
Förord

Programrådet för radioaktivt avfall (Prav), som inrättades 1975,
upplöstes den 30 juni 1981. Berättelser om Pravs verksamhet har
avgivits för tiden från november 1975 t o m juni 1977 och från
juli 1977 t o m juni 1979. Den verksamhet som Prav bedrivit
kommer att fortsättas dels inom den vid det senaste budgetårsskiftet
inrättade Nämnden för hantering av använt kärnbränsle (NAK) och
dels inom Svensk Kärnbränsleförsörjning AB (SKBF). Denna verk-
samhetsberättelse, den tredje som Prav utger, är alltså den sista.

Redovisningen av forsknings- och utvecklingsarbetet är uppdelad
i programområden. Dessa formulerades ursprunglingen i ett program-
förslag som den s k AKA-utredningen överlämnade till regeringen i
anslutning till att utredningen föreslog att ett programråd
skulle inrättas.

Programområdena har varit följande:

1. Hantering av låg- och medel aktivt reaktoravfall.

2. Transport och lagring av använt kärnbränsle och förbrukade
reaktordelar.

3. Upparbetning av använt kärnbränsle och överföring i fast form
av högaktivt avfall.

4. Slutlig förvaring av radioaktivt avfall i berg.

5. Information, riskanalys och övrigt för programområdena
gemensamt.

Forsknings- och utvecklingsarbetet har de senaste åren koncentrerats
till programområdena 1 och 4. Verksamheten inom programområde 2
avslutades 1977 med utgivandet av en slutrapport över en komplett
förstudie till ett transportsystem och en lagringsanläggning.
Arbetet inom programområde 3 har begränsats till avfallsforskning
sedan det ursprungliga förslaget om en förprojektering av en svensk
upparbetningsanläggning blivit inaktuellt.

Åtskilliga av de forsknings- och utvecklingsprojekt som Prav
drivit har sträckt sig över flera år. Redovisningen i denna
verksamhetsberättelse behandlar dock endast arbeten och uppnådda
resultat under tiden efter den 1 juli 1979. Kompletterande redovis-
ningar av de mer långvariga projekten finns dels i tidigare verk-
samhetsberättelser, dels i Prav-rapporter, vilka kan rekvireras
från NAK, Kungsgatan 35, 111 56 Stockholm.

. Under sina sista verksamhetsår har Prav utarbetat projekt som
inte hunnit bli slutförda till den 30 juni 1981. Redovisningen
i denna verksamhetsberättelse omfattar i princip också avveck-
lingen av Pravs arbete med dessa projekt. En betydelsefull del
av de den 30 juni 1981 pågående arbetena har emellertid gällt
verksamheter, som enligt riksdagens beslut om den fortsatta an-
svarsfördelningen faller inom SKBF:s ansvarsområde och därför i
fortsättningen övertagits av SKBF. Detta gäller bl a de pågående



projekten rörande slutlig förvaring. Någon närmare redogörelse
för dessa sistnämnda projekt lämnas därför inte i denna verksam-
hetsberättelse.

En redovisning för övriga utvecklingsprojekt inom de aktuella
programområdena, lämnas på sidorna 1 till 73. Textansvariga
för denna redovisning är civ.ing. Olle Degerman, byrådirektör
Sven Löfveberg, civ.ing. Nils Rydell och statsgeolog Sören
Scherman. För närmare kännedom om dessa projekt och deras resul-
tat hänvisas till de i anslutning till redovisningen angivna
Prav-rapporterna.

Jag vill på programrådets vägnar uttrycka rådets uppskattning
av de värdefulla insatser som gjorts för rådets räkning av
anlitade forskare och institutioner.

Stockholm i

Sven Romanus
Ordförande i programrådet
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Beskrivning av
forsknings- och utvecklingsarbetet

Programområde 1 Hantering av
låg- och medelaktivt
reaktoravfall

Prav har slutfört en utredning om de viktigaste hanteringsste-
gen för reaktoravfall efter lagringen vid kärnkraftverken. Den
har omfattat transporter, eventuell central mellanlagring samt
slutlagring. Utredningsresultaten kan sammanfattas i följande
slutsatser:

- en central mellanlagring kan inte motiveras varken av
ekonomiska eller säkerhetsmässiga skäl,

- slutförvaret bör förläggas nära en kust så att avfallet
kan transporteras med fartyg,

- det medel akti va avfallet måste transporteras i strål skär-
mande behållare av hänsyn till fartygsbesättningens strål-
dosbelastning,

- strål skärmarna i dessa behållare blir så tjocka att de effek-
tivt skyddar avfallet mot skador vid fartygskollisioner i de
hastigheter som nu förekommer till sjöss. Strål skärmarna
skyddar även avfallet från att skadas om det blir brand i
samband med en fartygskollision,

- om fartyget förliser eller avfallslasten faller över bord
vid en kollision så kommer avfallet att ligga kvar i sina
behållare och kan bärgas tillsammans med dessa,

- slutförvaret kommer att innehålla avfallsgods av olika
materialsammansättning, aktivitetsinnehåll och läckage-
egenskaper. Det är därför enklare att skydda omgivningen
med en gemensam tätbarriär omkring avfallet än att verifi-
era tätheten hos varje avfallsgods för sig,



- den gemensamma tätbarriären kommer att reducera och för-
dröja läckaget så att huvuddelen av de radioaktiva ämnena
i avfallet hinner sönderfalla till stabila (inaktiva)
ämnen innan de når omgivande grundvatten. Långlivade radio-
aktiva ämnen förekommer endast i obetydliga mängder i re-
aktoravfallet, men övre gränser måste sättas för slutför-
varets innehåll av sådana eftersom de inte kan förutsättas
hinna bli inaktiva innan de kan läcka ut till grundvatten-
täkter.

Förvaret förutsätts bli lokaliserat på 50-100 m djup i en
bergplint av normal kvalitet men så att det inte genomkorsas
av någon starkt vattenförande sprickzon. En framtida befolk-
ning,som hämtar sitt dricksvatten från de vattenförande kross-
eller sprickzoner som avgränsar bergplinten, beräknas kunna
få ett stråldostillskott på grund av läckage från förvaret
om några hundratusendelar av stråldosen från den naturliga
strålningen i vår miljö.

Ett transportsystem och en slutförvaring enligt de principer
som framkommit i Prav's utredning projekteras nu av SKBF för
att tas i bruk mot slutet av 80-talet.

Anläggning för låg- och
medelaklivt avfall, ALMA v

Programledare Civ.ing. Olle Degerman

Förstudien över en anläggning för låg- och medelaktivt avfall,
ALMA, har slutförts och utredningsresultaten finns redovisade
i ett antal rapporter. Dessa omfattar för den sista etappen
huvudsakligen konstruktionsstudier och riskanalyser. Förstu-
dien visar bl a att spridningen av radioaktivt material t i l l
biosfären får en mycket begränsad omfattning som i realite-
ten kommer a t t vara ofarlig för människan. Detta gäller såväl
vid transport av avfallet med fartyg som vid' slutlig förva-
ring i bergrum.

Kärnkraftföretagen kommer mot slutet av 1980-talet att ha
fyllt nu befintliga lokala avfallslager. Man är därför ange-
lägen om at t e t t slutlager för det låg- och medelaktiva av-



fallet snarast färdigställs, så att lokala utbyggnader kan
minimeras eller helt undvikas. Ett projektinriktat arbete,
som utgör en fortsättning på Prav's förstudie, har därför
startats hösten 1980 inom Svensk Kärnbränsleförsörjning AB
(SKBF) och dess avdelning för avfallsfrågor, KBS. SKBF är ett
av kärnkraftföretagen organiserat aktiebolag for gemensamma
bränsle- och avfallsfrågor.

Rapport

0 Degerman
Juni 1980
Rapport Prav 1.37

Anläggning för låg- och medel-
akt iv t avfall , ALMA. Rapport
om kompletterande förstudie.

Kemakta Konsult AB
Kjessler & Mannerstråle
Stadsvik Energiteknik AB

Transport av låg- och
medelaktivt avfall

Projektledare Civ.ing. Bertil Grundfeldt,
Kernakta Konsult AB

Civ.ing. Einar Eriksson,
Kjessler & Mannerstråle

Civ.ing. Lennart Devell,
Studsvik Energiteknik AB

Ett system för transporter av reaktoravfall från kärnkraftver-
ken t i l l e t t gemensamt slutförvar redovisades i den föregående
verksamhetsberättelsen. Dessa arbeten har nu kompletterats med
en beräkning av hur transportbehållare av betong kan motstå
tänkbara påkänningar (brand och stötar) samt analys av radio-
aktiva utsläpp och deras spridning t i l l biosfären.

De dimensionerande haverifallen sammanhänger a l la med kol l i -
sioner mellan fartyg. Frekvenserna för kollisionerj-som kan
skada transportbehållarna är genomgående låga, 10"5 per år
eller lägre.

Frigörelsen av radioaktiva ämnen t i l l havsvattnet om lasten
faller över bord eller fartyget sjunker har bedöms underskrida
7 GB av cesiumisotoper, vilka dominerar riskbilden. Detta ger
maximalt en individdos av 1 mikrosievert vid konsumtion av
fisk, vilket är den avgörande spridningsvägen.



Transport av radioaktivt material till sjöss i behållare av
föreslagen typ har därför bedömts ge en mycket hög säkerhet
mot såväl utsläpp som skador.

Rapporter

Kemakta Konsult AB Skärmade transportbehållare
Bertil Grundfelt för reaktoravfall - haveri-
Kjessler & Mannerstråle scenarios och behållar-
Einar Eriksson skador
Rapport Prav 1.30

Studsvik Energiteknik AB Safety analysis of sea trans-
L Devell, 0 Edlund, N Kjellbert portation of solidified re-
Kemakta Konsult AB actor wastes
B Grundfelt
Salén Technologies AB
T Mil chert
Rapport Prav 1.31

Sydkraft AB Konstruktionsstudier
Statens Vattenfallsverk

Projektledare Civ.ing. Hans Lindström,
Sydkraft AB

Civ.ing. Malte Cederström,
Vattenfall

Konstruktionsstudierna har fortsatt för alternativa utföranden
av slutlager för låg- och medel akti vt avfall placerat i kris-
tal lint berg. Studien har behandlat bergrummens och barriärer-
nas form och utförande samt hanterings- och servicesystemens
utformning. Olika alternativa utföranden har kostnadsberäk-
nats och för- och nackdelar mellan alternativen värderats.

En slutsats av studierna är a t t stora liggande bergsalar
(tvärsnittsarea 600 ä 700 m2) samt stående cirkulära cylin-
driska bergrum (60 m höga och med 15 m radie) ger likvärdigt
de lägsta lagringskostnaderna, om bergrummen från spridnings-
synpunkt måste förses med tätbarriär av lera-bentonit. Anlägg-
ningskostnaderna för ett dylikt slutlager uppgår t i l l mellan
300 och 400 miljoner kronor (prisnivå jan-79), beroende på



förläggningsdjupet (50-300 m ) . Storleken av lagret har bestämts
av volymen låg- och medel akti vt avfall (124 000 m3) från 30 års
drift av 13 kärnkraftverk med den sammanlagda effekten av
10 000 MWe. Barriärkostnaden utgör härvid ca 50 % av total-
kostnaden.

Tiden för uppförande av anläggningen på 50 meters djup har be-
dömts till fem ä sex år efter beslut om lokalisering. Vid för-
läggning på 300 meters djup ökar byggnadstiden med två-tre år.

Valet av alternativ kan ej enbart göras utifrån föreliggande
konstruktionsstudie. Spridningsberäkningar, kommande avfalls-
normer och avfallshantering m m påverkar även valet. En kombi-
nation av olika lagertyper kan från denna synpunkt visa sig
vara den lämpligaste lösningen.

Rapporter

Sydkraft AB
H Lindström
Rapport Prav 1.25
April 1979

Vattenfall
M Cederström
G Alstermark
S Halvarsson
J Martna
Rapport Prav 1.26
Maj 1980

ALMA - Hanteringsutrustning vid
transport av avfall

ALMA - Konstruktionsstudie för
slutlager



Stadsvik Energiteknik AB Beräkning av läckage av
radioaktiva ämnen från
avfallslager jämte
säkerhetsanalys

Projektledare Civ.ing. Nils Kjellbert
Tekn.dr. Hans Häggblom

En beräkning har gjorts av mängden utläckande radioaktiva
ämnen från ett avfallslager med betongingjutet avfall där
lagerdelen omges av en 1,5 m tjock lerbarriär. Utläckaget för-
utsätts ske huvudsakligen genom diffusion. Beräkning har gjorts
för tritium, kol-14, järn-55, kobolt-60, nickel-59 och -63,
strontium-90, jod-129, cesium-134, -135 och-137 samt pluto-
nium -239. Endast kol-14, jod-129 och cesium-135, d v s
nuklider med lång halveringstid (1000-tals år) och låg för-
dröjningsfaktor, kan passera barriärerna i nämnvärd omfatt-
ning. Beräkningar har även utförts där sprickor förutsatts
i betongbarriären samt för såväl homogent som sprickigt berg
i omgivningen. Dessa ändringar i antagandena visade sig ha
obetydlig inverkan på beräkningsresultaten.

Avgörande för spridningen till biosfären av det utläckande av-
fallet är sedanden utspädning.sanerhålles i grundvattnet. Man
finnar att de högsta aktivitetsdoserna till människan fås vid
konsumtion av dricksvatten från en närliggande brunn. Tre
fall-har studerats, varav normalfallet, brunn i närliggande
vattenförande sprickzon, ger individdoser som ligger under
en tiotusendel av de som orsakas av joniserande strålning i
vår naturliga omgivning.

De två övriga beräkningarna gäller de mer osannolika fallen
att en brunn borras genom ett lagerrum eller i relativt tätt
berg mellan lagerrummen. I båda fallen kan endast den vatten-
mängd som motsvarar en liten grupps (6 personers) behov upp-
pumpas. Det senare fallet ger låga individdoser (< 0,1 % av bak-
grundsdosen) medan det första fallet kan ge doser i nivå med
de naturliga. Detta förutsätter dock att pumpning sker inom
100 år efter deponering. Dosen blir 10 gånger mindre efter
200 år och 100 gånger mindre efter 300 år.

Rapporter
Studsvik Energiteknik AB
Hans Häggblom
Nils Kjell bert
Rapport Prav 1.27

Studsvik Energiteknik AB
Nils Kjell bert
Hans Häggblom
Vattenfall
Malte Cederström
Statens Geotekniska ins t i tu t
Tom Lundgren
Rapport Prav 1.29

Calculations of radioactive
nuclide migration from a
respository for reactor
wastes

Central repository for low-
and intermediate level waste
(ALMA) Conceptual design,
sit ing and safety study



Utveckling av ny teknik

Programledare Fi1.1 i c. Åke Hultgren ,
Studsvik Energiteknik AB

B-Ctr.programledare Civ.ing. Claes Thegerström,
Studsvik Energiteknik AB

Vid de svenska kärnkraftverken renas sådant vatten som inne-
håller radioaktiva ämnen med hjälp av filter och jonbytare
av organiskt material. Dessa gjuts in i cement eller bitumen
och utgör huvuddelen av det niedelaktiva avfallet. Ingjutningen
ökar volymen av avfallet och fixerar avfallsämnena i biandma-
triser vilkas långtida slutförvaringsegenskaper kan vara svåra
att entydigt fastställa genom kortvariga laboratoriemätningar.

Utvecklingsarbeten pågår på överföring av de radioaktiva äm-
nena från de organiska jonbytarna till oorganiska jonbytare
och på slutbehandling av dessa oorganiska jonbytare. Slutbe-
handlingen består i att det kornformiga oorganiska materialet
smälts ihop till kristallina eller glaskeramiska kroppar.
Fördelen med detta förfarande är att jonbytaren själv blir
avfallsmatris. Ingen extra, voly^ökande ingjutningstillsats
behövs. Den fasta slutprodukten motsvarar till sina egenska-
per geologiskt stabila mineral, i högre eller mindre grad
beroende på hur porfri slutprodukten blir vid i hopsmält-
ningen.

I en tidigare verksamhetsberättelse redovisades undersökning-
ar i laboratorieskala av Överföringsprocessen. De hlir redo-
visade projekten omfattar tillverkning, syntes,av de oorga-
niska jonbytarna, projektering av en anläggning i pilotskala
för överföringsprocessen, prov med slutbehandlingen av de
oorganiska jonbytarna samt prov med förbränning av de orga-
niska jonbytarna, som är ett av alternativen för slutbehand-
ling av dessa.

Dessutom redovisas utvecklingsarbeten på en reningsmetod för
reaktorvatten som skulle kunna ersätta de nu använda.

Rapporter

Studsvik Energiteknik AB Lägesrapporter för insatser
Åke Hultgren på oorganiska jonbytsre och
Rapporter Prav 3.20-3.22 extraktionsteknik för behand-
Prav 3.24-3.27 ling av radioaktivt avfall

Studsvik Energiteknik AB Research Programme on the Con-
Äke Hultgren (ed.) ditioning of Nuclear Power
Augusti 1980 Waste. Progress Report July
Rapport Prav 3.23 1980

Studsvik Energiteknik AB Research Programme on the
Åke Hultgren (ed.) Conditioning of Nuclear
Juni 1981 Power Waste. Progress Report
Rapport Prav 3.28 June 1981



Institutionen för oorganisk
kemi vid tekniska
högskolan i Lund

Syntes av zeoliter

Forsknings ledare

Projektledare

Docent Sten Andersson

Fil.dr. Lars Fälth

Arbetet med syntes av oorganiska jonbytare har fortsatt. Fram-
ställning av zeolit P i laboratorieskala har avslutats. Det
går att syntetisera zeolit P i flera olika varianter med för-
hållandet mellan kisel och aluminium från 1:1 upp till 2,5:1.
De har samma kristallina uppbyggnad och är därmed cesium-selek-
tiva. Kontakter har tagits för att en produktion i industriell
skala skall kunna komma igång.

Syntetiska zeoliter har framställts på flera håll under de se-
naste 30 åren. Kristallerna har dock alltid blivit små. Flera
metoder har utarbetats för att öka partikelstorleken bl a ge-
nom granulering efter inblandning av bindemedel och sintring.
Denna inblandning förändrar materialets egenskaper, vilket i
många fall inverkar negativt på användbarheten. Vid institu-
tionen för oorganisk kemi vid tekniska högskolan i Lund har
utvecklats en metod för framställning av stora zeolitkristäl-
ler. Först framställs ett högenergetiskt syntetiskt glasämne.
Därefter får man detta glasämne att kristallisera i en alkalisk
lösning vid en temperatur av 100 till 300°C. Produkten är mycket
väl lämpad t ex som jonbytare i kolonner. Metoden är enkel och
produkten lätt tvättbar och ingen granulering behövs.

Zeolitkristall framställd genom kristal-
lisation från syntetiskt glas, förstoring 200 ggr



Inom projektet har man också sökt efter en zeolit som är så se-
lektiv som möjligt för tvåvärda nickel joner. Bland de kända
zeoliterna finns dock endast ett begränsat antal att välja
mellan. Zeolit N, som verkar lämpligt, kan framställas med
kort kristallisationstid vid låg temperatur. Zeolit N:s struk-
tur och egenskaper har tidigare inte bestämts. Preliminära
tester, som utförts inom projektet, visar att den är mer se-
lektiv för små tvåvärda katjoner än för envärda.

UTGÅNGSMATERIAL
Kvarts
natri ummetaalumi nat
natriumkarbonat

FÖRGLASNING
vid 1200-1400OOC
i 4 till 8 timmar

HYDROTERMAL
KRISTALLISATION
i 0,001-1 molar
natriumhydroxid
vid 100-300° C
1 10 timmar till
2 veckor

TVÄTTNING, TORKNING
OCH FRAKTIONERING

Blockschema över syntesgången för fram-
ställning av zeoliter

Rapport se

Studsvi k Energiteknik AB
Ake Hultgren (ed.)
Rapport Prav 3.20 - 3.28
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Stadsvik Energi AB Pilotanläggning för
ASEA-ATOM överföring av radio-

alctiva ämnen frän
organiska rill oorganiska
jonbytare

Projektledare Civ.ing. Claes Thegerström,
Studsvi k Energiteknik AB

Civ. ing. Bengt Ivung,
ASEA-ATOM

ASEA-ATOM har projekterat en pilotanläggning avsedd för överföring
av de radioaktiva ämnena från organiska jonbytare t i l l oorga-
niska jonbytare. Anläggningen kallas Pilo och beräknas kunna
behandla en tiondel av de jonbytarmassor som används vid k r a f t -
verken. Jonbytarmassorna transporteras från kärnkraftverken
t i l l Studsvik som är den tänkta platsen för anläggningen.

BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGEN

Från e t t transportkärl pumpas den använda jonbytarmassan t i l l
en av två lagringstankar. De rymmer tillsammans 4 m3.
Jonbytarmassan pumpas sedan t i l l doseringstank. Från denna
kan jonbytarmassan antingen överföras via en u l t r a l j ud t vä t t
t i l l separering i an- och katjonbytare e l l e r , e f te r a t t ko l -
dioxid avlägsnats, d i rekt t i l l någon av de två jonbytarkolon-
nerna. Dessa kommer då a t t innehålla både an- och katjonbytare.

När jonbytarmassan skal l separeras i an- och katjonbytare
tvättas den fö rs t ren från bl a korrosionsprodukter, crud,
med u l t r a l j u d . I separationstanken behandlas jonbytarmassan
med glycerol varefter den separeras. Anjonbytaren som endast
innehåller små mängder radioaktiva ämnen tas om hand för
bränning. Största delen av de radioaktiva ämnena är bunden
t i l l katjonbytaren. De v ik t igaste avfallsämnena är cesium-137,
strontium-90 och kobolt-60. Separationsdelen kan behandla 250
l i t e r jonbytarmassa per vecka.

Ur kolonnerna med jonbytarmassa tvättas de radioaktiva ämnena
ut , elueras. Detta eluat fors över t i l l de fyra kolonnerna
med oorganisk jonbytarmassa, som sorberar de radioaktiva
ämnena ur lösningen. Som jonbytare används zeo l i te r och
t itanater.

Deneluerade organiska jonbytarmassan töms i en intern trans-
portbehållare för vidare behandling.

Efter torkning kan den oorganiska jonbytaren varmebehandl as
och pressas ihop t i l l et t s tabi l t keramiskt material som är
lämpligt för slutförvaring.
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Den urtvättade katjonbytaren och den tidigare separerade an-
jonbytaren kan sedan brännas. Askan kan i sin tur behandlas
på samma sätt som de oorganiska jonbytarna.

Rapport
ASEA-ATOM
Februari 1980
(rev maj 1980)
Rapport Prav 1.34

Pilotanläggning för överföring
av a k t i v i t e t från organiska
t i l l oorganiska jonbytare -
PILO

Institutionen för kärnkemi
vid tekniska högskolan i
Stockholm. Institutionen
för oorganisk kemi vid
tekniska högskolan i Lund.
Studsvik Energiteknik AB

Slutbehandling av
oorganiska jonbytare

Forsknings ledare

Projektledare

Professor Torbjörn Westermark,
institutionen för kärnkemi,
Stockholm

Docent Sten Andersson,
institutionen för oorganisk kemi,
Lund

Tekn.lic. Sevald Forberg,
institutionen för kärnkemi

Fil.dr. Lars Fälth,
institutionen för oorganisk kemi

Ing. Sven Johansson,
Studsvik Energiteknik AB

Vid kärnkraftverken tas radioaktiva ämnen i processvatten upp
på organiska jonbytare. Omfattande studier har gjorts på över-
föring av dessa radioaktiva ämnen från de organiska till orga-
niska jonbytare. Motivet för detta är att de oorganiska jon-
bytarna kan smältas ihop till fasta kristallina eller glaske-
ramiska kroppar som långsiktigt binder de radioaktiva ämnena på
ett mycket effektivt sätt.
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Syftet med de här presenterade projekten är dels att behaiidla
de oorganiska jonbytarna med enkel sintring, yarmpressning
eller hetisostatisk pressning,del s ?rtt undersöka egenskaperna
hos de olika produkter man erhållit vid denna slutbehandling.
Arbetena har utförts vid institutionen för kärnkemi vid tek-
niska högskolan i Stockholm, institutionen för oorganisk
kemi vid tekniska högskolan i Lund, Studsvik Energiteknik A3
och ASEA Robertsfors.

ENKEL SINTRING

Enkel sintring innebär uppvärmning vid atmosfärstryck av kall pressat
material. Det har provats för titanater och zeoliter vid tempera-
turer mellan 1QQO och 1300°C. De rena titanaterna blev spröda och
till synes porösa. Det förefaller som om enkel sintring är tänkbar
för en blandning av titanater och zeoliter, där zeoliterna tjänst-
gör som flussmedel.

Förångningsförsök i Studsvik har visat att en ansenlig del av
radioaktiv zink förångas från titanat vid 1300°C. Samtidigt
har under samma extrema betingelser 10 % av cesiumaktivi teten
förångats ur mordenit. Enkel sintring av en blanding av titanat
och zeolit bör dock kunna genomföras vid temperaturer väl under
1300OC.

VARMPRESSNING

Vid varmpressning har materialet packats i grafitformar och ut-
satts för ett axialt tryck av 5 MPa under en timma vid 1070°C.
Kropparna visade sig vara håll fasta och synbarligen täta.

HETISOSTATISK PRESSNING

Vid hetisostatisk pressning kan en massa formas till en tät
kropp. Massan innesluts först i en stål behåll are. Behållaren
utsätts därefter för högt tryck (över 100 MPa) och hög tempera-
tur (över 1000°C) under några timmar. Som trycksättningsmedium
används gas. Trycket kommer då att i alla punkter verka vinkel-
rätt mot behållarens yta.

FÖRSÖKSSERIER

Under 1980 gjordes värmebehandlingsförsök av oorganiska jon-
bytare med de tre metoderna. Arbetet utfördes av tekniska
högskolorna i Stockholm och Lund samt av Studsvik Energiteknik.
Några hetisostatiska provpressningar utfördes i december 1980
vid ASEA Robertsfors som förberedelse inför en försöksserie
med aktivt material. Behandlingen pågick under 2 timmar vid
1300°C och 150 MPa, Materialet har före och efter pressningen
undersökts vid tekniska högskolan i Lund med hjälp av svep-
elektronmikroskop och röntgen. Även bestämningar av densiteten
har gjorts före och efter behandl ingsn. Tätheten blev i medel-
tal drygt 4200 kg/m3.



Undersökningen med svepelektronmikroskop visar att det är tem-
peraturen vid förbehandlingen som avgör slutproduktens homoge-
nitet. Optimal temperatur är strax under 700° C. Denna effekt
är mest påtaglig för ammoniumtitanater. Förvärms ammoniumtita-
nat till 900° C växer rutilkristall erna och dessa förändras
inte vid pressningen. Vid 700° C sker ej någon motsvarande
kristallisation. Efter varm isostatisk pressning blir materi-
alet tätt. En motsvarande effekt får man även på natriumtitana-
ter. Skillnaden efter förbehandling vid 700° C och 900° C är
inte lika stor men en större frekvens av hål rum finns i de
prov som förbehandlats vid 900° C.

Under 1981 har en omgång aktiva prover behandlats under 6 tim
vid 1300° C och 150 MPa. Provkropparna har ännu inte studerats
närmare men vid en ytlig besiktning syns resultatet vara gott.
Man har sågat upp kropparna i skivor för lakningsförsök.

KARAKTERISERING AV SLUTBEHANDLAT MATERIAL

Enkelsintrade titanater har haft den sämsta hållfastheten,
framför allt de prover som sintrades vid temperaturer under
1200° C. De varmpressade proverna har överlag visat sig vara
mer porfria. De första prover som pressats hetisostatiskt har
stor spridning i egenskaperna på grund av att provbehållarna
läckte så att presstrycket inte verkade på avsett sätt. Den
andra serien prover är ännu inte undersökta noggrant, men
oressningsmomentet har lyckats.

Det behandlade materialet har undersökts med svepelektronmi-
kroskop. De enkelt sintrade proven har inte samma homogenitet
och höga densitet som de hetiostatiskt pressade.

Fasanalyser har gjorts med röntgen. Faserna överensstämmer
mycket väl med de resultat som tidigare erhållits. Det verkar
som om behandlingstemperaturerna i stort bestämmer bildningen
av de olika faserna medan trycket är avgörande för kropparnas
homogenitet och densitet.

LAKNINGSTESTER

I Studsvik har utförts lakningsförsök av varmpressade och he-
tisostatiskt pressade zeoliter och titanater. Läkningen h'ar
skett vid temperaturer mellan 40 och 300° C och i olika lös-
ningar. En del av dessa har varit mycket alkaliska och därmed
gett indikationer om vad som krävs för att bryta ned de värme-
behandlade materialen. De standardtester som utförts sker vid
sådana förhållanden som inte förekommer i ett slutförvar. En
del lakningsförsök har därför skett med standardiserat grund-
vatten vid 40° C, vilket bättre motsvarar verkliga förhållan-
den. Lakningsförsöken är ännu inte slutförda och utvärderingen
av dem kvarstår därför. Stabiliteten hos de testade materialen
verkar vara mycket god.
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Lägesrapport 1981-06-30 om
karakterisering av genom enkel
sintr ing, yarmpressning el ler
hetisostatisk pressning erhåll-
na slutprodukter av oorganiska
jonbytare

Avdelningen för kemisk
teknologi, tekniska hög-
skolan i Lund

Förbränning av jonbytar-
massa i fluidiserad bädd

Forsknings ledare

Projektledare

Professor Ingemar Bjerle

Civ.ing. Owe Svensson

Vid ett kärnkraftverk bildas låg- och medel akti vt avfall varav
en del är förbrukad jonbytarmassa. Denna har stor volym, som
bör reduceras innan avfallet slutförvaras. Genom att förbränna
jonbytarmassorna kan man reducera volymen avsevärt. Projektet
omfattar försök med förbränning av jonbytarmassa i en f l u i d i -
serad bädd. Detta innebär at t man förbränner en uppslamning,
slurry, av jonbytarmassa, vatten och etanol i en apparat där
reaktionsblandningen hålls svävande i en luftström.

Våren 1978 påbörjades ett forskningsarbete-för att utreda möj-
ligheterna at t förbränna jonbytarmassa från kärnkraftanlägg-
ningar i en fluidiserad bädd. De inledande försöken gjordes i
en utrustning som var avsedd för annat ändamål. Det visade sig
att en speciell anläggning måste byggas. Detta skedde under
vintern och våren 1979. Försök utfördes i denna nya anläggning
under våren och sommaren 1979.

Försöken visade att pulverformig jonbytarmassa kan matas in
och förbrännas vid en temperatur mellan 800 och 900° C. En
slurry av jonbytarmassa, vatten och etanol pumpades in i reak-
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torn. Försök med t i l lsats av mycket små mängder radioaktivt
cesium t i l l jonbytarmassan gav inga signifikativa resultat på
grund av mätsvårigheter. Då cesiet förångas vid låg tempera-
tur begränsades arbetstemperaturen t i l l ca 600° C. För att
klara detta användes en katalysator som innehöll platina. För-
bränningen kunde då utföras vid önskad temperatur, men koks-
bildningen ökade markant. Vid et t sådant försök återfanns 66 %
av t i l l s a t t cesium i bäddmassa, cyklongods, kondensat och
s to f t f i l te r .

FÖRSÖK UTFÖRDA UNDER HÖSTEN 1979 OCH VÅREN 1980 (ETAPP 3)

Under tredje etappen av projektet skulle de optimala betingel-
serna för förbränningen bestämmas. Med optimal avses då tempe-
ratur, luftöverskott och kapacitet som med bibehållandet av
cesium inom systemet ger god utbränningsgrad, l i t en kokspro-
duktion och l i t e t bäddslitage.

På grund av stora svårigheter a t t finna en kommersiell kataly-
sator har programmets målsättning inte kunnat uppfyllas. Likaså
har cesiumbalansen för de genomförda försöken inte gett bra
resultat.

APPARATBESKRIVNING

Under etapp 2 konstaterades a t t vissa delar av utrustningen
inte var nödvändig. Den andra reaktorn och dess cyklon kunde
förbikopplas då den inte användes. Smärre juster ingar och t i l l -
byggnader behövdes för a t t kunna utföra försöken enl ig t p la-
nerna. Dessa modifikationer utfördes under hösten 1979. Den
s lu t l i ga utformningen av experimentanläggningen framgår av
figuren.

KYLSLINGA CYKLON

REAKTOR

KCNDETS-
F&JJOR T

CIRK. INM
PUMP PUMP

VKBMESLINGA

GASQL SIÄNGFILTER

LUFT

Anläggning för förbränning av jonbytarmassa. För att
öka reglerbarheten hos reaktorn installerades en kyl-
slinga.' Kondensfällor monterades in före och efter
slangf i l t ret för att skydda detta för fukt som ofta
uppkommer vid start och driftsstörningar.



17

FÖRSÖKSGÅNG

Vid försöken användes förbrukad inaktiv jonbytarmassa från
kärnkraftverket i Forsmark. Några försök utfördes med oanvänd
jonbytare från Barsebäcksverket.

Ett försök går i allmänhet till på följande sätt. Reaktorn med
13 kg sandbädd förvärms med hjälp av värmeslingorna och för-
värmd luft. När bäddtemperaturen uppnått 600-650° C startar in-
matningen av jonbytarslurry. Vid de försök där fördelningen av
cesium studeras tillsätts 0,7 % cesiumklorid räknat på jonby-
tarens torrvikt. Vid varje försök matades 10 1 slurry in.

GENOMFÖRDA FÖRSÖK

Under perioden oktober - december 1979 inriktades försöken på
att jämföra förbränningen av använd och oanvänd jonbytarmassa.
Vid förbränning utan katalysator uppnås en temperatur över
800° C. Detta medför att cesium avgår. För att utröna om det
är möjligt att binda cesiet i mer svårförångade föreningar
tillsattes vid ett antal försök jodid, sulfat eller kalk, Ce-
siumjodid och cesiumsulfat är stabila föreningar. Idén med
kalktillförseln är att skapa flera kondensationskärnor där
cesiet kan tas upp. Någon förbättring av cesieupptaget kunde
inte konstateras vid tillsatsen av något av de tre ämnena.

Försöken under januari och februari 1980 inriktades på att
konfirmera resultaten från föregående försöksperiod. Två för-
sök med tillsats av kalk och tre med jodid utfördes. Resulta-
ten av de fem proven var samma som tidigare. Halten cesium i
stoftet visade sig vara i det närmaste konstant, 1,9-2,9 mg/g,
oberoende av tillsats, cyklongodsmängd eller kol hal t.

Vid några senare försök lakades även bädden för att utröna om
cesiet på något sätt anrikades i denna. Likaså analyserades
det kondensat som bildades efter slangfiltret. Inga stora mäng-
der cesium fanns i något av dessa prov.

Vid de under mars-juni 1980 utförda försöken tvättades hela
systemet med varmvatten efter försöken för att göra det möj-
ligt att bedöma den cesiummängd som anlagrats på reaktor- och
rörväggar eller i det stoft som fastnat på dessa ställen. För-
söken visade mycket små mängder cesium i systemet.

Ett försök där cyklonen förbi kopplades utfördes också. Allt
stoft i gasen samlades upp i slangfiltret. Detta test utfördes
för att se om en betydande filterkaka påverkade cesiumupptaget.
Det visade sig dock att ingen förbättring kunde konstateras.

De utförda försöken visade att cesium inte adsorberas tillfreds-
ställande i de tvättflaskor som var kopplade till gasströmmen
före och efter -filtret. Den största mängden cesium adsorberas
i första tvättflaskan och bara en liten del i de tre övriga.
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I den första tvättflaskan finns mycket stoft medan vätskan i
de övriga ä'r ganska ren. Detta kan innebära att cesiet är
stoftbundet.

FÖRSÖK MED KATALYSATOR

Alla försök att i Sverige finna en katalysator som är lämplig
för denna verksamhet har varit fruktlösa. En katalysator be-
ställdes emellertid från Hereaus GmbH i Västtyskland. Den är
baserad på aluminiumoxid med 0,2! % platina. Vid kraftig genom-
bi åsning av gas blandades katalysatorn ned i bädden men endast
ett fåtal korn når botten. Då det är de utgående gaserna från
bädden som skall vara slutförbrända är en hög koncentration av
katalysatorn i övre delen av bädden en fördel. Försöken med
katalysator utfördes med samma sammansättning på slurryn som
vid försöken utan katalysator.

För att sänka temperaturen i"bädden sänktes halten etanol i
slurryn. Vid en halt av 10 % etanol uppnåddes både relativt
låg temperatur och stabila driftsbetingelser. Med denna bland-
ning utfördes flera försök med olika mängd katalysator i bäd-
den. Den utgående temperaturen från reaktorn påverkades inte
av katalysatormängden. Temperaturen i själva bädden varierar
däremot.

DISKUSSION AV RESULTATEN

Förbränning av pulverformig jonbytarmassa i fluidiserad bädd
går bra. Inmatningen av en slurry av jonbytare, etanol och
vatten kan utföras utan störningar och utbränningen av flyg-
askan är god om temperaturen är över 850° C. Destruktion av
lågaktiv jonbytare är därför tekniskt möjlig. Metoden bör tes-
tas i betydligt större skala.

Arbetet under den tredje etappen har inte lyckats lösa problem
som är förknippade med förbränning av medelaktiv jonbytarmassa
som innehåller flyktiga radioaktiva ämnen. Trots uttvättning
och läkning av alla delar av den använda utrustningen kan
endast 30-60 % av tillsatt cesium återfinnas. Resten har för-
svunnit ur systemet.

Vid tvättning av en del ström av gasen i svavelsyra erhölls
endast cesium i nämnbar mängd i de tvättflaskor där stoft sam-
lats. Detta tyder på att det cesium som fortfarande är stoft-
bundet efter förbränningen samlas i cyklon, filter och rör
samt på väggar. Försöken visar dessutom att stoftet inte tar
upp cesium från gasen.

Förbränning vid låg temperatur är möjlig om man använder kata-
lysator. Det är dock svårt att finna en lämplig katalysator
för detta ändamål. Försöken visade också att etanolhal ten i
slurryn kan minskas betydligt jämfört med försöken utan kata-
lysator.
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Beräkningar av bäddslitaget visar en livslängd för bädden mel-
lan 85 och 1100 timmar (medelvärdet är 310 timmar). Under denna
tid fOrbränns ca 150 kg jonbytarmassa per 13 kg bädd. Viktre-
duktiontn blir därvid ca 10.

Rapport
Lunds tekniska högskola, Förbränning av jonbytare i
kemisk teknologi fluidiserad bädd.
Ingemar Bjerle Slutrapport etapp 3
Katarina Höglund
Owe Svensson
September 1979
Rapport Prav 1.38

Institutionen för kärnkemi Extraktionskromoto-
vid Chalmers tekniska grafisk reningsmetod
högskola

Forskningsledare Docent Jan-Olof Liljenzin

Projektledare Fil.kand. Karin Balmér

Vid normal reaktordrift samlas mindre mängder av radioaktiva
ämnen i reaktorns kyl krets. De föreligger både som fast ma-
terial och i lösning och avlägsnas för närvarande genom an-
vändning av organiska jonbytare som inte regenereras. Ett al-
ternativ till de organiska jonbytarna är oorganiska material,
t ex glas, belagda med organiska extrakticnsmedel. Denna tek-
nik, extraktionskromatografi, har många egenskaper som liknar
jonbytarnas. Användning av mekanisk filtrering i kombination
med extraktionskromatografi borde kunna leda till en renings-
metod som ger både mindre volym och ökad långtidsstabilitet
hos slutprodukten.

En vattenlösning med låga halter av radioaktiva ämnen får pas-
sera genom °n kolonn som innehåller ett inert material,
bärare. Dess yta beläggs med något ämne som sorberar de före-
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kommande jonerna. När kolonnen börjar mättas med radioaktiva
ämnen tas den ut ur vattenkretsen och tvättas ren från de
radioaktiva ämnena. Tvättlösningen indunstas och återstoden
upphettas, varvid de radioaktiva ämnena bildar oxider, kalci-
neras. Detta kan överföras till glas eller något annat stabilt
material.

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Projektet har omfattat laboratorieexperiment och on-lineförsök
vid Ringhalsverket,

Extraktionskromatografi bygger på att man har ett bärarmaterial
som skall hålla fast den stationära fasen av ett extraktions-
reagens. Bäraren får inte kemiskt reagera med den stationära
fasen eller den lösning som skall passera genom extraktions-
kolonnen. Flera bärarmaterial prövades vid de inledande försö-
ken. Det visade sig att porösa kvartsglaskorn var den bästa
bäraren för projektets ändamål. De följande försöken utfördes
därför till stor del med CPG-korn (Controlled Pore Glass). Det
är ett poröst glasgranulat med enhetlig korn- och porstorlek.

Av de extraktionsreagens som stod till buds valdes di(2-etyl-
hexyl)fosforsyra (HDEHP) och denna syras ammoniumform (NH*
DEHP) för sorption av katjoner. Som anjonbytare valdes ett or-
ganiskt ammoniumsalt med den tekniska beteckningen Aliquat 336.

Kapaciteten för de kromatografi ska systemen bestämdes genom att
mata kolonnerna med metall jonhaiti g lösning tills den blev mät-
tad och metall joner kunde påvisas i eluatet. Dessa s k genom-
brottskurvor bestämdes för cesium och jod.

CPG-kornen belagda med NH^DEHP visade sig ha god förmåga att
sorbera joner av cesium, link, kobolt, krom och mangan. Även
andra metall joner torde sorberas men har inte undersökts inom
detta projekt.

För att uppnå hög kapacitet på sorptionen bör flödeshastighe-
ten hållas så låg som möjligt. En klar tendens till försämrad
sorption med ökad flödeshastighet har observerats vid försöken
i Ringhals.

Efter användningen kan kolonnen med NH4DEHP belagda CPG-korn
elueras dels med salpetersyra, dels med ammoniumkarbonat. Star-
kare syra och lägre flödeshastighet gav effektiv eluering av
sorberade metall joner. Fullständig eluering har normalt inte
erhållits men materialet bibehåller sin sorptionskapacitet
även efter flera regenereringscykler.

Jodidjoner har sorberats på CPG-korn belagda med Aliquat 336 i
kloridform. Fullständig sorption av jod ur reaktorkylvatten
erhölls inte. Detta beror troligen på att joden till en del
föreligger i annan kemisk form än jodidjon. Jodiden desorberas
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nära fullständigt med natriumacetatlosning. Härvid återfår
materialet sin sorptionskapacitet. Om elueringen sker med
natriumnitrat desorberas även reagenset. Detta kan användas
när man skall sintra förbrukat material.

SORPTIONSRJRSÖK VID RINGHALSVERKET

Så snart de inledande laboratorieförsöken vid institutionen
för kärnkemi hade lett fram till en fungerande extraktions-
kolonn för katjoner startades on-lineförsök vid Ringhals
kärnkraftverk.

Försöksapparaturen kopplades till en reningskrets för kylvat-
ten i block 1. Reaktorkylvattnet är ett mycket rent vatten.
Ett så jönfritt vatten har ingen buffé,tkapacitet, varför pH-
värdet lätt förändras om man försöker tillsätta radioaktiva
ämnen i avsikt att göra syntetiska provlösningar. Genom att
koppla kolonnen till en reaktorkylkrets kunde realistiska
förutsättningar skapas. Halterna av radioaktiva och inaktiva
metalljoner varierar. De ökar under slutet av en bränslecykel
då bränslestavarna har fler skador och på grund av att halten
föroreningar höjs efter snabbstopp av reaktorn.

Fyra försöksserier genomfördes. De flesta kolonnerna kördes
till genombrott. Man lokaliserade de sorberade ämnena i ko-
lonnen genom att mäta gammaaktiviteten. Därvid framgick att
cesium och kobolt till största delen var koncentrerade till
kolonnens övre del när den inte hade körts länge efter genom-
brottet. Zink fördelade sig relativt jämnt över hela kolonnens
längd. Sven kolonnens totala innehåll av varje nuklid beräk-
nades.

Vid den tredje försöksserien klarlades inverkan av flödeshas-
tigheten och om jod kunde sorberas. Vid lägsta flödeshastig-
heten sorberades så gott som allt cesium; vid högre hastighet
var sprptionsförmågan som väntat sämre. Anjonkolonnens sorp-
tion av jod verkade inte vara så stor som väntat. Analyserna
försvårades av att mätningarna inte kunde utföras innan det
radioaktiva jodet hade avklingat.

Fjärde försöksserien utfördes med tre olika flödeshastigheter.
Reaktorvattnet hade vid dessa försök en annorlunda sammansätt-
ning än tidigare. Kolonnerna visade sig vara mindre effektiva.
Detta berodde på att CPG-kornen behandlats på ett annat sätt
så att de finaste porerna deformerats och sorptionsytan där-
igenom minskats.

Resultaten från försöken vid Ringhals är delvis svårtolkade på
grund av stora variationer i halterna av de radioaktiva ämnena
vid olika tidpunkter. Försöken motsäger däremot inte de resul-
tat som erhållits vid laboratorieförsöken.
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Den provade extraktionskromatografiska reningsmetoden har
visat sig tillräckligt effektiv för att kunna utgöra ett
attraktivt alternativ till organiska jonbytare, speciellt
med hänsyn till deponeringsalternativen. Metoden kräver dock
ytterligare teknisk och apparatmässig utveckling innan den
kan anses mogen för praktisk användning.

Rapport

Chalmers Tekniska Högskola Slutrapport över "Extraktions-
Institutionen för kärnkemi kromatografisk metod för av-
Karin Balmér lagsnande av föroreningar i
J-0 Liljenzin reaktorkylkretsar
Jan Rydberg
Juni 1981
Rapport Prav 1.40

Karaktärisering av avfallsprodukter

Cement- och betong- Utredning om cement-
institutet ingjutning av jonbytar-
Studsvik Energiteknik AB massor med medelaktivt

avfall

Projektledare Civ.ing. Oscar Beijer,
Cement- och betonginsti tutet

Civ.ing. Sören Lindhe,
Studsvik Energiteknik AB

Vid kärnkraftverken i Oskarshamn och Ringhals gjuts bl a an-
vänd jonbytarmassa in i kubiska lådor av betong, kokiller. Jon-
bytarmassorna består av både anjon- och katjonbytare, vilka
tagi t upp radioaktiva ämnen. Jonbytarmassorna blandas med ce-
ment och vatten samt gjuts in i betongkokillerna.

Det har visat sig a t t en del av ingjutningarna har sväl l t så
a t t kokillernås väggar spruckit. En del typer av ingjutningar
har efter hårdnandet en tendens a t t falla sönder vid kontakt
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med vatten. Skadorna kan förorsaka spridning av radioaktiva
ämnen dels vid hantering i förråd eller under transporter,
dels genom urlåkning i vatten. Vid kraftverken används både
kornformig och pulverformig jonbytare. Sväll ningsskador har
endast konstaterats på kokil ler med kornformig jonbytarmassa,
varför undersökningen begränsats t i l l denna typ.

Utredningens målsättning har var i t a t t :

• studera utlakningen av radioaktiva ämnen, främst cesium,
. ur kokillerna

• studera mekanismen för svallningen av ingjutningen

t ge rekommendationer avseende sammansättning och hantering
av bruket med jonbytarmassa.

Cementpastans egenskaper styrs av viktrelationen mellan vatten
och cement, det s k vattencementtalet. Vid cementingjutning av
jonbytarmassa får man ett bruk som ski l jer sig från vanligt
cementbruk, där sand och cementpasta inte nämnvärt påverkar
varandra. Jonbytarkorn och cementpasta däremot påverkar var-
andra kraf t ig t . Dessutom är jonbytarkornens elast ic i tet större
än cementpastans. Jonbytarkornen kan i detta sammanhang betrak-
tas som hål. Jonbytarkornen avger också vatten t i l l cement-
pastan. Därmed ökar vattencementtalet.

Jonbytarkornen kan senare svälla när jon koncentrationen i ce-
mentpastan förändras. Svallningen töjer då cementpastan. Radio-
aktivt cesium, som varit bundet vid jonbytarkornen, går ut i
cementpastans vatten och kan härigenom lättare lakas ur ko-
k i l len.

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN

Det tryck som kan tänkas uppträda i koki l len rör sig om 2 MPa
och är så låg t a t t cementpasta av god k v a l i t e t kan ta upp
trycket utan a t t skadas. Vid r ä t t dosering bedöms inte he l le r
störningar orsakade av a t t anjon- och katjonbytare separerar
kunna inverka på kok i l le rna. Föroreningar i de hal ter som
finns i jonbytarmassan har v id laboratorieförsök inte påver-
kat brukets bindning och hårdnande.

Provkroppar med ol ika blandningar av bruk med jonbytarmassa
har studerats under förhållanden som motsvarar de i en k o k i l l .
Därvid har konstaterats a t t stora längdökningar erhål ls utan
a t t bruket t i l l f ö r s fuk t . Dessa ökar avsevärt med stigande
vattencementhalt och minskad andel cementpasta. Ti l lsatsmedlet
S i l i x GP minskar längdökningen påtagl ig t . Större delen av längd-
ökningen skör under de två fö rs ta veckorna. Massivcement ger
mindre längdökning än L-H-cement. Orsaken t i l l längdökningen
är a t t anjonbytarkornen svä l le r när halten su l fa t joner i dem
sjunker.
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Försöken visar också att sprickor av betydelse för säkerheten
inte uppstår om lämpligt proportionerat bruk används (bl a
skall vattencementtalet vara under 0,45). Ett sådant bruk är
beständigt mot frost och sönderfaller inte i vatten.

De försök och beräkningar som har gjorts för a t t bestämma sprid-
ningen av radioaktiva ämnen från betongkokillerna visar att nå-
gon risk inte föreligger för spridning vid förvaring i torra p
förrådsrum. Diffusionskonstanterna har bestämts t i l l 7-10"5 cm /
dygn för cesium och l'10~8 cm2/dygn för strontium. Värdena av-
ser Massivcement, som ger lägre diffusion än L-H-cement.

Vid en förlisning där kokillerna hamnar i vattnet urlakas främst
cesium. Beräkningar visar a t t högst 0,06 % av ces i et i kokillen
urlakas per vecka. Urlakningen ur svårt skadade kokiller ligger
ca 10 gånger högre. Strontium urlakas endast l i t e t .

Urlakningen i e t t slutförvar i berggrunden sker endast från de
yttre kokillerna i en trave. Under de första hundra åren beräk-
nas ca 1 % av cesiet i de yt t re kokillerna transporterats fram
t i l l nästa barriär i förvaret.

REKOMMENDATIONER

Med an ledn ing av r e s u l t a t e n av undersökningen rekommenderas
följande:

t Cementbruk med kornformig jonbytarmassa bör proportioneras
så at t det verkliga vattencementtalet ej underskrider 0,36
och att halten torrvikt för jonbytarmassan inte överskrider

S a
lo.

• Massivcement bör användas och Si lix GP eller motsvarande
tillsättas till ca 2 % av cementvikten.

• Kokillerna skall före ingjutningen skyddas mot stark ut-
torkning.

• Locket på kokillerna bör gjutas fast tidigast två dygn
efter ingjutningen av bruket med jonbytarmassa.

t Sprickor uppkomna av svallningen visar sig inom några
veckor. Kokillerna bör därför ställas upp på en vänte-
plats under någon månad innan de efter inspektion placeras
i förrådet.
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Andelar cement

/
skottsvatten

svallnings-

Begränsning
verkens doseringsrO \v

utrustnlna l '

0,3 O.35 0,37

Vattencementtal

Diagram över proportionerna mellan cement, vatten och jonbytar-
massa. De krökta kurvorna visar sambandet mellan cementhalten
och vattencementtalet vid ol ika t i l l s k o t t av vatten utöver det
som finns mellan jonbytarkornen i jonbytarmassan. Talen för
cement och t i l l s ko t t sva t ten anger viktsandelar i förhållande
t i l l 1 000 viktsandelar vattenbemängd jonbytarmassa.

Kurvorna för FÖR STYV KONSISTENS, RISK FOR SVALLNING och
BEGRÄNSNING FÖR KRAFTVERKENS DOSERINGSUTRUSTNING avgränsar '
området för lämpliga proportioner av bruk med jonbytar-
massa. Den rekommenderade blandningen markeras med en r ing .

Rapport

Cement- och betonginstitutet
Oscar Beijer
Maj 1980
Rapport Prav 1.36

Cementingjutning av kornformiga
jonbytarmassor med medel aktivt
avfall. Del 1 och 2.
Casting granular ion exchange
resins with medium-active waste
in cement (summary in English,
January 1980).
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Programområde 3 Upparbetning av använt
kärnbränsle och överföring
i fast form av
högaktivt avfall

Institutionen för kärakemi Avskiljning av aktinider
vid Chalmers tekniska ur högaktivt avfall
högskola

Forskningsledare Professor Oan Rydberg

Projektledare Docent Jan-Olof Liljenzin

Använt kärnbränsle innehåller uran (ca 95 %) , klyvningspro-
dukter (ca 3 %) och plutonium (ca 1 %). Resten består av f lera
andra akt in ider främst neptunium, americium och curium. Även
ef ter upparbetning finns dessa aktinider kvar i det högaktiva
avfa l le t . De dominerar r iskbilden i det långa t i d s -
perspektivet (mer än tusen år) tillsammans med
teknetium -99. Det finns därför anledning a t t försöka befria
det högaktiva avfa l le t från dessa aktinider och teknetium.
Det högaktiva avfal le ts fa r l ighe t skulle i det långa t idsper-
spektivet reduceras med en faktor 100.

Detta projekt har syftet a t t utveckla en metod för separering
av aktiniderna och teknetium från flytande högaktivt avfa l l .

Det har också var i t möjligt a t t pröva separationsmetodens ef-
fek t iv i t e t på en avfallsvätska från lågutbränt kärnbränsle.

METOD FUR SEPARATION AV AKTINIDER

Separationsprocessen är indelad i t re extraktionscykler. I den
första cykeln avlägsnas protaktinium, uran, neptunium och plu-
tonium med di(2-etylhexyl )fosforsyra, HDEHP. Därvid föl jer
också några l ä t t a r e grundämnen med ext rakte t . Dessa tvä t tas
ur, avski l js från aktiniderna och återförs t i l l det högaktiva
avfallet.

I den andra extraktionscykeln, där tri-n-butylfosfat, TBP,
används som extraktionsmedel, återvinns överskottet av den
salpetersyra som använts t i l l tvättning och surgöring vid sepa-
rationsstegen inom första cykeln. Samtidigt frånskiljs palla-
dium samt huvudparten av rutenium och teknetium.

I den tredje extraktionscykeln användes åter HDEHP. I detta steg
avlägsnas de trevärda aktiniderna som är tyngre än plutonium,
bl a americium och curium, tillsammans med lantaniderna. Akti-
niderna avlägsnas ur extraktet. Lantaniderra återförs t i l l det
högaktiva avfallet som sedan kan dunstas in och t ex förglasas
eller behandlas med hetisostatisk pressning.



27

Fördelningsfaktorer för de olika ämnena i extraktionscyklerna
har bestämts och de olika stegen i extraktionscyklerna har
sammanlänkats. Man har kunnat minska det sekundära avfallet
från processen genom att cirkulera och återanvända en del pro-
cesslösningar.

STEG 1

Avfallslösning
Extrakti on
med HDEHP

Separation

U,Np,Pu

STEG 2 STEG 3

Extraktion
med TBP

Extraktion
med HDEHP

Sorption på
oorganiska
jonbytare

i Lågaktivt
avfall

Separation Separation
i

i

llantanider

I
Pd, Te, Ru Am, Cm

Sintring

Högaktivt
avfall

Mo, Zr, Nb, Pa

Blockschema över separationsmetoden

SEPARATION AV FLYTANDE HÖGAKTIVT AVFALL

Separationsmetoden prövades på en avfallslösning från upparbet-
ning av lågutbränt kärnbränsle av oanrikat uran. 15 år hade
förflutit sedan bränslet bestrålats och den totala aktiviteten
i avfallslösningen var vid försökstillfället ca 2 Ci per liter.

För att hålla nere mängden utrustning och behovet av strål skärm-
ni ng bedrevs försöket med processen uppdelat i fyra delar; den
första HDEHP-extraktionen, TBP-extraktionen, den andra HDEHP-
extraktionen och sorptionen av restlösningens radioaktiva äm-
nen på oorganiska jonbytare. 16 liter avfallslösning användes
vid försöket.

Vid den första extraktionen med HDEHP avskiljdes uran och plu-
tonium i en fraktion samt zirkonium, niob och protaktinium i
en andra. På grund av fel på en pump följde ca 3 % av pluto-
niet med i den andra fraktionen.
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Avfall siösningen extraherades sedan med TBP. Rutenium, palla-
dium och teknetium avskiljdes och sorberades på en anjonbytare.
I detta steg avlägsnades också salpetersyra från avfallslösning-
en. En del av denna salpetersyra återanvändes.

Den nu svagt sura avfallslösningen från TBP-extraktionen matades
in i den andra extraktionen med HDEHP. Americium, curium och
lantanider extraherades och separerades.

I den sista delen av processen sorberade oorganiska jonbytare
de kvarvarande klyvningsprodukterna ur avfall siösningan. Endast
spår av aktinider kunde påvisas i lösningen före sorptionen.
Den utgående lösningen från jonbytarna hade mycket låg aktivi-
tet och kan därför betecknas som lågaktivt avfall. De oorga-
niska jonbytarna kan sintras eller behandlas med hetisostatisk
pressning för lågtidsförvaring.

Separationsmetoden fungerade mycket tillfredsställande vid för-
söket med den aktiva avfallslösningen. Aktiniderna separerades
från den ursprungliga avfall siösningen till 99,994 %. Kven om
metoden verkar invecklad tolererar de grundläggande kemiska
processerna måttliga variationer i flödeshastigheten. Även
sorptionen av den renade avfallslösningen på oorganiska jon-
bytare fungerade bra och kan bli ett alternativ till förglasning.

Rapport
Institutionen för kärnkemi A method for the final treat-
vid Chalmers tekniska ment of radioactive waste
högskola
J.O. Liljenzin
G. Persson
S. Wingefors
Juni 1981
Rapport Prav 3.30
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»rogramområde 4 Slutlig forvaring av radio-
aktivt avfall i berg

Programledning:

Vetenskaplig rådgivare Docent Otto Brotzen

Samordning av projektet:
berggrundsgeologi Statsgeolog Sören Scherman
geokemi Statsgeolog Anders Hult

Prav:s forskningsprojekt inom detta programområde redovisas
under rubrikerna "Berggrundsundersökningar, neotektonik",
"Geokemi, migration" och "Metodutveckling för berggrunds-
undersökningar". Forskningsarbetet beträffande berggrundens
egenskaper som miljö för ett slutförvar för radioaktivt av-
fall omfattar dessutom geohydrologiska undersökningar, vilka
ingår i SKBRs program. Arbeten inom detta område är i sin
helhet inriktade på att t i l l sekelskiftet få fram erforderligt
kunskapsunderlag för lokalisering och konstruktion av en an-
läggning för slutförvaring av högaktivt avfall från upparbet-
ning eller använt kärnbränsle.
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BerggmndsuJidersökningar, neotektonik

undersökning
Rekognoscering av
typområden för berg-
grundundersökningar

Projektledare

Bi\:r. projekt ledare

Statsgeolog Kaj Ahlbom

Geolog Sven Tirén
Geolog Andrzej Olkiewicz

Denna etapp av en landsomfattande rekognoscering av svensk
berggrund har koncentrerats t i l l Gävleborgs och Kopparbergs
län där s tud ier av omvandlade sedimentära gnejser och grani ter
v a r i t huvudmålet. Översikt l iga studier har dessutom genomförts
av e t t antal gabbromassiv i norra Sverige. En fo r tsä t tn ing på
rekognosceringen omfattar s tudier av migmatitområden i Väster-
norrlands l ä n .

Målsättningen har va r i t a t t ge förslag t i l l områden som är
lämpade f ö r mer detaljerade studier inom respektive berg-
grundstyp.

STUDIER AV OMVANDLADE GNEJSER OCH GRANITER I GÄVLEBORGS OCH
KOPPARBERGS LÄN

De krav som stä l ldes på områden i denna studie sammanfattades
i föl jande punkter

- Berggrunden skal l utgöras av omvandlade, migmatiserade, berg-
arter.

- Respektive områden bör ha glest mellan större sprickzoner.
2

- Områdena skall ha en yta av minst 4 km som innefattar ovan
angivna kriterier.

Förstudien av befintligt geologiskt material resulterade i en
generaliserad bild av den berggrundsgeologiska uppbyggnaden
inom Gävleborgs- och Kopparbergs län på ett område av c:a
20000 km . Inom migmatitberggrunden utvaldes 10 st områden
för flygbildsstudier vilket gav en bild av de stora tektoniska
dragen samt respektive områdens berggrundsblottning.

Dessa data användes sedan som underlag för de inledande fält-
rekognosceringarna. En sammanställning av resultaten från
dessa fältarbeten visade att berggrunden i de flesta fall är
täckt av moräner. Beslut togs då att begränsa den fortsatta
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rekognosceringen till flyggeofysiskt undersökta områden för att
erhålla ett mer omfattande observationsunderlag beträffande
sprickmönster och berggrund. Detta material omfattade fyra
topografiska kartblad:

13 G Hofors NV och SV
15 F Voxna SV och SO

*
Observationerna sammanställdes med tidigare framtaget material
och fick ligga till grund för beslut om undersökningar på kart-
bladen 15 F Voxna SO och 13 G Hofors SV. Det sistnämnda kart-
bladet valdes i syfte att korrelera yt- och geofysiskt indi-
kerade sprickzoner med borrdata från ett tidigare uppborrat
område (Kölenområdet).

STUDIER PÅ KARTBLADET 15 F SO (VOXNAOMRÅDET)
2

Det rekognoscerade området upptar en yta av ca 70 km nordost
om Voxna och väster om Edsbyn. Studien har omfattat utvärde-
ring av flyggeofysiska mätningar, flygfototolkningar samt
struktur-och berggrundsgeologi sk kartläggning.
Följande slutsatser har dragits av studien:

- Voxnaområdets berggrund är uppbyggd av omvandlade graniter,
sediment och vulkaniter.

- Den storskaliga uppsprickningen av berggrunden ger sig till-
känna i tydliga dalstråk i NNV-SSO-riktning. Mellanliggande
berggrundssegment, med ca 2,5 km bredd, har låg frekvens av
större genomgående sprickzoner.

Förslaget att detaljundersöka Svartboberget grundades på föl-
jande överväganden:

- Berggrunden är huvudsakligen uppbyggd av omvandlade sedimen-
tära gnejser. Sådan berggrund har på andra ställen uppvisat
god kvalitet vid bergrumsbyggen samt visat sig ge låga vat-
tenuttag från borrade brunnar.

- Svartboberget har relativt få sprickzoner indikerade från
flyggeofysik och flygbildsstudier.

- Svartboberget är beläget inom den del av gnejsberggrunden
där denna bedöms vara som mäktigast.

STUDIER AV GÄBBROMASSIV I NORRA SVERIGE

Åtminstone ett undersökningsområde i Prav's program för berg-
grundsundersökningar bör förläggas till ett större gabbromassiv,
Anledningen till detta ar att gabbro har flera egenskaper som
kan vara fördelaktiga vid slutförvaring av radioaktivt avfall.
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De viktigaste är:

1. Gabbro har hög tryckhållfasthet och elasticitetskonstant
jämfört med andra kristallina bergarter.

2. Dess kemi gör att gabbro har lätt för att bilda sprick-
mineral och därmed försvåra grundvattenströmning.

En första översyn av tillgången på större gabbrointrusioner
i Norrbotten har gjorts i en geofysisk förstudie. Sammanlagt
studerades 37 gabbromassiv med avseende på storlek och form.5

I detta första skede av gabbroundersökningen valdes följande
intrusioner som har ett beräknat djupgående av minst 1 km och
låg sprickbildning inom massivet.

2
- Kärkejaure, area 58 km , djup 3,5 km

2
- Taavinnunnanen, area 50 km , djup 1,8-2 km

2
- Vittangi, area 64 km , djup 2,5 km

2
- Gunnarsdjupträsk, area 18 km , djup 2 km

Efter en första sammanställning av resultaten från geofysiska
mätningar, flygbildsstudier och fältarbeten har Gunnarsdjup-
träskgabbron samt Vittangigabbron sållats bort. För Gunnars-
djupträskgabbron är detta motiverat med hög sprickzonsfrekvens
och flera genomgående sprickzoner samt liten volym. För
Vittangigabbron är det främst de genomgående sprickzonerna
och svårigheter vid flygbildstolkningen som är de främsta
nackdelarna. Vittangigabbron är dessutom lågt belägen med,
hydrauliskt sett, ett utströmningsområde i de centrala delarna.

Ur undersökningssynpunkt är den stora andelen privatägd mark
för Gunnarsdjupträsk- och Vittangigabbron en nackdel medan
tillgången på vägar en fördel.

De återstående två stora gabbromassiven Kärkejaure och Tavi-
nunnanen är i stort sett likvärdiga. De saknar båda, enligt
flygmagnetisk och flygbildstolkning, genomgående sprickzoner.
De har båda en stor volym med en låg frekvens av sprickzoner.
Till Kärkejauregabbrons fördel talar den måttliga topografin
samt låg frekvens av sprickor i häll medan Taavinunnanen-
gabbrons fördel är den betydeligt högre blottningsgraden,
vilket möjliggör detaljerade flygbildsstudier och fältstudier
av bergartsvariationer, sprickighet m m. Nackdelen med dessa
båda gabbromassiv är den dåliga tillgängligheten då vägar
saknas samt gabbromassivens läge i ett känsligt område ur
naturvårds- och rennäringssynpunkt.

Efter genomgång av ovan redovisade faktorer har Taavinunnanen-
gabbron valts för vidare studier. Detta beror främst på dess
stora blottningsgrad vilket möjliggör detaljerade fältstuder.
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Dessa är till stor hjälp vid utvärdering av de geologiska,
geofysiska och hydrologi ska undersökningarna som utförts i
ett typområde, speciellt som Taavinunnanen blir den första
stora gabbrointrusion som undersöks på detta sätt i Sverige.

STUDIER AV MIGMATITOMRÅDEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN

Arbetet följer i princip samma mönster som de arbeten vilka
genomfördes i Gävleborgs- och Kopparbergs län med den skillnaden
att flyggeofysiskt material inom Västernorrland ej fanns ti 11-
•gängligt.

Vid genomgång av brunnsdata från bergborrade brunnar som resultat
från tidigare arbeten i migmatitberggrund har framkommit att
egenskaperna låg vattenföring och god bergmekanisk kompetens
väl följer områden med denna typ av bergarter.

Förutom migmatit har diabaser i Norrland gett låga uttags-
världen för vatten. Inom länet förekommer diabas som tjocka,
flacka täcken i berggrunden. Dessa skulle kunna verka som ett
skyddande lager, vilket skulle kunna förhindra eller försvåra
grundvattenföringen. Vid rekognosceringar har därför områden
med sådana diabaser särskilt beaktats.

Rekognosceringsarbetet gav till resultat att de flesta områden
är täckta med moräner eller uppvisar kraftig tektonisering. Ett
område utgör ett undantag i det fallet. Det är beläget c:a 20 km
NO om Örnsköldsvik och är här benämnt Husumsområdet. Området är
väl blottat och består huvudsakligen av migmatit. Sprickfrekvensen
är låg och brunnsdata ger i genomsnitt låga vattenuttagsvärden.

Underordnat förekommer i området en diabasskiva som stupar rakt
åt sydost med en beräknad tjocklek mellan 100-300 meter.

Inom Husumsområdet har tre delområden valts för mer ingående geo-
fysiska studier. I samtliga dessa delområden är berggrunden väl
blottad och sprickfrekvensen i häll är låg. Resultaten från
dessa mätningar, vilka bekostas av SKBF, väntas bli rapporte-
rade 1983.

Rapport

Sveriges geologiska Rekognoscerande studier för
undersökning typområden i mellersta och
Kaj Ahlbom norra Norrland under 1979-1980
Herbert Henkel
Sören Scherman
Sven Tirén
Mars 1981
Rapport Prav 4.22

Sveriges geologiska Rekognoscerande studier för
undersökning typområden i Västernorrlands-
Kaj Ahlbom och Norrbottens län under
Andrzej Olkiewicz 1980-1981
December 1981
Rapport Prav 4.31
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Sveriges geologiska Detaljundersökning av
undersökning typområde för berg-

grundundersökningar,
Kynnefjäll

Projektledare Statsgeolog Kaj Ahlbom

Bitr. projektledare Statsgeolog Lennart Samuelsson

Som resultat av inventeringen av berggrunden i södra Sverige
(se verksamhetsberättelse för perioden juli 1977-juni 1979)
utvaldes två områden för detaljerade geologiska och geofysiska
studier. Målsättningen var a t t vidga kunskaperna om geologiska
och hydrologi ska faktorers samband och variation från markytan
och ned t i l l de djup som förutses för en slutförvaring. I pro-
grammet ingick också en prövning av olika geofysiska mätmeto-
ders användbarhet för mätning av berggrundens sprickegenskaper.

Under sommaren 1979 utfördes geologisk och geofysisk kartlägg-
ning från markytan på följande platser:

- Kynnefjäll i norra Bohuslän, detaljerade geologiska
och tektoniska studier samt markgeofysiska mätningar.

- Boaområdet i västra Blekinge, översiktliga geologiska
och tektoniska studier. Markägarna vägrade ti l lstånd t i l l
fortsatta mätningar.

Följande slutsatser har dragits beträffande Kynnefjäll:

- Två bergarter dominerar:

a) Sedimentådergnejs (Stora Le-Marstrandsformationen)
b) Gnejsgrani t

Underordnat förekommer även smärre partier av amfibolit.

- Bergartsstrykningen är omkring N-S med flacka veckaxlar
i denna riktning.

- Ofta förekommer asymmetriska veck med svagt utbildad för-
skiffring i axialplanen, som stupar flackt till medelbrant
mot öster.

- Småsprickigheten i berget domineras av branta sprickor i
O-V.
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- Sprickzonerna är huvudsakligen orienterade i N-S och NO-SV.

- Sprickzonerna i NO-SV anses vara prekambriska rörelsezoner
med i huvudsak brant stupning åt NV.

- De N-S-liga sprickzonernas stupning är svår att avgöra.
Från de geofysiska kartorna finns indikationer att de kan
stupa brant 80-90° mot öster. I fält stupar ofta sprick-
ytorna i dessa zoner 80° mot väster. I sedimentådergnejs-
området kan dessa zoner även stupa flackt åt öster, paral-
lellt med den dominerande förskiffringen.

- Sprickfrekvensmätningar visar att gnejsgranit och sediment-
ådergnejs är ungefär lika spruckna men att sprickorna är
längre i gnejsgranit än i sedimentådergnejs.

- Spänningsmätningar visar att dagens största huvudspänning
har riktningen VNV-NV mot OSO-SO.

- De flesta sprickzonerna på Kynnefjäll ligger vinkelrätt
eller med en trubbig vinkel mot den nuvarande största
huvudspänni ngsri ktni ngen.

- De geofysiska kartorna visar god korrelation mellan låg-
resistiva områden och sprickzoner.

Baserat på dessa resultat har förslag uppgjorts till ett
borrprogram med påföljande borrhålsmätningar. Borrprogrammet
och mätningarna har dock inte genomförts på grund av att den
närboende befolkningen starkt motsatt sig dessa arbeten.

Rapport

Sveriges geologiska Berggrundsgeologiska, tekto-,
undersökning niska och geofysiska studier
Kaj Ahlborn • på Kynnefjäll
Stellan Ahlin
Leif Eriksson
Lennart Samuelsson
Maj 1980
Rapport Prav 4.16
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Sveriges geologiska Ytundersökningar inom
undersökning Voxnaområdet

Projektledare Geolog Sven Tirén

Rekognosceringen av typområden med omvandlade bergarter
i Gävleborgs och Kopparbergs län resulterade i en rekom-
mendation att mer omfattande ytundersökningar skulle ut-
föras inom ett 300 km2 stort område, benämnt Voxnaområdet,
•beläget i Gävleborgs län.

Under sommaren samma år inleddes fältarbetena i Voxnaområdet.
Berggrunden i området består främst av migmatit och gnejs-
granit. Underordnat förekommer partier av grönsten samt
skärande gångar av ung diabas.

Voxnaområdet är regelbundet genomsatt av större sprickzoner
som delar in området i långsträckta bergplintar. Dessa sprick-
zoner är främst orienterade i NNV-SSO.

I Voxnaområdets centrala del valdes Svartboberget som lämpligt
för typområdesarbeten. De viktigaste skälen var: dels att
Svartboberget är beläget i den centrala delen av en trågformad
struktur bestående av nedveckad migmatit, dels att Svartboberget
utgör en del av en 2,5 km bred långsträckt sprickfattig berg-
plint.

Detaljerade geologiska och geofysiska undersökningar inom
Svartboberget indikerar att det finns flera smärre sprick-
zoner samt att deras vattenföring är låg. En NNV-SSO-lig
sprickzon genomskär området medan andra sprickzoner genom-
korsar endast de yttre delarna av området. Berggrunden vid
sidan av dessa sprickzoner är relativt fri från småsprickor.
Förekommande småsprickor har en dominant riktning: NNO-SSV.
De utgöres av tensionssprickor.

Geofysiska modellberäkningar ger att migmatitens tjocklek är
mer än 500 m. För att studera bergmassans egenskaper och grund-
vattenföring på större djup (ca 500 m) presenteras slutligen
ett kärnborrningsprogram. • •

Rapport

Sveriges geologiska Berggrundsgeologiska, tektoniska
undersökning och geofysiska studier av Voxna-
Sven Tirén området och det däri belägna
Leif Eriksson typområdet Svartboberget
Herbert Henkel
Rapport Prav 4.36
December 1981
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Geodetiska institutionell Analys av den fenno-
vid tekniska högskolan i skandiska landhöjningen
Stockholm

Projektledare Professor Arne Bjerhammar

Den fennoskandiska landhöjningen har allmänt ansetts vara
av isostatisk natur, d.v.s. vara en återgång till ett jäm-
viktsläge efter berggrundens nedpressning under den senaste
stora nedisningen. Denna hypotes har ifrågasatts på senare
tid. Den engelske forskaren Jeffreys har påvisat att det
globala tyngdkraftfältet har en anomali över Nordatlanten
och Skandinavien som motsäger teorien om en kvarstående
nedpressning. Från observationer av hur strandlinjen för-
skjutits sedan istiden drar Mörner slutsatsen att den iso-
statiska återhämtningen upphörde för 2000 till 3000 års sedan
och att en tektoniskt betingad landhöjning pågår sedan åtmin-
stone 8000 år.

Bjerhammar utgår i denna studie från att om landhöjningen är
en isostatisk process så måste de övertoner i det globala
tyngdkraftfältet, som orsakats av landmasseförskjutningen
under den senaste nedisningen, fortfarande kunna observeras.

Landhöjningsdata från lantmäteriverkets två senaste lands-
omfattande precisionsavvägningar av fixpunkter har jämförts
med numeriska analyser av satellitdata och havsnivåmätningar.

En mycket god överensstämmelse framkommer mellan 1 andhöj -
ningshastigheter bestämda genom precisionsavvägningarna
och genom analys av övertonerna i tyngdkraftfältet fr.o.m.
10 ordningen „t.o.m. 22 ordningen. 10 ordningens överton upp-
tar en geocentrisk rymdvinkel som motsvarar rymdvinkeln för
nedpressningsområdet i Norden. Satellitdata var endast kom-
pletta upp till 22 ordningen.

Även det geografiska läget av maximivärdet för den på detta
sätt beräknade tyngdkraftstörningen sammanfaller med det om-
råde längs Norrlandskusten där landhöjningen är snabbast.

Dessa resultat stöder hypotesen att den nuvarande landhöj-
ningen i Norden i huvudsak är isostatiskt betingad.

Rapport

Geodetiska institutionen The uplift process in
vid tekniska högskolan i Fennoscandia and the corre-
Stockholm sponding geopotential field
Arne Bjerhammar from satellites
Leif Svensson
Stanislav Stocki
December 1980
Rapport Prav 4.19
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Geokemiska undersökningar

Institutionen för oorganisk Undersökningar av m~tall-
kemi vid tekniska hög- karbonatjämvikter i berg-
skolan i Stockholm grundvatten

Forskningsledare Professor Ingmar Grenthe

Projektledare Dottore Diego Ferri

Radioaktiva ämnen från ett slutförvar för kärnkraftavfall i
berggrunden kan endast återföras till biosfären genom människans
åtgärder eller genom att ämnena löses i och transporteras med
grundvattnet längs sprickor i berggrunden. Lösligheten i grund-
vattnet bestäms av kemiska naturlagar, där de ingående natur-
konstanterna kan bestämmas genom laboratoriemätningar.

De kemiska föreningar, kemiska komplex, som bildas mellan av-
fal Isämnena och grundvattenämnena påverkar i hög grad avfalls-
ämnenas transport med grundvattnet. De kemiska komplexen kan
vara så svårlösliga i vattnet att de fälls ut på sprickväggarna.
I det fallet kommer ämnet inte fram till biosfären. Även i de
fall ämnet stannar i lösning kan dess transport med grund-
vattnet fördröjas av reaktioner med mineral i sprickväggarna.
Kunskaper om dessa reaktioner är av fundamental betydelse
framförallt för förutsägelser om långlivade radioaktiva
ämnens isolering från biosfären. I den mån redan de kemiska
reaktionerna i berggrunden hindrar radioaktiva ämnen från att
nå biosfären i farliga koncentrationer, så minskas kraven på
avfallsmaterialets och inkapslingens långtidsegenskaper.

Det första steget i en undersökning av dessa kemiska reaktioner
är vanligen en bestämning av de termodynamiska jämvikterna
för kemiska föreningar mellan ett avfallsämne och olika kompo-
nenter i grundvattnet. Denna kan sedan behöva följas av en
bestämning av reaktionshastigheten för bildning av den termo-
dynamiskt mest stabila kemiska föreningen.

Sådana undersökningar har startat med tunga alfastrålande nu-
klider, aktinider, eftersom dessa ger de största bidragen till
avfallets radiotoxicitet sedan de kortlivade klyvningsproduk-
terna avklingat.

Termodynamiska data som mäts i laboratorium kan användas för
att beräkna aktinidernas uppträdande i grundvattnet, exempelvis
vad gäller löslighet, redoxegenskaper samt den kemiska samman-
sättningen och jonladdningen hos lösliga aktinidkomplex i grund-
vattnet. De har också en grundläggande betydelse för förståelsen
av de reaktionsmekanismer med bergmineral, som kan observeras
som en fördröjning av nuklidens transport längs en bergspricka
relativt till grundvattnets egen rörelse.
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Den kemiska sammansättningen och laddningen hos aktinidkomplex
beror av pH och koncentrationen av komplexbil dare i grund-
vattnet. De viktigaste komplexbi1darna i grundvatten på under
100 m djup synes vara hydroxid och karbonat. Båda dessa kan
bilda svårlösliga aktinidkomplex, med en löslighet som är
starkt beroende av pH och karbonatko.ncentrat ionen. Kännedom
om deras löslighetskonstanter och dessas variation är viktig
för förståelsen av aktinidernas rörlighet i berggrunden.
Litteraturdata om detta är ofullständiga och av varierande
kvalitet för pH-området 7-9 som är typiskt för vatten på
större djup i den svenska berggrunden.

Fyrvärt och sexvärt uran har använts som modell för aktinider
i dessa valensti 11 stånd och trevärda lantanider som modeller
för trevärda aktinider. Neptunium bör senare studeras som
representant för femvärda aktinider.

Potentiometriska och spektrofotometriska metoder har använts
för bestämning av sammansättning och stabilitetskonstanter
hos de komplex som bildas i U(VI) - C02(g) - H^O -system i
området pH mellan 5,7 och 12,pC02 mellan 0,1 och 1 atm och
U(VI) halt mellan 0,001 och 0.013 molar.

6" och (U0o)
iNuuip i GACb \\j\Jn I V-"VJo I n » auni r appwr uciauo f r å
sökningar,existerar alltså endast som trimer.

Komplexbildningen i U(IV) - CCL(g) - H20 -system studerades
med samma metoder i pH-området 3 till 9. Uranhalten var 0,01 M
och bikarbonathalten 0,2 M.

Uranet överfördes till fyrvärt valenstillstånd genom reduktion
med väte från den tidigare lösningen med sexvärt uran. Observa-
tioner i samband med denna reduktion tyder på att det enda
U(IV)- komplexet i lösningen var U(C0,)5 .

Försök gjordes också att bestämma sammansättningen av de U(V)-
komplex som bildas vid reduktionen av U(VI) men halten blev
för låg för att möjliggöra några säkra slutsatser om uran-
komplexens form eller stabilitetskonstanter. Det krävs pH-
värden på över 11 innan U(V) dominerar i vattenlösningar.
Eftersom ett så basiskt vatten inte väntas förekomma i aktuell
berggrund i vårt land är det femvärda tillståndet ointressant
för uranets vidkommande.

De uppmätta jämviktskonstanterna visar att urandioxid kommer
att lösas i grundvatten med den bi karbonathal t som förekommer
i vårt grundvatten. Uranet kommer huvudsakligen att förekomma
som lösligt sexvärt karbonatkomplex. Utlösningen av uran från

De enda komplex som bildas är (UCL)3(C03)6
Komplexet (UCL)(C0,)9 , som rapporterats från andra
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avfallet kommer därför inte att bestämmas av urandioxidens
löslighet i destillerat vatten utan av mängden bikarbonat-
joner som tillförs avfallet med grundvattnet.

Rapport

Institutionen för oorganisk Actinide carbonate complexes
kemi vi tekniska högskolan and th'eir importance for radio-
i Stockholm nuclide migration
Ingmar Grenthe
Diego Ferri
Francesco Salvatore
Oktober 1981
Rapport Prav 4:32
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Institutionen för kärnkemi Radioaktiva ämnens
vid Chalmers tekniska sorption i berggrunds-
högskola material

Forskningsledare Professor Jan Rydberg

Projektledare Docent Bert Al lärd

En säker förvaring av radioaktivt avfall förutsätter att trans-
porttiden för de radioaktiva ämnena upp t i l l markytan blir så
lång att största delen av aktiviteten hinner klinga av. Förutom
av grundvattnets hastighet bestäms transporttiden för de radio-
aktiva ämnena av den fördröjning som sker i berget. De i grund-
vattnet lösta ämnena tas upp av det fasta bergmaterialet i en
halt som står i jämvikt med ämnets halt i grundvattnet. Trans-
porten av radioaktiva ämnen kommer därför att bromsas av att
det först tas upp av det fasta materialet t i l l dess jämvikt
uppnåtts. Därefter vandrar koncentrationsfronten vidare. Denna
fördröjning el ler retention är olika stor för olika lösta äm-
nen och olika mineral i marken. Retentionen uttrycks som för-
hållandet mellan det radioaktiva ämnets vandringshastighet
och grundvattnets strömningshastighet.

Sorptionen beror på så många faktorer att total jämvikt inte
all t id nås. Sorptionen tycks fortsätta även efter månader men
i betydligt långsammare takt. Detta beror sannolikt på att
det sorberade ämnet diffunderar in i materialet. Även irre-
versibla reaktioner,t ex mineral isering och kristallisation,
kan förekomma. Projektet har omfattat en serie olika under-
sökningar.

SORPTION AV STRONTIUM OCH CESIUM PA NÅGRA BERGARTER OCH
MINERAL

Undersökningen omfattar sorptionsförsök med strontium och ce-
sium på fyra bergarter och elva mineral. Vid försöken har skak-
metodik använts. Krossat fast material har skakats i ett spe-
ciel l t standardgrundvatten innehållande de radioaktiva ämnen
som skall undersökas. Parallellt med skakförsöken har försök
utförts där en cesiumlösning får rinna genom en kolonn fylld
med krossat bergmaterial.

Fördelningen av det radioaktiva ämnet mellan bergmaterialet
och grundvattnet definierat av det s k K.-värdet ger ett mått
på sorptionen. Detta erhålls genom att dividera halten av det
radioaktiva ämnet i bergmaterialet med halten i grundvattnet
efter en kontakttid på ett dygn eller längre.



47

Försöken visar att sorptionen av strontium sker i ytskiktet
medan cesium till en del diffunderar in i det fasta materi-
alet.

Sorptionen av strontium är snabb och visar en liten men sig-
nifikant skillnad mellan sorptionen på partiklar av olika
storlek även efter 6 månaders kontakttid. För cesium verkar
det som om sorptionen är oberoende av partikelstorleken,
vilket indikerar att cesium tränger in i partiklarna.

För de fyra bergarterna har ett medelvärde för Kd-värdena be-
räknats där data använts från olika kontakttider och_partikel-
storlekar vid en halt av det radioaktiva ämnet på 10"' M och
pH mellan 7 och 9.

BERGART

Stripa granit
Finnsjö granit

Blekinge kust gnejs
Blekinge diabas

Sr

0,008
0,018
0,008
0,008

Kd(m
3/kg)

Cs

0,100
0,440

0,140
0,450

De komplicerade sambanden mellan de lösta ämnena och bergets
sammansättning visas i följande diagram. Av speciellt intresse
är de förändringar som mineral i kontakt med vatten kan under-
gå.

.SORPTION AV JOD

En v.' de fissionsprodukter som kan förekomma som anjon är jod.
Huvudsakligen föreligger joden i form av jodidjoner. Retention
av jod kan uppkomma antingen genom att grundvattnet innehåller
metalljoner som med joden bildar starka komplexa katjoner eller
neutrala föreningar med låg löslighet eller genom att joden
kemiskt binds på mineral som innehåller dessa metaller. En
annan mekanism för sorption av jodidjoner i ett berg-grundvat-
tensystem är jonbyte, även om anjonbyteskapaciteten är låg
för de flesta mineral.

De utförda experimenten visar att de ämnen som förväntades
kunna kemiskt sorbera jodid också gjorde det i stor utsträck-
ning. Inte bara mineral som innehåller kvicksilver, koppar,
bly och silver utan även en del hydroxider och silikater
med stor yta i förhållande till volymen sorberade jodiden bra.
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MINERALFAS
Mineral
Gips
Pyrit -
Hematit -
Magnetit
Limonit
Kalcit
Dol omit
Fluorit
Apati t
Bergbildande
mineral
Augit
Hornblende
Olivin
Biotit
Muskovit
Anortit
Al bi t
Mi kroklin
Kvarts

Vittrings-
produkter

Klorit
Lera -+
Gibbsit )

Humus och
fulvosyror

ATMOSFÄR

Luft

Biosfär

Hydrosfär

Jämvikter och kemiskt utbyte i systemet
berggrund/grundvatten
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Om man t i l l sä t t e r något av dessa sorberande ämnen t i l l
buffertmaterial av t ex bentonit kan fördröjningsfaktorn för
jodid i buffertmassan bli mellan 100 och 1 000. 0m det hög-
aktiva avfallet är inneslutet i kapslar som består av bly
eller koppar kommer utlösningen av bly och koppar a t t bli
så stor att jodiden sorberas utan a t t speciella t i l lsatser
görs t i l l buffertmaterialet.

KOLLOIDER OCH KOLLOIDTRANSPOKT I BERGGRUNDEN

Man måste beakta a t t kol loider innehållande radioakt iva äm-
nen kan bi ldas när avfallsämnen lakas ut från e t t bergförvar
för högaktivt a v f a l l . Sådana ko l lo ida la p a r t i k l a r kan t r a n s -
por teras snabbare med grundvattnet än lösta joner . Grund-
va t tne t innehå l l e r förutom lös t a joner även organiska och
oorganiska ko l lo ida la p a r t i k l a r . De organiska bes t å r t ex
av humus- och fulvosyror. De oorganiska kolloiderna bes tår
o f t a s t av oxider och hydroxider. De kolloidal a pa r t ik l a rna
svarar för en avsevärd del av materi al t ransporten i e t t
grundvattensystem.

Bildningen av ko l lo ide r som innehå l l e r ak t in ider kan ske vid
mycket låga koncentra t ioner . Denna kolloidbildning ä r s t a rk t
h a l t - och pH-beroende. Projektet omfattade s t u d i e r av beting-
e lserna för bi ldning av oorganiska meta l lkol lo ider och deras
egenskaper. Dessutom har sorptionen av radioaktiva ämnen på
kol loidala p a r t i k l a r och dessa p a r t i k l a r s migration under-
sökts.

Försök med t revär t americium har utför ts . Man har studerat
bildningen av kolloidala fraktioner. Flera faktorer har
därvid var iera ts ; americiumhalt, jonstyrka, pH och t id .
Alla dessa faktorer har betydelse för bildandet av kolloidal a
fraktioner som är sorberbara.

SORPTION OCH DIFFUSION AV CESIUM OCH JOD I BETONG

Betong har föreslagits som kapslingsmaterial för s lu t l ig för-
varing av låg- och.medelaktivt avfal l . I e t t bergförvar med
betonginkapslat avfall utgår man från a t t randioaktiva ämnen
långsamt löses ut och transporteras med diffusion genom
betongen t i l l grundvattnet. En rad re la t iv t långlivade ra-
dioaktiva ämnen kan förekomma i låg- och medelaktivt avfall .

En undersökning har gjorts av sorption och diffusion av jod
och cesium i cementpasta och betong. Betong kan beskrivas
som en porös fast kropp med vattenfyllda porer. Den domine-
rande transportmekanismen för transport av ämnen genom be-
tongen är diffusion i dessa porer. Den fasta delen av betong-
en består av cementdelen och ballasten. Båda dessa påverkar
diffusion genom betongen på grund av a t t den flytande fasen
hela tiden är i kontakt med det fasta materialet.
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Vid sorptionsförsöken användes krossad hårdnad cement eller
betong. Detta kross skakades med lösningar som innehöll ce-
sium eller jod. Prov togs av vätskan vid flera tidpunkter.
Den största sorptionen för jodiden konstaterades för cement
i naturligt porvatten. I övriga vatten t ex havsvatten, ös-
te rsjövatten och grundvatten var sorptionen ringa.

Den ganska höga sorptionen av cesiumjoner i betong visade sig
vara helt beroende av ballastmaterialet. Valet av ballastma-
terial är därför viktigt om man vill ha hög sorption av cesi-
um. Jodiden däremot sorberades av cementen och" därför blev
sorptionen av jod högre ju mindre ballast betongen innehöll.

Genom att tillsätta ämnen som sorberar speciella radioaktiva
ämnen kan man påverka sorptionsegenskaperna hos den betong
man använder som kapslingsmaterial för låg- och medelaktivt
avfall.

Diffusionsförsöken utfördes med stavar av betong och hårdnad
cement. En ändyta fick stå i kontakt med de olika vätskorna.
Halten radioaktivt ämne i lösningen hölls konstant under för-
sökstiden. Efter en kontakttid av 2-3 månader analyserades
stavarna. På grund av den korta livslängden hos jod-131 var
mätningarna svåra att genomföra för jodiden. Den koncentra-
tionsprofil som kunde konstateras följde den teoretiska kurvan
mycket väl.

För cesium konstaterades en låg diffusionshastighet. Det kom-
mer att ta 4000 år innan halten av cesium på utsidan av en
4 dm tjock intakt betongvägg är 1 % av halten på insidan.
Diffusionen genom en stor vattenfylld spricka är naturligt-
vis mycket snabbare. Det kommer att ta mindre än ett år för
koncentrationen på utsidan att nå upp till 10 % av den inre
koncentrationen.

SORPTION AV KOL-14

Kol-14 kan finnas i låg- och medelaktivt avfall. Det kol som
löses ut från ett förvar till grundvattnet föreligger som
karbonat eller vätekarbonat. Eftersom inga värden på fördröj-
ningen av kol-14 baserade på experiment har kunnat hittas i
litteraturen har sorptionsförsök utförts på bergmaterial och
betong i syntetiskt grundvatten. Undersökningen har gjorts
med granit, sandig morän, lerig morän, natriummontmorillonit,
en blandning av bentonit och kvarts, kalcit, cementpasta och
betong. Både skak- och kolonnförsök ingår i studien.

Sorptionen av kol-14 är i allmänhet låg men ökar med ökad
kalciumhal t i den fasta fasen. Detta beror antingen på utfall-
ning eller på isotopbyte med den fasta fasen. Reaktions-
hastigheten för sorption på kalcit är mycket låg. De under-
sökta materialen kan graderas efter ökande sorption enligt
nedanstående:
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Störst: Betong, cementpasta
Kalcit
Bentonit/kvarts
Lerig morän

Minst: Granit, natriummontorillonit, sandig
morän

Retentionsfaktorer upp mot 3 mättes för kalcit vid kolonnför-
söken Högre retention kan väntas om man har lägre grund-
vattenflöde. Betong kommer troligen att kvarhålla det mesta
av kol-14, medan retentionsfaktorn för en blandning av bento-
ni t och kvarts troligen är över 10.

TEKNETIUM I DEN GEOLOGISKA MILJÖN

En l i t teraturstudie över data om teknetium har gjorts. Främst
har studien inr iktats på teknetiums reaktioner i geologisk
mi l jö, men även l i t teraturuppgif ter om teknetiums kemiska och
fysikaliska egenskaper har samlats.

Teknetium har inte påträffats i signifikanta mängder i natu-
ren. Det bildas huvudsakligen genom fission av uran, torium
och plutonium. Alla teknetiums isotoper är radioaktiva.

Teknetium har oxidationstal mellan +VII och - I . De mest sta-
bila är +VII , +IV och 0. I vattenlösningar är perteknetatjo-
nen (+VII) den mest stabila. Stabil är också den svårlösliga
dioxiden. Teknetium bildar gärna komplexa joner men de har
relat ivt låg s tab i l i te t .

Teknetium anrikas i många växter. Den skadliga inverkan på
växter, som teknetium kan ha, beror mer på dess giftighet än
på dess radioaktivitet. I människokroppen anrikas perteknetat-
jonen liksom jodidjonen i sköldkörteln och spottkörtlarna.
Den biologiska halveringstiden för perteknetatjonen är mellan
ett och två dygn.

I bestrålat bränsle förekommer teknetium som metall. När man
löser upp bränslekutsarna i oxiderande miljö bildas pertekne-
tat . Sven i glas och keramiska material förekommer teknetium
troligen som perteknetat.

Under speciella förhållanden kan perteknetat reagera med bly-
oxid och därvid bilda svårlösliga föreningar. Perteknetat kan
också korrodera koppar, varvid teknetium reduceras t i l l oxida-
tionstalen +IV el ler + I I I .

Perteknetatjonen sorberas dåligt av de flesta mineral i syre-
haltig mil jö. I syrefria system och i annan reducerande miljö
sorberas perteknetatet signifikant. Av grundvatten från djupt
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liggande graniter reduceras perteknetat till dioxid. Denna
dioxid reagerar på samma sätt som titandioxid. Därför är tro-
ligen titanhaltiga mineral, t ex pyroxener i reducerande
miljö, ett bra sorptionsmineral för teknetium.

I lösa jordlager sorberas teknetium dåligt. Sorptionen ökar
när syre avlägsnas ur systemet. I syrefri miljö är sorptio-
nen direkt proportionell med mängden organiskt bundet kol
och omvänt proportionell till pH. Mikroorganismer
i jordlagren bidrar till sorptionen antingen genom direkt
upptag eller indirekt. Om man steriliserar en sorberande
jordart försvinner sorptionsegenskaperna, vilket tyder på
att mikroorganismerna har stor betydelse för sorptionen.

Teknetium sorberas mycket ringa av havets bottensediment,
vilket beror på att perteknetatjonen är mycket stabil i
havsvatten.

Rapporter
Institutionen för kärnkemi
vid Chalmers tekniska hög-
skola
B. Torstenfel t
B. Allard
K. Andersson
U. Olofsson
Juli 1981
Rapport Prav 4.28

Institutionen för kärnkemi
vid Chalmers tekniska hög-
skola
U. Olofsson
B. Allard
K. Andersson
B. Torstenfel t
Juni 1981
Rapport Prav 4.25

Institutionen för kärnkemi
vid Chalmers tekniska hög-
skola
B. Allard
B. Torstenfel t
K. Andersson
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Rapport Prav 4.27

Institutionen för kärnkemi
vid Chalmers tekn högskola
B. Torstenfel t
K. Andersson
B. Allard
September 1981
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Institutionen för kemisk Metalljoners inträngande
apparatteknik vid tekniska i kristallina bergarter
högskolan i Stockholm

Forskningsledare Professor Ivars Neretnieks

Projektledare Civ.ing. Christina Skagius

Syftet med detta projekt är at t bestämma adsorptionsmekanis-
men och kinetiken för metalljoners sorption i kristallina
bergarter. Avsikten med de kinetiska mätningarna är att be-
stämma diffusionshastigheter och jämviktskapacitet för cesi-
um och strontium på krossat bergmaterial.

I den första delen av undersökningen har krossat berg från
Stripa och Finnsjön under mer än et t år varit i kontakt med
lösningar som innehåller cesium och strontium. När fördel-
ningen av dessa ämnen mellan bergkross och vätskefas nått
jämvikt visade det sig att sorptionen är proportionell mot
partiklarnas massa och inte mot deras yta. Försöken har
gjorts med flera fraktioner med olika partikelstorlek. Resul-
taten visar a t t granit tar upp cesium lättare än strontium.
Jämförbara resultat visar dessutom att sorptionen efter en
försökstid av 1000 timmar är flera gånger högre för granit
från Finnsjön än for granit från Stripa. Detta gäller både
upptaget av cesium och strontium. Upptaget sker snabbare
på de mindre partiklarna, men slutresultatet tycks bli lika
för olika partikelstorlekar, d v s K.-värdet är oberoende av
parti kelstorleken.

Resultaten från de försök där strontium och cesium adsorbe-
rats samtidigt från lösningar i kontakt med granitpartiklar
visar att sorptionen för de båda jonslagen följs åt bättre.
De två ämnena påverkar synbarligen varandras upptagning i
graniten.

Det krossade berg som tidigare adsorberat cesium och stron-
tium används nu t i l l studier av desorptionsförloppet. Ur
dessa försök skall man bestämma diffusions- och jämviktsför-
hållandena vid desorption. Resultaten skall jämföras med de
resultat som erhölls vid adsorptionsförsöken. Desorptions-
försöken beräknas ta ett och e t t halvt år och fullföljs inom
SKBF:s program.
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Undersökningarna har utvidgats att även gälla studier av
diffusion genom en granitskiva. En granitskiva har inte ut-
satts för så kraftig mekanisk påverkan som en krossning
innebär. Man får dessutom en alternativ metod att mäta de
storheter som skall bestämmas. Detta alternativ innebär att
man mäter den elektriska ledningsförmågan hos en saltvatten-
fylld bergbit. En mätning av ledningsförmågan tar några da-
gar jämfört med en ren diffusionsmätning som tar från måna-
der till år.

Försöken startade med mätningar av diffusionen av tiocyanat-
jon genom en 5 mm tjock granitskiva. Tiocyanatjonerna sorbe-
rades något, vilket komplicerade bedömningen då avsikten
med försöket varit att bestämma diffusionen för en icke-
sorberande komponent. Försöket visar dock att diffusionen
är av den storleksordning som publicerade resi sti vi tets-
mätningar indikerar.

Rapport
Institutionen för kemisk A study of strontium and cesi-
apparatteknik vid tek- urn sorption on granite
ni ska högskolan i
Stockholm
C. Skagius
G. Svedberg
I. Neretnieks
April 1981
Rapport Prav 4.26
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Institutionen for kemisk Utveckling av teknik för
apparatteknik och kärnkemi laboratoriemätning av radio-
vid tekniska högskolan i nukliders fördröjning och
Stockholm dispersion i bergsprickor

Forskningsledare Professor Ivars Neretnieks,
institutionen för kemisk
apparatteknik

Projektledare Docent Trygve Eriksen,
institutionen för kärnkemi

Bitr. projektledare Fil,kand. Päivi Tähtinen,
institutionen för kärnkemi

Projektets syfte är att utveckla en teknik för att på labo-
ratorium mäta radioaktiva ämnens fördröjning i bergsprickor.

För försöket har använts två utborrade kärnor av granit från
Stripa. De innehåller naturliga sprickor. Mätapparaturen har
tillverkats vid institutionen för apparatteknik. Mätningen av
de radioaktiva ämnenas vandring i stenarnas sprickor har ut-
förts av kärnkemiska institutionen.

Borrkärnorna, som har en spricka som går utmed kärnans diame-
ter, spändes in mellan två plexiglasskivor med utfrästa kana-
ler för tillflöde och provtagning. Vid provtagningen använ-
des dels kontinuerlig sköljning med grundvatten och uppsam-
ling i en fraktionssamlare, dels momentan sköljning med tre
kanal volymer grundvatten. Grundvattnet fick strömma genom
stenen under ca en månad.

Först togs i den ena stenen upp genombrotts kurvor för några
vattentrogna spårämnen; brom-82, tiocyanat, tritierat vatten
och lignosulfonat. Försöken visade att de ger mycket god över-
ensstämmelse vad gäller vattenflödet genom stenen.

Mätningar med strontium-85 och cesium-134 visar att några
procent av den ingående aktiviteten passerar snabbt. Däref-
ter följer ett mycket långsamt flöde av de radioaktiva.ämnena
som då har fått låg koncentration.

Experiment med europium-152 har också påbörjats. De hittills-
varande resultaten tyder på att europium fälls ut på sprick-
ytorna, varför uppehållstiderna blir långa.

En beräkningsmodell har utarbetats. Den omfattar mekanismerna
för genomströmning, sorptionen på sprickytor samt diffusio-
nen in i berget och sorptionen där. En jämförelse mellan be-
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räkningsmodellen och resultaten av experimenten visar att
man kan studera ämnens vandring i bergssprickor på labo-
ratorier.

Värden på diffusion och sorption erhållna vid andra obero-
ende experiment har med god överensstämmelse kunnat använ-
das vid förutsägelse av de genombrottskurvor som upptagits
vid detta projekt. Detta styrker tidigare framförda teorier
om att diffusion in i bergmaterialet er en viktig faktor i
fördröjningen av radioaktiva ämnen.

Studier av migrationen i en enstaka nat-irlig spricka är ett
npdvändigt steg för att förstå migrationen i ett sprickigt
medium.

Rapport
Tekniska högskolan i
Stockholm
Trygve Eriksen
Päivi Tähtinen
Februari 1981
Rapport Prav 4.21

Tracer movement in a single
fissure in granite rock - some
experimental results and their
interpretation

Sveriges geologiska
undersökning
Studsvik Energiteknik AB

Fältmälningar av radioaktiva
ämnens migration i
berggrunden

Projektledare Geolog Carl-Erik Klockars,
Sveriges geologiska undersökning

Civ.ing. Ove Landström,
Studsvik Energiteknik AB

Undersökningen omfattar fältmätningar av radioaktiva ämnens
migration i k r is ta l l in berggrund. Det är ett av de projekt
som syftar t i l l at t kartlägga berggrundens förmåga att hindra
el ler fördröja radioaktiva ämnens transport med grundvattnet.

En bergformation inom Studsvik Energitekniks industriområde
har studerats noggrant i avseende på geologiska och hydrolo-
gi ska egenskaper. Först kartlades bergarter och sprickmönster
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inom testområdet. Därefter undersöktes området från markytan
med geofysiska mätmetoder.

Mi t t i området borrades e t t 200 m långt kärnborrhål med 60°
lu tn ing . Man studerade borrkärnan f ö r a t t bestämma bergarter,
sprickor och spr ick fy l lnad . Åtta hammarborrhål (brunnshål)
med e t t djup av ca 100 m och 60-80° lutning borrades. Berg-
arten är ådergnejs av migmatittyp med från decimeter- t i l l
metertjocka inslag av amf ibo l i te r . Sprickorna har brant stup-
ning i huvudsakligen nordväst l ig r i k t n i n g . Sprickfyl lnåder
utgörs mestadels av k l o r i t och k a l c i t .

Berget har låg r e s i s t i v i t e t och hög frekvens av spr ickor.
Mineral iser ingar med py r i t förekommer i en del zoner. Vatt-
net i borrhålen visade sig ha låg ha l t av sa l te r , lågt pH och
pos i t i v redoxpotent ia l . Bergets vattengenomsläpplighet bestäm-
des. Den hydrauliska konduktiviteten för sprickzonerna var
ca 10~6 m/s. Mätningarna påvisade endast e t t få ta l sektioner
med hydraulisk förbindelse mellan närliggande bor rhå l .

Genom a t t jämföra värdena på resi s t i vi teten i o l i ka borrhål
har det v a r i t mö j l i g t a t t f ö l j a sprickzonerna mellan några av
hålen. Dessa sprickzoner består av horisontel la uppsprick-
ningar (bankning). Mellanhålsmätningarna visade a t t det är
enstaka genomgående sprickor som dominerar transporten av
grundvatten. Transporten mellan två borrhål behöver inte
nödvändigtvis gå längs en sprickzon utan kan i s t ä l l e t ta
vägen via en genomgående öppen spr icka.

MIGRATIONSFÖRSÖK

De egentliga migrationsförsöken startade hösten 1980. För
a t t in j i ce ra lösningar med spårämnen användes en speciel l
teknik. In j icer ingen av spårämnet föregås av en veckas i n j i -
cering av grundvatten. Flödet begränsas t i l l ca 10 ml/min
fö r a t t in te påverka strömningsbilden. Spårämnet löses i ca
500 ml grundvatten och in j iceras med samma flöde som för
grundvattnet. In j icer ingen ta r en timme. Därefter återtas
in j icer ingen av rent grundvatten t i l l s spårämnet anlänt t i l l
uttagshålet.

Rapporter

Studsvik Energiteknik AB Preparatory work on i n - s i t u
Ove Landström migration experiments in
Oktober 1980 Studsvik
Rapport Prav 4.18

Sveriges geologiska Preparatory hydrogeologic
undersökning investigations for in-s i tu
C-E Klockars migration experiments in
0. Presson Studsvik
L. Carlsson
0. Duran
D. Lindström
K-Å Magnusson
S. Scherman
November 1980
n . - A



60

Placering och riktning av borrhål projice-
rade i markplanet.
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Sveriges geologiska Sprickmineralogiska
undersökning undersökningar

Projektledare Statsgeolog Sven-Åke Larsson

Såväl öppna som av mineral läkta sprickor förekommer i berg-
grunden. Av intresse för ett förvar för högaktivt avfall å'r
när dessa tektoniska - sprickbildningen och geotermala läk-
ningen - händelser inträffat. Åldern för de i sprickorna kris-
talliserade mineralen ger samtidigt en lägsta ålder för spric-
korna. Undersökningar av detta slag kan ge en tidsskala för
olika händelser.

LITTERATURSTUDIER

En litteraturstudie över de metoder som kan tänkas användas
för att få en klar bild över tektoniska och termiska förlopp
har utförts av Sveriges geologiska undersökning. Syftet har
varit att konstatera olika undersökningsmetoders tillförlit-
lighet och användbarhet.

Genom undersökningar av de naturliga kristall isationsförut-
sättningarna kan sprickmineral delas in i högtemperatur- och
lågtemperaturmineral. Sprickor som innehåller högtemperatur-
mineral kan inte vara unga.

Texturella och kemiska studier av sprickmineral avslöjar om
flera generationer av ett och samma mineral förekommer i en
spricka.

*
Datering med hjälp av fissionsspår i mineral ger möjlighet
att datera såväl mineralens kristallisationsålder som senare
termisk-tektoniska händelser.

Bildningsmiljön för mineral och deras ursprung i form av
kristallisationslösningar kan bestämmas genom studier av för-
ändringar i stabila isotopers haltförhållande. Nutida jämvikts-
förhållanden mellan sprickmineralen och grundvattnet kan be-
stämmas genom att man jämför kemiska analyser av grundvatten
och sprickmineral.

För bestämningar av den absoluta åldern på mineral och berg-
arter kan man utnyttja naturligt förekommande radioaktiva äm-
nen. De olika nukliderna ger dateringsunderlag för varierande
tidsintervall.
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Några av undersökningsmetoderna skul le kunna ge ökad kunskap
om de tektonotermiska händelserna i e t t bergrundsområde. Un-
dersöknincjarna skul le då ge information om avsättningsförhål-
landen och ålder hos sprickmineral samt i några f a l l åldern
för tektoniska händelser. Främst rekommenderas tex ture ! la
och mineral kemi ska studier , s tudier av vätskeinklusioner,
isotopkemiska analyser och datering med hjälp av rad ionukl i -
der.

SPRICKMINERALOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Syftet med pro jektet har v a r i t a t t iden t i f ie ra sprickmineral
och a t t få ökad kunskap om lämpliga undersökningsmetoder.
Dessutom har undersökningen sy f ta t t i l l a t t utreda den re la -
t i va åldern hos sprickmineralen samt deras re la t ion t i l l det
grundvatten som förekommer i berget.

Undersökningarna har huvudsakligen gjor ts på borrkärnor från
hål 7 i Finnsjöområdet i norra Uppland. Några prover har
också tag i ts f rån Sternö i Blekinge.

Ett t jugotal tunnsl ip har analyserats i mikroskop. Framför
a l l t har läkta sprickor analyserats. I proverna har mineralen
bestämts och re la t i va åldern uppskattats.

Med hjälp av röntgendif fraktometr i undersöktes e t t 30-tal
prov fö r a t t komplettera ident i f ie r ingen av mineralen.

De kemiska analyserna omfattade elementaranalys, förhå l lan-
det mellan strontium och kalcium samt analys av syre och kol
i kalcit.

En kartering av sprickor inom valda sektioner av borrhålen
Finnsjön 7 och Sternö 4 har också utförts. Avsikten var att
klargöra fördelningen av sprickmineral med avseende på
sprickriktning och djup.

RESULTAT

De dominerande mineralen, i sprickorna i Finnsjöområdet är
kalcit, prehnit och kvarts. Man har också kunnat identifiera
bl a klorit, dolomit, epidot och pyrit. Såväl mikrobreccior
som myloniter är vanliga.

Kalciten har bildats vid flera tillfällen under olika fysika-
liska förutsättningar. De flesta av de identifierade silika-
terna är troligen bildade under hydrotermala foi anden,
det vill säga vid hög temperatur och i närvaro av .o. ten. Det
enda mineral som kan ha bildats vid icke termala förhållanden
är kalcit. De kalcitprover från Finnsjön som analyserats har
bildats ur vatten skiljt från nuvarande grundvatten eller
vid en temperatur som troligen varit över 100° C. Temperatur-
gradienten har också varit högre än den nu är.
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Mineralen är olika fördelade i öppna och läkta sprickor. Stup-
ni ngen är också olika för öppna och läkta sprickor i övre de-
len av borrhål 7 i Finnsjofl °Ph hål 4 i Sternö. De flesta
svagt stupande sprickorna Hr Bppria och torde- vara -ganska-:
unga. -

Rapporter
Sveriges geologiska Sprickmineralogisk litteratur-
undersökning studie
Sven Ake Larsson
Januari 1980
Rapport Prav 4.13

Sveriges geologiska Sprickmineralogiska undersök-
undersökning ningar
Geologiska institu-
tionen vid Stockholms
Universitet
Sven Åke Larsson
E.L. Tullborg
Sten Lindblom
April 1931
Rapport Prav 4.20
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Metodutveckling för berggrundsundersökningar

Sveriges geologiska Borrhålsmätningar av
undersökning grundvattendata

Pi>ojektledare Geolog Kurt Ake Magnusson
Geolog Oscar Duran

In-situmätningar har gjorts i kärnborrhål för att bestämma
grundvattnets fysikaliskt-kemiska egenskaper. Kännedom om dessa
egenskaper är av stor betydelse då de påverkar upplösningen och
transporten av radioaktiva ämnen. Vattnets fysikaliskt-kemiska
egenskaper och deras variation med djupet ger också informa-
tion om grundvattnets rörelser i närheten av borrhålen.

Grundvattnets temperatur, redoxpotential, surhetsgrad, natur-
liga elektriska potential (självpotentialen) och konduktivitet
har registrerats med ett instrument, som utvecklats för dessa
mätningar. Utvärderingen av mätresultaten kommer att ge under-
lag till ett pågående projekt för utveckling av mätsystem.

Berggrundens temperatur Ökar med djupet på grund av den värme
som utvecklas vid sönderfall av de i berggrunden naturligt
förekommande radioaktiva ämnena kalium, torium och uran. Un-
der ostörda förhållanden inom ett mindre område i samma berg-
art är temperaturgradienten lika stor överallt. Vid stationära
förhållanden antar borrhålsvätskan samma temperatur som berg-
grunden. Vattenrörelser i borrhålet eller dess närhet ger
emellertid upphov till avvikande temperaturgrödienter. Detta
indikerar störda förhållanden.

I borrhålen uppmättes borrhålsvätskans temperatur med en ter-
mistortermometer med ett absolutfel av 0,006° C och ett rela-
tivfel av 0,004° C. Temperaturen mättes punktvis med ca 10 m
mellan avläsningspunkterna.

Borrhålsvätskans elektriska motstånd mättes mellan två elektro-
der ca 4 cm från varandra. I regel avtar resi sti vi teten med
djupet, vilket avspeglar en ökande salthalt. Språng i resis-
tivi teten liknande dem som finns i temperaturkurvorna före-
kommer och orsakas av in- eller utflöde av vatten med avvi-
kande salthalt.

I de undersökta borrhålen motsvaras språng i temperaturgradi-
enten också' av språng i borrhålsvätskans resi sti vi tet. Dessa
språng har man vid markerade sprickzoner med hög vattenhalt
och vattengenomsläpplighet. Språng i borrhålsvätskans resis-
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t i vi tet utan motsvarande språng i temperaturgradienter är van-
l i g t förekommande. Dessa språng förekommer i anslutning t i l l
markerade sprickzoner med hög vattenhalt. Vattenomsättningen
i dessa zoner är däremot inte t i l l r äck l i g för at t åstadkomma
språng i temperaturgradienten.

Fältmätningar av redoxpotentialen, surhetsgraden och självpo-
tentialen utfördes med en borrhålssond konstruerad av Norges
Geologiske Undersökelse. Mätsonden innehöll en si Iver/siIver-
kloridelektrod som referenselektrod, en glaselektrod för mät-
ning av pH och en inertelektrod av guld för mätning av redox-
potential.

Mätningarna gjordes med ca 5 m avstånd. Självpotentialen upp-
mättes mellan sondens referenselektrod och en fast koppar/
kopparsulfatelektrod uppe på markytan. Självpotentialen utgör
en summaeffekt orsakad av kemiska gradienter el ler hydrodyna-
miska strömningspotentialer. I de flesta uppmätta borrhålen
uppvisar självpotentialen en variation på något hundratal mV.
Större variationer har påträffats i en del borrhål där de
orsakades av pyri t fy l lda sprickor.

Borrhålsvätskans pH mättes genom mätning av potential s k i l l -
naden mellan referenselektroden och glaselektroden. Surhets-
graden i vatten i naturen bestäms oftast av karbonatsystemet.
Sven sulfider i berggrunden kan ge upphov t i l l låga pH-värden.
De uppmätta pH-värdena fördelar sig mellan 5,2 och 8,9. Där
pyr i t förekommer som sprickmineral kan en sänkning av pH och
redoxpotentialen åtföljas av elektronegativa avvikelser i
självpotentialen.

Borrhålsvätskans redoxpotential uppmättes genom registrering av
spänningsskillnaden mellan referenselektroden och inertelek-
troden av guld. De redoxsystem som dominerar ~ svensk berg-
grund är i allmänhet olika järnföreningar främst i k lor i t
och andra liknande silikatmineral. De innehåller i regel två-
och trevärt järn. Grundvattnet djupt ned i berggrunden upp-
visar en redoxpotential mellan -60 och -380 mV. Uppmätta vär-
den i två borrhål överensstämmer med de teoretiskt beräknade
potentialerna. De flesta positiva värden som har uppmätts här-
rör från borrhålens övre delar. Detta borrhålsvatten karakte-
riseras också av låga pH-värden och resist iv i teter. Detta
tyder på att vattnet uppblandats med y t l ig t syresatt vatten.

Fältförsöken har visat att reproducerbara och systematiska
resultat har kunnat erhållas. Fältmätningarna är relat ivt
snabba och effektiva; ett 500 m djupt borrhål mäts upp på två
arbetsdagar. Instrumenten kan användas för att ge värdefull
förhandsinformation innan man utför mer tidsödande mätningar
t ex vattenprovtagning med långtidspumpning och hydrauliska
konduktivi tetsmätningar. Resultaten motiverar också att
apparaturen utvecklas för rutinmässig användning vid de geo-
logiska undersökningarna av berggrunden inför e t t slutförvar
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av högaktivt avfall. En utrustning för mer rutinmässig mät-
ning har därför nu konstruerats. Detta arbete rapporteras
under rubriken "Utveckling av mätsystem för mätningar i borr-
hål av grundvattendata".

Rapport

Sveriges geologiska Borrhålsmätningår av temperatur,
undersökning SP, pH, En och borrhålsvätskans
Oscar Duran res i sti vi tet. Delrapport,
Kurt-Åke Magnusson
Maj 1980
Rapport Prav 4.15



67

Sveriges geologiska Utveckling av mätsystem för
undersökning mätningar i borrhål av

grundvatteiidata
Institutionen för oorganisk
kemi vid tekniska högskolan
i Stockholm

Projektledare Ingenjör Bengt-Erik Johansson, SGU
Fi l kand Peter Wikberg, KTH

o«
Ett mätsystem för in-situ bestämning av pH, Eh, pS , själv-
potential och temperatur hos grundvatten i djupa borrhål har
utvecklats och provats. Mätsystemet består av en sond med elek-
troder och förstärkare som sänks ned i borrhålet samt en mark-
enhet för datorstyrning av mätningarna och registrering och lag-
ring av mätdata. Sonden är dimensionerad för borrhål med 56 mm
diameter. Den har utvecklats i samarbete mellan SGU och KTH.
Markenheten har utvecklats av SGU.

Utvecklingsarbetet bygger på erfarenheter från de mätningar som
redovisats under rubriken "Borrhålsmätningar av grundvattendata",
De brister som fanns i den tidigare utrustningen gällde främst
elektrodkonstruktionerna samt överföringen av mätdata. Förbätt-
ringarna av elektrodkonstru.ktionen omfattar infästning, isola-
tion och trycktålighet. Dessutom görs en impedansomvandling i
direkt anslutning till elektrodingångarna med hjälp av extremt
högohmiga förstärkare. Denna impedansomvandling minimerar mät-
systemets påverkan på elektroderna. För att eliminera läck-
strömmar i mätsystemet digitaliseras elektrodpotentialerna i
mätsonden. De digitaliserade mätresultaten överförs sedan via
en datorstyrd omkopplare till markenheten där de sedan lagras
på band eller printerremsa.

Elektrodernas stabilitet samt känslighet för tryck och tempera-
tur har undersökts i laboratorium. Kalibreringsrutiner för elek-
troder har utarbetats och korrigeringsmodeller för mätdata har
uppställts och verifierats. Fälttestprogrammet som varit av be-
gränsad omfattning visar att pH-mätningarna gett tillfreds-
ställande resultat. Det har däremot visat sig svårt att få en-
tydiga resultat av Eh-mätningarna. Orsakerna till detta behöver
utredas ytterligare.

Rapporter

Institutionen för oorganisk Laboratorie och in-si tu mätning
kemi vid tekniska högskolan av pH, Eh, pS2" och temperatur
i Stockholm
Karin Axel sen
Peter Wikberg
Oktober 1981
Rapport Prav 4.33
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Sveriges geologiska Mätsystem för in-situ mätningar
undersökning av pH, En, pSz", SP och tempera-
Bengt-Erik Johansson tur i borrhål
Jan Lund
November 1981
Rapport Prav 4.34

Försvarets Forsknings- Seismiska studier av sprickor
anstalt i berg

Projektledare Laborator Ola Dahlman
Bitr projektledare l:e forskningsingenjör Hans Israelson

Den långa räckvidden hos seismiska signaler gör det attraktivt
att pröva möjligheten att detektera och karaktärisera berg-
sprickor på större avstånd från borrhål än som är tillgängliga
för elektriska eller elektromagnetiska mätmetoder. Den så
kallade mellarihålsmetoden, som prövats i detta projekt,har
därvid sannolikt de bästa förutsättningarna att kartlägga
sprickor.

Vid denna metod avsökes området mellan två borrhål systematiskt
av seismiska strålar. Seismiska signaler genereras i ett hål
med mikroexplosioner och registreras i det andra för olika
djupkombinationer. Provmätningar visade också stora varia-
tioner hos de seismiska longitudinella vågornas hastighet
(5-6 km/s). För att illustrera vilken typ av kartläggning
som kan göras med mellanhålsmätningar provades tomografisk
avbildning på de insamlade mätningarna.

Rapport

Försvarets Forsknings- A seismic study on cracks in
anstalt crystalline rock
Hans Israelson
Juli 1981
Rapport Prav 4.30
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Sveriges geologiska Bergundersökning från markytan
undersökning m e d hjälp av radarteknik

Projektledare Statsgeolog Leif Eriksson

Bitr projektledare Bergsingenjör Lars Johansson

Radarundersökningar av berggrunden från markytan kan vara ett
värdefullt komplement till övriga, hittills använda geofysiska
mätmetoder, framförallt i områdftn där berggrunden täcks av
lösa jordlager. Radarpulserna reflekteras i gränsytor där våg-
ledningsegenskaperna ändras. Sådana gränsytor av intresse kan
vara grundvattenytan, det fasta bergets yta och vattenförande
sprickplan.

Markradartekniken har därför provats i Finnsjöområdet där jäm-
förelsematerial finns från de hydrogeologi ska studier som görs
inom SKBF:s program.

Mätningar har genomförts av avdelningen för ingenjörsgeologi
vid Lunds Universitet. Mätningarna har gjorts med bilburen
utrustning längs vägar inom området. Försök gjordes även att
mäta i obanad terräng med utrustning på en handdragen pulka.
Resultaten av dessa mätningar blev dock mindre användbara på
grund av svårigheter att följa den utstakade sträckningen genom
den relativt besvärliga terrängen och att hålla jämn hastighet
med antennen.

Resultaten framkommer som en utskrift (radargram) över de reflek-
terade pulserna med en horisontell positionsaxel och en vertikal
tidsaxel. Tiden motsvarar reflektorns djup under markytan. I
figuren "Brändan-Finnsjön tolkningsprofil" har inritats dels
djupläget av radarreflektorer tolkade som bergyta respektive
sprickzoner, dels tidigare mätta markresistiviteter längs
samma väg och sprickindikationer som framkommit ur andra geo-
fysiska mätningar.

Radarundersökningar visar att flacka sprickzoner eller plan
kan detekteras med denna metod ned till ca 20 m djup. Vid
jämförelse med andra etc.

Vid jämförelse med andra geofysiska metoder som använts inom
området har det konstaterats att georadar detekterar förmodade
brantstående krosszoner i de fall topografin påverkats så att
ett ökat jorddjup erhållits över zonerna. Zoner med ökad
ekointensitet uppträder på ett flertal ställen i radargrammen.
Dessa kan ha sitt ursprung i dels ett ökat antal reflexytor i
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berggrunden, svarande mot krosszoner, dels i en ökad pene-
tration av radarsignaler i dessa zoner orsakat av en lägre
dämpning i överliggande delar jämfört med omgivningen.
Samband med förmodade brantstående krosszoner finns på så
sätt ett erhållna si ingramindikationer vilka tolkas som
orsakade av dylika sammanfaller med zoner med ökad eko-
intensitet.

Rapport

Sveriges geologiska RADAR. Jämförande mark- och
undersökning bergundersökning
Lars Johansson
December 1981
Rapport Prav 4.35
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Sveriges geologiska Porøsitets- och resistivitets-
undersökning bestämningar på borrkärnprover

frän Finnsjön, Sternö och Stripa

Projektledare Ante Jämtlid

Vid undersökningarna av typområden görs kärnborrningår ned t i l l
500 ä 700 m djup. Borrkärnorna är berggrundsprover som rutin-
mässigt karteras för bestämning av bergartssammansättning, före-
komst av uppkrossade partier i berggrunden, frekvens och orien-
tering av sprickor, omfattning och karaktär av evnetuella
mineral iseringar i sprickorna m.m.

I dessa projekt undersöks möjligheterna att få representativa
data om andra viktiga berggrundsegenskaper genom mätningar i
laboratorium på provbitar uttagna från borrkärnor. De parametrar
som studerats är porositet, res ist iv i tet , inducerad polarisation
och densitet. Mätningarna har gjorts på totalt 185 borrkärns-
prover från Finnsjön, Sternö och Stripa bestående av granodiorit,
gnejs och granit.

POROSITET

Med porositet menas den volym av bergarten som innehåller gas
eller vätska. Porositeten anges i % av den totala volymen av
bergartsprovet. Porositeten i kristallint berg består till
övervägande del av sprickor av olika dimensioner.

Porositeten har stor betydelse för den hydrauliska lednings-
förmågan och transporthastigheten av vatten i berg. Den be-
stämmer till stor del också diffusionshastigheten hos t ex
radioaktiva isotoper i berg. Att känna till storleken på poro-
siteten i berg är därför nödvändigt vid förvaring av radioaktivt
avfall i berg.

Porositeten i de undersökta proverna varierar mellan 0.1 och 1.5
volymprocent med ett medelvärde av 0.5 volymprocent i stort sett
obeorende av bergartstyp.

RESISTIVITET

Resi sti vi teten eller det elektriska motståndet hos de undersökta
bergarterna beror till övervägande del av porcsiteten och den
elektriska ledningsförmågan hos porvätskan. Detta beror på att
de bergartsbildande mineralen är att betrakta som isolatorer och
därigenom leds strömmen via jonerna i porvätskan.

Resistiviteten varierar kraftigt mellan ett par till hundratals
kohmm för de undersökta bergarterna och avspeglar till stor del
variationer i porositeten.
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Utifrån de uppmätta resistiyitets- och porositetsvärdena har
samband beräknats för de olika bergarterna och dessa samband
skulle möjliggöra en indirekt bestämning av porositet in situ
via resistivitetsmätning.

INDUCERAD POLARISATION

En faktor utöver de ovan nämnda som påverkar den uppmätta
res i sti vi teten hos bergarter utan elektriskt ledande mineral
är tvärsnittsarean, hos porerna. Förträngningar i porerna
hindrar jonerna i porvätskan att komma fram när ett elektriskt
fält läggs på bergartsproyet vid resistivitetsmätning, vilket
resulterar i en högre resi sti vi tet än om inte förträngningarna
fanns. När det elektriska fältet stängs av kommer de vid
förträngningarna ansamlade joneran att återgå till ett jäm-
viktstillstånd. Denna återgång medför att en elektrisk ström
kommer att flyta under en viss tid. Denna ström ger upphov till
en spänning och denna spänning dividerad med den spänning som
alstrades av det pålagda fältet är den inducerade polarisationen
hos bergarten. Den inducerade polarisationen anges ofta i % och
återger i huvudsak antalet förträngningar i bergarten. För
ovanstående bergarter varierar den inducerade polarisationen
mellan några tiondels procent och ungefär tio procent.

DENSITET

Densiteten hos de undersökta bergarterna bestäms t i l l över-
vägande del av de bergartsbildande mineralens densiteter.
Porositeten hos bergarten inverkar endast marginellt på
storleken av den uppmätta densiteten. Densiteterna för de,
undersökta bergarterna varierar mellan 2.60 och 2.75 g/cm .

Ovanstående egenskaper hos de undersökta bergarterna varierar
mycket mellan olika prov av samma bergart och därför är det
nödvändigt att a l l t id utföra bestämningar på så många prov
at t e t t s tat ist iskt väl underbyggt resultat uppnås.

Rapport

Sveriges geologiska Porositets- och resistivitets-
undersökning' bestämningar på borrkärneprover
Ante Jämtlid från Finnsjön, Sternö och Stripa
Juli 1982
Rapport Prav 4.37
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amområde 5 Information mm
rug»

Programrådets berggrundsundersökningar har i stor utsträckning
av befolkningen i berörda kommuner uppfattats som ett förebud
om en lokalisering av ett slutförvar för radioaktivt avfall
på den undersökta platsen. Aktionsgrupper mot undersökningarna
har bildats i norra Bohuslän och i Hälsningland i samband med
rådets undersökningar på Kynnefjäll och på Svartboberget.
Rådets informationsverksamhet har därför i hög grad fått in-
riktas på att förklara syftet med undersökningarna och vinna
förståelse för att sådana undersökningar måste göras. Informa-
tionen har riktats såväl till allmänheten som till berörda
lokala och regionala myndigheter.

Föredragningar om rådets undersökningsprogram har gjorts för
läns- och kommunrepresentanter i Göteborgs- och Bohus län,
Blekinge och Norrbotten och för Ovanåkers kommunstyrelse.
Informationsmöten för allmänheten har hållits i Tanumshede,
Edsbyn och Rättvik samt för berörda markintressenter i Kiruna
kommun. En skrift har utgivits om berggrundsundersökningarna.
I denna redovisas syftet med undersökningarna, de geologiska
förhållanden som behöver studeras, de undersökningsmetoder
som används samt arbetsprogrammets nuvarande omfattning.
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Ekonomisk sammanställning
av PRAVs verksamhet
Omfattar tiden från juli 1979

Programområde 1 Kronor Kronor

Låg--gch_medeXaktiyt_reaktorayfaXl

Programledning, referensgrupp 640 374
ALMA 2 137 608
Utveckling av ny teknik 4 604 456
Karaktärisering av avfallsprodukter 784 485 8 166 923

Programområde 3

Upparbetning och behandling

ijjiiEiiOfll!

Totalt för verksamheten
1 juli 1979 - 31 mars 1982

Totalt för verksamheten från
november 1975 till 30 juni 1979

Totalt hela Prav:s verksamhet

Totalt uppburet belopp från SKBF

Kassabehållning 1 april 1982
reserverad för kvarstående utgifter

l l ! i 558 782 i 5 5 S 782

Programområde 4

Projektsamordning, referensgrupper 292 692
Berggrundsundersökningar, neotektonik 6 053 999
Geokemi, migration 6 086 776
Metodutveckling för berggrunds- 3 975 092 16 408 559

undersökningar

Programområde 5

46 557

2 542 970 2

28

21

50

50

46

542

723

784

508

550

41

557

970

791

741

532

000

468
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Programrådets sammansättning

ORDFÖRANDE

Civilingenjör Ove Norell t.o.m. 31 mars 1981
tji. fr.o.m. 18 augusti 1980

Fd justitieråd Sven Romanus fr.o.m. 1 april 1981
tf fr.o.m. 18 augusti 1980

LEDAMÖTER

Riksdagsledamoten Lennart Blom
Riksdagsledamoten Birger Rosqvist
Professor Gösta Rudstam
Universitetslektor Eva Selin
Direktör Erik Svenke
Fil lic Arne Wesslén

EXPERTER

överingenjör Per-Erik Ahlström
överingenjör Hans Berggren
Generaldirektör Gunnar Ekevärn
Direktör Lars-Ake Nöjd t.o.m. 1980
Direktör Stig Bergström fr.o.m. 1931

SEKRETARIAT

Civilingenjör Nils Rydell
Assistent Inger Axell
Byrådirektör Svan Löfveberg
Departementssekreterare Gösta Lindh

(kontaktman vid industridepartementet)
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Rapport Prav 1.8
April 1978

Atomenergi
C Thegerström
Rapport Prav 1,9
April 1978

Atomenergi
C Thegerström
Rapport Prav 1.10
Maj 1978

Atomenergi
G Olsson
Rapport Prav T.11
Maj 1978

Sydkraft AB
H Lindström
E Ottoson
Rapport Prav 1.12
Juni 1978

VBB
C-0 Forsmark
Rapport Prav 1.13
Juni 1978

Atomenergi
C Thegerström
Rapport Prav 1.14
Februari 1978

Saléns
T Mil chert
Rapport Prav 1.15
Juni 1978

Kernakta
A-M Ericsson
Rapport Prav 1.16
Juni 1978

Låg- och medelaktivt avfall från svenska kärn-
kraftverk. Inventering, prognos och karakteri-
sering av avfallsprodukterna. ALMA

Brandförsök med bitumeninneslutet avfall

Transportbehållare för radioaktivt avfall

Specifikation av brännugn

ALMA - Förberedande strål skärmsberäkningar för
transport och lagring

ALMA - Förstudie till centralt lager för låg- och
medelaktivt avfall, alternativ med markförläggning

ALMA - Anläggning för låg- och medelaktivt
avfall. Bergförläggning

ALMA - Erforderlig transport- och hanterings-
kapacitet

ALMA - Transport av låg- och medieaktivt radio-
aktivt avfall till avfall siagret Alma. En för-
stutiie av transportsystemet

ALMA - Inventering av tänkbara haveri typer och
frekvenser vid transporter
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Studsvik
N Kjellbert
A Appelgren
R Bergman
Rapport Prav 1.17
Juni 1978

0 Degerman
N Rydell
C Thegerström
Rapport Prav 1.18
Juli 1978

Studsvik
R Gel in
N Kjell bert
C Stenquist
Rapport Prav 1.19
September 1978

Studsvik
S Lindhe
Rapport Prav 1.20
Mars 1979

Saltech
T Mil chert
Rapport Prav 1.21
Augusti 1979

Sydkraft AB
C Harfors
Rapport Prav 1.22
September 1979

SGI
T Lundgren
B Rosén
Rapport Prav 1.23
Ouli 1979

SGU
L Carlsson
T Olsson
Rapport Prav 1.24
Maj 1979

Sydkraft AB
H Lindström
Rapport Prav 1.25
April 1979

LTH
Bjerle
Eklund
Svensson
Rapport Prav 3.13
Mars 1978

ALMA - Stråldoser vid haveri under sjötransport
av rsakvoravfal 1

ALMA - En Förstudie

ALMA - Spridnings- och dosberäkningar för slut-
lagring av reaktoravfall. Orienterande parameter-
studie

Bestrålning av polystyrenbaserade organiska
jonbytare, förändringar och nedbrytningsprodukter

ALMA - Transportbehållare mekanisk påverkan vid
olyckor och principkonstruktion

Egenskaper hos bitumeningjutet aktivt avfall
från Barsebäcksverket

ALMA - Studie av aktivitetsspridning och ut-
spädningsförhållanden i berget kring förvarings-
anläggningen

ALMA - Hydrauliska egenskaper hos marknära berg-
arter

ALMA - Hanteringsutrustning vid transport av
avfall

Förbränning av jonbytarmassa i fluidiserad bädd
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Vattenfall
M Cederström
G Alstermark
S Halvarsson
J Martna
Rapport Prav 1.26
Maj 1980

Studsvik
H Häggblom
N Kjell bert
Rapport Prav 1.27
Mars 1980

Sydkraft AB
H Lindström
Rapport Prav 1.28
Februari 1980

Studsvik
L Devell
N Kjellbert
Vattenfall
M Cederström
SGI
T Lundgren
Rapport Prav 1.29
Juli 1980

ALMA - Konstruktionssstudie för slutlager

ALMA - Calculations of RAdioactive Nuclide Migration
from a Repository for Reactor Wastes

ALMA - Förstudie av hjälpsystem

ALMA - Conceptual design, siting and safety study

Kemakta
B Grundfelt

Kjessler & Manner-
stråle

E Eriksson
Rapport Prav 1.30
April 1980

Studsvik
L Devell
0 Edlund
N Kjell bert
Kemakta
B Grundfelt • •
Saléns
T Mil chert
Rapport Prav 1.31
Juni 1980

LTH
1 Bjerle
0 Svensson
Rapport Prav 1.32
September 1979

ASEA-Atom
B Ivung
Rapport Prav 1.34
Februari 1980

ALMA - Skärmande transportbehållare för reaktor-
avfall - Haveri scenarios och behållarskador

ALMA - Safety analysis of sea transportation of
solidified reactor wastes

Förbränning av jonbytarmassa i fluidiserad bädd,
etapp 2

Pilotanläggning för överföring av aktivitet från
organiska till oorganiska jonbytare (PILO),
del 1 och 2
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ASEA-Atom
K Lundgren
Rapport Prav 1.35
Juni 1980

Cement- och betong-
institutet
0 Beijer
Rapport Prav 1.36
Maj 1980

0 Degerman
Rapport Prav 1.37
Juni 1980

LTH
1 Bjerle
K Höglund
0 Svensson
Rapport Prav 1.38
Oktober 1980

Studsvik
S Johansson
C Thegerström
Rapport Prav 1.39
September 1981

Chalmers
Kämkemi
K Balmér
J-0 Liljenzin
J Rydberg
Juni 1981
Rapport Prav 1.40

Beräkning av uppbyggnad av långlivade radionuklider
på primärsystemyta och i jonbytarmassor i BWR

Cementingjutning av kornformiga jonbytarmassor
med medel akti vt avfal l . Bilagor och summary

ALMA - Rappyrt om kompletterande förstudie

Förbränning av jonbytare i fluidiserad bädd,
Slutrapport; et.spp 3

Pyrolys- och förbränningsförsök med använd korn-
formig jonbytarmassa

Slutrapport över "Extraktionskromatografisk
metod för avlägsnande av föroreningar i
reaktorkylkretsar
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Område 2
Transport och central
reaktordelar

lagring av använt kärnbränsle och förbrukade

Rapport Prav 2.1
Juli 1977

Rapport Prav 2,2
Juli 1977

VB&
Rapport Prav 2.3
Maj 1977

ASEA-Atom
B Ivung
C Sundqvist
Rapport Prav 2.4
Maj 1977

NAC
Rapport Prav 2.5
November 1976

Salén
T Mil chert
Rapport Prav 2.6
April 1977

Atomenergi
R Blomqvist
S Johnsson
Rapport Prav 2.7
April 1977

Atomenergi
K Luthman
Rapport Prav 2.8
April 1977 '

Atomenergi
R Håkansson
R Persson
Rapport Prav 2.9
November 1976

Atomenergi
R Persson
Rapport Prav 2.10
Januari 1977

Atomenergi
R Persson
Rapport Prav 2,11
Februari 1977

Centralt lager för använt kärnbränsle.
En förstudie

Centralt lager för använt kärnbränsle.
En kort presentation

Förstudie till centrallager för använt kärnbränsle
(CLAB)

Centrallager för använt bränsle. Studie av hjälp-
system och layout

Concept for Swedish Transportation System Phase 1
I Draft Final Report
II Draft Final Report

Supplemental Information
III Engineering Data NAC-2, Cask

Sjötransport av utbränt kärnbränsle och radioaktivt
avfall. En förstudie

Teknsik granskning av NAC:s förstudie rörande en
transportflaska för bestrålat bränsle

Transportflaska, fall i vatten

Studie 1 av förvaringsbassäng. Delredovisning.
Kriticitetsberäkningar

Studie 1 rörande förvaringsbassäng. Marknads-
undersökning på bränslerackar

Förvaringsbassäng. Bränslets förväntade rest-
effekt efter 0,2 - 3 års avsvalning
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Atomenergi
L Berg
Rapport Prav 2.12
Mars 1977

Atomenergi
R Håkansson
R Persson
Rapport Prav 2.13
Mars 1977

Atomenergi
S Bergström
A Antonson
Rapport Prav 2.14
Maj 1977

...Hagconsult
Rapport Prav 2.15
Februari 1977

Hagconsult
Rapport Prav 2.16
Juni 1977

Hagconsult
Rapport Prav 2.17
Augusti 1977

Studie i rörande förvaringsbassäng, konstruktion
av bränulekorgar

Studie 2 rörande förvaringsbassäng. Kriticitets-
beräkningar för bränsle i stål rör

CLAB- Lokalisering till Studsvik

Bedömning av de geologiska förutsättningarna för
lokalisering till Simpvarp av centralt bränsle-
lager i berg

Jämförande geologisk och bergteknisk studie
betr bergruaisförläggning i Forsmark, Simpvarp
och Studsvik

CLAB - Kompletterande undersökning vid Studsvik
för en jämförande geologisk-bergteknisk studie
betr lokalisering av berganläggningen
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Område 3
Upparbetning av använt kärnbränsle och overforing i fast form
av högaktivt avfall

Studsvik
Ä Hultgren
Rapport Prav 1.1
Februari 1977

Studsvik
A Hultgren
Rapport Prav 1.2
Ouni 1977

Lägesrapport 1977-02-01. Forskningsprogram över
nya metoder för segregering» fixering och inne-
slutning av radioaktivt avfall

Lägesrapport 1977-06-01

Progress Report 1977-06-01

Studsvik
Ä Hultgren
Rapport Prav 1.7
Februari 1978

Lägesrapport 1978-02-01 för programområdet
"Behandling av bränsle och långlivat avfall
för slutförvaring"

Keramgruppen
6 Norrbrand
L Slycke
Rapport Prav 3.1
Augusti 1977

Atomenergi
P Linder m fl
Rapport Prav 3.2
Oktober 1976

Atomenergi
J Chyssler
Rapport Prav 3.3
April 1976

Atomenergi
P Kresten
G Berggren
Rapport Prav 3.4
Maj 1976

Atomenergi
J Sestak
6 Berggren
Rapport Prav 3.5
Juni 1976

Lägesrapport 1977-08-31

Högaktivt avfall från upparbetning av kärnbränsle.
Halvårsrapport 1 1976

Naturliga glaser och den naturliga radioaktivitetens
inverkan på geologiska material

The Thermal Decompositon of Vermiculite from
Sokli, Finland

On the Characterization o? Phase Transformations
in Solids by DTA
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Atomenergi
M Arnell
Rapport Prav 3.6
Juni 1976

Atomenergi
G Berggren
S Johansson
Rapport Prav 3.7
Juni 1976

Atomenergi
B Grönroos
Rapport Prav 3.8
Juni 1976

Atomenergi
E Bl aha
Rapport Prav 3.9
Juni 1976

Atomenergi
E Bläha
G Blomqvist
Rapport Prav 3.10
Maj 1977

Atomenergi
G Berggren
Rapport Prav 3.11
Juli 1976

Atomenergi
H Christensen
Rapport Prav 3.12
December 1976

Rapport Prav 3.13

Studsvik
C Gyllander
0 Karlberg
B-H Forssén
U Widemo
Rapport Prav 3.14
Maj 1978

Studsvik
A Hultgren
Rapport Prav 3.15
Juli 1978

Studsvik
A Hultgren
Rapport Prav 3.16
Januari 1979

Läkning av glas med dejonat. Korttidstester med
och utan tracer

Kalcinering av simulerad avfallslösning.
Teknisk PM

Vi skos i tetsbestämning av standardglas

Sintring av glas

Utlakning av glaspulver med simulerat avfall

Solidifiering, inkapsling, produktstudier -
Halvårsrapport 1 1976

Radiolys av vatten och vattenlösningar vid
slutlig förvaring av högaktivt avfall.
En litteraturundersökning

Se område 1

Beräkningsexempel avseende dosbelastningen vid
samförläggning av upparbetningsanläggning med
kärnkraftaggregat

Lägesrapport 1978-07-01 för programområdet
"Behandling av bränsle och långlivat avfall för
slutförvaring"
Progress Report July 1978

Lägesrapport 1979-01-01 för insatser på oorganiska
jonbytare och extraktionsteknik för behandling av.
radioaktivt avfall
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Studsvik
Ä Hultgren m fl
Rapport Prav 3.17
Augusti 1979
Report Prav 3.18

KTH
R Arnek
S Forberg
Rapport Prav 3.19
October 1979

KTH
R Arnek
I Grenthe
A Persson
Rapport Prav 1.33
October 1979

Studsvik
A Hultgren m fl
Rapport Prav 3.20
Januari 1980

Studsvik
Ä Hultgren m fl
Rapport Prav 3.21
April 1980

Studsvik
A Hultgren m fl
Rapport Prav 3.22
Augusti 1980
Report Prav 3.23

Studsvik
Ä Hultgren mfl
Rapport Prav 3.24
Oktober 1980

Studsvik
A Hultgren nf fl
Rapport Prav 3.25
Januari 1981

Studsvik
A Hultgren m fl
Rapport Prav 3.26
April 1981-

Studsvik
A Hultgren m fl
Rapport Prav 3.27
Juni 1981
Report Prav 3.28

Lägesrapport 1979-07-01 för insatser på oorganiska
jonbytare och extraktionsteknik för behandling av
radioaktivt avfall

Progress Report july 1979

A System for the Transfer of Ling-Lived Radioactive
Nuclides from Spent Organic Ion-Exchange Resins
from Nuclear Power Stations to Zeolites - Titanates

Conditioning of Nuclear Power Wastes for Final
Disposal: Use of Zeolites in Reactor Waste
treatment

Lägesrapport 1980-01-01 för insatser på oorganiska
jonbytare och extraktionsteknik för behandling av
radioaktivt avfall

Lägesrapport 1980-04-01

Lägesrapport 1980-07-01

Progress Report July 1980

Lägesrapport 1980-10-01

Lägesrapport 1981-01-01

Lägesrapport 1981-04-01

Lägesrapport 1981-06-30

Progress Report June 1981
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KTH
S Forberg
L Fälth
Rapport Prav 3,29
Juli 1981
Chalmers
J 0 Liljenzin
G Persson
S Wingefors
Juni 1981
Rapport Prav 3.30

Lägesrapport 1981-06-30 om karakterisering av genom
enkel sintring, varmpressning eller hetisostatisk
pressning erhållna slutprodukter av oorganiska jon-
bytare

A method for the final treatment of radioactive
waste
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Område 4
Slutlig förvaring av radioaktivt avfall i berg

SGU Geofysiska markundersökningar i Oskarshamn
L Eriksson
K-A Magnusson
Rapport Prav 4,1
Augusti 1977

SGU
L Eriksson
Rapport Prav 4.2
Augusti 1977

SGU
U Thoregren
Rapport Prav 4.3
April 1976

SGU
J E Andersson
U Thoregren
0 Brotzen
Å Möller
Rapport Prav 4.4
Maj 1976

SGU
0 Forsi und
B-E Johansson
Rapport Prav 4.5
Augusti 1977

Atomenergi
0 Landström
T Carlsson
G Carleson
Rapport Prav 4.6
Oktober 1976

Atomenergi
0 .Landström
K-E Holmberg
S Westerberg
SGU
C-E Klockars
Rapport Prav 4.7
Maj 1977

Studsvik
R Gel in
Rapport Prav 4.8
November 1978

Geofysiska flygmätningar i Forsmark

Hydrogeologi sk basundersökning vid Studsvik

Provpumpning i Studsvik

Framtagning och utprovning av VLF-instrument
för borrhålsmätningar

Slutlig förvaring av radioaktivt avfall i berg-
grunden: fältförsök med spårämnen

Fältförsök rörande spårämnens transport med grund-
vatten i sprickförande berggrund

Sammanställning av konkreta tekniska kommentarer i
remissyttrande över KBS-rapperten om slutlig för-
varing av förglasat högaktivt avfall
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SGU
I Larsson
T Lundgren
U Wikl änder
Rapport Prav 4.9
Januari 1979

Chalmers
B Torstenfel t
Rapport Prav 4.10
Mars 1979

SGU
K Ahlbom
A Olkiewicz
S Scherman
Rapport Prav 4.11
Maj 1979

KTH
T Eriksen
P Tähtinen
Rapport Prav 4.12
Oktober 1979

SGU
S Å Larsson
Rapport Prav 4.13
Januari 1980

SGU
0 Brotzen
0 Duran
K-Ä Magnusson
Rapport Prav 4.14
Februari 1980

SGU
0 Duran
K-Å Magnusson
Rapport Prav 4.15
Maj 1980

SGU
K Ahlbom
S Ahlin
L Eriksson
L Samuelsson
Rapport Prav 4.
Maj 1980

Strukturgeologisk - hydrogeologi sk undersökning
av gnejsbergarter i östra Blekinge

16

SGU
C-E Klockars
0 Persson
L Carlsson
0 Duran
D Lindström
K-A Magnusson
S Scherman
Rapport Prav 4.
November 1980

Sorption av jod på Garpenbergs mullmalm
(Bestämning av fördelningskoefficienten)

Val av platser för fortsatta undersökningar av
bergformationer i södra Sverige

Utveckling av teknik för laboratoriemätning av
radionukliders fördröjning och dispersion i
bergsprickor

Sprickmineralogisk litteraturstudie

Evaluation of geophysical borehole studies

Borrhålsmätningar av temperatur, SP, PH, Eh och
borrhålsvätskans resistivitet. Delrapport

Berggrundsgeologiska, tektoniska och geofysiska
studier på Kynnefjäll

Preparatory hydrogeologi c investigations for
in situ migration experiments in Studsvik

17
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Studsvik
0 Landström
Rapport Prav 4.18
Februari 1981

KTH
A Bjerhammar
Rapport prav 4.19
December 1980

SGU
S A Larson
E L Tullborg
S Lindblom
Rapport Prav 4.20
April 1981

KTH
1 Neretnieks
T Eriksen
P Tähtinen
Rapport Prav 4.21
Februari 1981

SGU
K Ahlbom
H Henkel
S Scherman
S Tirén
Rapport Prav 4.22
Mars 1981

SGU
A Jämtlid
K-Å Magnusson
0 Olsson
Rapport Prav 4.23
Juni 1981

SGU
B Gentzschein
S Scherman
U Thoregren
Rapport Prav 4.24
Juni 1981
Chalmers
U Olofsson
B Allard
K Andersson
B Torstenfel t
Rapport Prav 4.25
Juni 1981

KTH
C Skagius
G Svedberg
1 Neretnieks
Rapport Prav 4.26
April 1981

Preparatory work on in situ migration experiments
in Studsvik

The Uplift Process in Fennoscandia the Corresponding
Geopotential Field from Satellites

Sprickmineralogiska undersökningar, inkl.
Investigations on Properties of Fracture Mineralisa-
tions in Rock samples from Finnsjön, Sternö and
Stripa)

Tracer movement in a single fissure in granitic
rock; Some experimental results and their inter-
pretation

Rekognoscerande studier för typområden i mellersta
och norra Norrland 1979-80

Elektriska mellanhålsmätningar i Finnsjön

Undersökningar av fyra borrhål i AKA-område 2
(Pel1 bodberget), Västerbottens län

Formation and properties of radiocolloids in
aqueous solution - A literature survey

A study of strontium and cesium sorption on
granite
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Chalmers
B Al lard
B Torstenfelt
K Andersson
Rapport Prav 4.27
Mars 1981

Chalmers
B Torstenfel t
B All ard
K Andersson
U Olofsson
Rapport Prav 4.28
Juli 1981

Chalmers
B Torstenfel t
K Andersson
B All ard
Rapport Prav 4.29
September 1981

FOA
H Israelson
Rapport Prav 4.30
Juli 1981

SGU
K Ahlbom
A Olkiewicz
Rapport Prav 4.31
December 1981

KTH, oorg. kemi
I Grenthe
D Ferri
F Salvatore
Oktober 1981
Rapport Prav 4.32

KTH, oorg. kemi
K Axel sen
P Wikberg
Oktober 1981
Rapport Prav 4.33

SGU
B-E Johansson
J Lund
November 1981
Rapport Prav 4.34

SGU
L Johansson
December 1981
Rapport Prav 4.35

14Sorption behaviour of C in groundwater/rock
and in groundwater/concrete environments

Technetium in the geologic environment -
A l i terature survey

Sorption of Sr and Cs on rocks and minerals
Part 1: Sorption in groundwater

A Seismic Study on Cracks in Crystalline Rock

Rekognoscerande studier för typområden i Väster-
Norrlands- och Norrbottens län under 1980-1981

Actinide carbonate complexes and their
importance for radionuclide migration

2-Laboratorie och in-situ mätning av pH, Eh, pS
och temperatur

Mätsystem för in-si.tu mätningar av pH, Eh, pS ,
SP och temperatur i borrhål

RADAR. Jämförande mark- och bergundersökning
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SGU Berggrundsgeologiska, tektoniska och geo-
S Tirén fysiska studier av Voxnaområdet och det däri
L Eriksson belägna typområdet Svartboberget
H Henkel
December 1981
Rapport Prav 4.36

SGU Porositets- och resistivi tetsbestämningar
A Jämtlid på borrkärneprover från Finnsjön, Sternö
Juli 1982 och Stripa
Rapport Prav 4.37
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Område 5
Information, riskanalys och övrigt för programområdena gemensamt

Sven Brandberg
Kerna kta
Rapport Prav 5.1
Juni 1976
Rapport Prav 5.2

Atomenergi
L Devell
R Bergman
T Dahlgren
N Kjell bert
0 Landström
Rapport Prav 5.3
Mars 1977

Studsvik
K Ekberg
G Olsson
Rapport Prav 5.4
Mars 1978

Metodisk för utsläppsanalysen (Delrapport)

Riskbörda - olyckor, personaldoser,
Normal utsläpp
Del I och II

Slutlig förvaring av högaktivt avfall i berg.
Preliminär modell för konsekvens och riskanalys

Uppdatering av BEGAFIP


