 - 4.2 %

cesium-137 bundits i Tvärens sediment.
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Av det totala tillskottet cesium-137 fram till år 1979

härrör 12 Z från det enstaka utsläppet 1959 och drygt 3 Z

kommer från fallout (se tabell 2). I sedimentet fördelas

troligen aktiviteten från dessa olika källor på samma sätt.

Det finns risker för att sedimentationen överskattas. De

är främst förknippade med antagandet att ackumuleringen av

aktivitet sker kontinuerligt i Bergösundet. Troligen sker

det en omtransport av sediment där eftersom sundet är grunt

och strömmarna understundom kraftiga. Det innebär i så fall

att aktiviteten i Bergösundet överskattats, vilket inte på-

verkar totalaktiviteten (tabell 6) nämnvärt, men däremot

de interpoleringar som ligger till grund för beräkningarna

i sektorn 100 - 500 m frän utsläppet (alternativ 2). En

annan överskattning kan vara att använda hela Tvärens yta

vid beräkningarna fastän många grunda områden består av sten

och berghällar. Utesluter man områden grundare än 5 m redu-

ceras de beräknade aktiviteterna med ca 20 %.

5.4 Beräkning av sedimentationskoefficienter

Sedimentationskoefficienten (k) uttrycker hur stcr del av

en i vattnet befintlig mängd som sedimenterar per tidsenhet.

När det gäller Tvären är medelaktiviteterna av kobolt-60 och

cesium-137 i vattnet inte kända och kan inte beräknas från de

data som finns. Eftersom diffusions- och utspädningsprocess-

erna i huvudsak endast studerats i Bergösundet /4/ måste en

beräkning av medelhalterna i hela Tvären bli mycket approxi-

mativ. Likhet måste råda mellan utsläppt mängd aktivitet (a) -

sedimenterad mängd (b) och vattenföringen i Tvärens sund (Q)

• aktiviteten per volymsenhet (c).

a - b = 0c

För kobolt-60 är

a * 1.84 Ci • år"1

(3)

b • 0.39 - 0.57 Ci • år

Q » 20 • 106 m3 • d"1

-1
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Detta ger en medelkoncentration på 175 - 200 pCi • m

i sunden undc den studerade tidsperioden. Om man antar

att denna koncentration också gäller för Tvären som helhet

kan medelmängden aktivitet beräknas i denna vattenmassa,
6 3

som har en total volym av 480 • 10 m /4/.

Sedimentationskoefficienten k kan beräknas enligt följande.

För
k •

k •

För

a

b

kobolt-60:

480 • 106

480 • 106

cesium-137

= 2.48 Ci •

= 0.05 - 0.

• 200

• 175

pCi

pCi

Hr samma
. -1ar

10 Ci . -1ar

» 0.

= 0.

,39

,57

värden:

Ci

Ci

k

k

* 4

= 6

.1

.8

år"1

år"1

(4)

För cesium-137 har korrektion gjorts för bakgrunden (se 4.2).

Den beräknade medelaktiviteten (c) i sunden blir 326 - 333

pCi - 3
ra och sediraentationskoefficienten k * 0.32 - 0.63 år-1

Beräkningen av mängden aktivitet i det fria vattnet innebär

troligen en underskattning eftersom det måste förekomna en

gradient från utsläppet och ut i Tvären. Utspädningsstudier

har endast gjorts för Bergösundet och dess närmaste omgivning

/••*/ medan relevant hydrclogisk information (särskilt om diffu-

sionen), som skulle göra överslagsberäkningar möjliga, saknas

för övriga Tvären. Det är därför troligt att de beräknade

sedimentationskoefficienterna är för höga, kanske med en

faktor 2.

6. DISKUSSION

När det sura avfallsvattnet frän samlingstankarna pumpas ut

och blandas i Tvären, som har pH omkring 8, minskas därigenom

kobolts löslighet avsevärt /8, 6, 7/ medan cesium inte på-

verkas (op. cit). En fraktion kobolt faller därför ut, troli-

gen som medfäTining till svårlösliga järnhydroxidkomplex,

som också torde bildas, eftersom avfallsvattnet innehåller
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ganska höga halter löst järn /9/. Processen a'r troligen

snabb och en jämvikt inställer sig i regel inom 24 tinnar /10/.

De utfällda Co-60-Fe-OH komplexen sedimenterar uppenbarligen

nära utsläppet i Bergösundet och sprids sedan långsamt vidare

genom upprepade resuspenderingår och sedim«ntationer. Hastig-

heten i denna spridningsprocess kan för Tvären beräknas upp-

gå till 100 - 300 m • ar"1.

Den fortsatta sedimentationen av kobolt-60 beror sedan an-

tingen på aktivt upptag av fytoplankton /8/, som har en hög

anrikningsfaktor för detta element /11/, eller på en direkt

adsorption till detritus /107.

Cesium-137 har, i jämförelse med kobolt-60, en mycket lag

anrikning i alger och fytoplankton /il/. Däremot fixeras

den i betydande utsträckning till lermineral 111/. De högre

aktiviteter av c'sium-137 på grundare områden, som observerats

i Tvären, kan därför bero på en fixering till lerbottnar

som är vanligare på de grunda områdena.

Av den totalt utsläppta aktiviteten återfanns på sedimenten
2

i Tvären inom en yta av 22 km 19 - 28 % kobolt-60 och

2.1 - 4.2 % cesium-137. Utanför Oskarshamns kärnkraftverk

återfann Grimas /20/ 3.7 % av utsläppt kobolt-60 i en närzon

på ca 7 km* och 30 % inom ett område på ca 300 km . Skillnaden

beror troligen huvudsakligen pä att i det senare fallet blan-

das utsläppet med en kraftigare kylvattenström (50 m • sek ) ,

som snabbt transporterar ut vattnet till öppet hav där det

blandas med den kustparallella ström som finns i detta om-

råde /13/.

De sedimentationskoefficienter som beräknats för systemet

vatten - sediment i Tvären för kobolt-60 och cesium-137 är

betydligt högre än de litteraturbaserade värden som använts

av Linder et al /14/. De är dock inte direkt jämförbara
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eftersom värdena från Tvären gäller nettosedimentationen

medan dessa /14/ anger bruttoset*imeatationen. Den verkliga

skillnaden torde därför i själva verket vara större. De

höga nettosedimentationskoefficienterna kan när det gäller

kobolt-60 förklaras med den primära utfällningen betingad av

pH-höjnlngen. En ytterligare orsak, som också kan gälla

cesium, kan vara att fixeringen av dessa ämnen antingen sker

genom direkt upptag av fytoplankton /8/ eller genom adsorp-

tion till andra partiklar /15, 10/. Sedimentationen av nuklider

är då beroende av mängden och arten av dessa olika partiklar

i vattnet och man kan inte vänta sig att en förenklad två-

kompartmentmodell skall ge generellt användbara konstanter.

Tvären liksom Östersjön har betydligt högre fytoplankton-

halter än de flesta havsområden /16, 17/ och torde också ha

större mängd andra partiklar. Det är därför naturligt att

man finner högre sedimentationskoefficienter här.
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FIGUR 1. Undersökningsområdet med provtagningsstationer (O),
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FIGUR 2. Aktiviteten i sedimentet av kobolt-60 och cesiuro-137
på de olika huvudstationerna (O - 2, V » U, å • 7) i
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FIGUR 3. Aktiviteten i sedimentet av kobolt-60 och cesium-137
på station 2 1965-80 samt en prognos över den
framtida utvecklingen.
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FIGUR 4. Relationen mellan tills-ottet (korrigerat för sönderfallet) till Tvären
genom fallout • utsläpp av kobolt-60 och cesium-137 och aktiviteten i
sedimentet på station 2 (O) och 7 (A) åren 1964-79.
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FIGUR 5. Relationen mellan avståndet från utsläppspunkten och
aktiviteten i sedimentet för kobolt-60 (0) och
cesium-137 (•) i Tvären år 1979 (korrigerat för
sönderfallet) och 1980.
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FIGUR 6. Relationen mellan vattendjupet och kvoten mellan
cesium-137 och kobolt-60 i Tvären åren 1966-68 (0)
och åren 1979-80 (§) (korrigerat för sönderfallet),
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FIGUR 7. Relationen mellan vattendjupet och den totala
gamma-aktiviteten på olika stationer i Tvären 1977.
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Utsläppen av kobolt-60 och cesium-137 frän Studsvik

till Tvären (Ci • år"1)

Är

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

kobolt-60

2.4

2.3

0.7

1.8

1.4

1 3

0.7

1.5

1.8

1.6

1.8

5.6

2.2

1.1

1.4

1.8

cesium-137

0.002

0.1

0.002

0.6

0.7

1.1

1.3

3.3

2.4

1.9

0.5

4.8

7.2

4.3

6.0

5.5
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Appendixtabell 3 Aktiviteten cesium x37 (pCi gtv" ) i Tvärens sediment, övetoca cm-aki*tet

Ar/station 2 4 7 1 10 U 12 13 14 15 16 17 18

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976 I

1977 j

1978 >

1979 j

1980

4.3

4.8

3.8

5.2

4.3

4.6

6.0

6.0

12

13

13

9.4

9.4

20
14

15
11

18
13

18
18

18

1.8

2.0

2.7

1.8

5.2

5.1

6.4

11

7.7

6.4

4.4

6.8
7.4

11
11

7.2
8.8

7.0
25

7.8

2.5

3.9

2.3

3.3

3.4

2.2

3.4

6.0

6.9

3.6

4.3

4.1

2.3

4.6
4.6

5.1
6.7

5.5
6.6

4.9
5.1

5.4

2.2

3.9

3.2

1.1

1.0

1.6

1.9

1.5

2.0

1.7

0.7

1.3

f l
55

5»
o

>

C/1
H

J3
00
o
OJ

6.5 4.8 3.1 4.8

6.8 3.0 2 .1 1.5 5.3

Anm; Se appendixtabell 2.
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