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SAMMANFATTNING

Mätsystemet som beskrivs i föreliggande rapport är en ny
konstruktion som bland annat bygger på tidigare erfarenheter
från mätningar med utrustning som lånats från NGU.
Instrumentet har utvecklats till ett datorstyrt mätsystem
med möjligheter att mäta pH, Eh med tre olika redoxelektroder,
sulfidjonkoncentration, temperatur samt självpotential (SP).
De brister som fanns i de tidigare utrustningarna gällde
främst elektrodkonstruktionerna samt överföringen av mät-
resultat från mätsond till markenhet.

Elektroderna har förbättrats avsevärt vad gäller infästning,
isolation, trycktålighet och fältduglighet, dessutom sker
impedansomvandlingen i direkt anslutning till elektrod-
ingångarna med hjälp av extremt högohmiga förstärkare, impe-
dansomvandlingen minimerar mätsystemets påverkan på elektro-
derna. För att eliminera läckströmmar i mätsystemet,
digitaliseras elektrodpotentialerna i mätsonden. De digi-
taliserade mätresultaten överförs sedan via optckopplare
till markenheten där de sedan lagras på band eller printer-
remsa. Fälttestprogrammet som varit av begränsad omfattning
visar att pH-mätningarna gett tillfredställande resutat.
Eh-mätningarna visar att det är svårt att erhålla entydiga
resultat.. Det är väsentligt att orsakerna till dessa problem
utreds.



1 Inledning.

Kännedom om grundvattnets kemiska egenskaper är av största vikt
då det gäller att konstruera och bedöma livslängden hos förvarings-
kapslar för högaktivt avfall som man avser att slutförvara i berg-
grunden. För att erhålla en säker analys av grundvattnet bör mätning-
arna om möjligt utföras in situ. Utrustning för in situmätningar
har emellertid inte funnits tillgängliga på marknaden. Bölviken (1978)
vid N6U ( Norges Geologiska Undersökning ) utvecklade under senare
delen av 7O-talet en borrhålsutrustning för uppmätning av En, pH
och SP. SGU lånade in ovan nämnda utrustning från NGU och i samarbete
med institutionen för oorganisk kemi vid KTH utfördes fälttester
och mätningar under 79-80 med den inlånade utrustningen. Resultaten
från provmätningarna visade att utrustningen hade vissa brister,
bland annat var det svårt att erhålla stabila och reproducerbara
mätresultat beroende på sprickbildning i sonden. Under 1980 arbetade
SGU och institutionen för oorganisk kemi vid KTH med vidareutveckling
av instrumentet och mätelektroderna. Fältförsök med det vidareutveck-
lade instrumentet visade att systemet fortfarande var behäftat-meJ
vissa brister. I samråd med uppdragsgivaren, PRAY, bedömdes emeller-
tid metoden så intressant att en större satsning på ett nykonstruerat
instrument var befogad.
Öe arbeten som behövde utföras omfattade bland annat:

- Konstruktion av testsond
- Konstruktion av ny mätsond med fler elektrodutgångar.
- Anpassning och programmering av den datoriserade markenheten till
den nya mätsonden.

- Framtagning och utprovning av nya mätelektroder.
- Utarbetande av kalibrerings och mätrutiner.
- Funktionskontroll av utrustningen i fält.

Ovanstående arbetsinsatser skulle utföras av SGU och institutionen
för oorganisk kemi vid KTH.



2 . TEKNISK BESKRIVNING ~l
2.1 AlInan beskrivning

Systemet består av tvä huvuddelar en styrenhet (markenhet) som styr
dataflödet och mätproiessen, och en sond som utför själva mätningen,
digitaliserar mätresultaten och överför dessa seriellt till styr-
enheten. Kommunikationen mellan operatören och styrenheten sker via
tangentbord och alfanumerisk display. Mätresultaten lagras på pappers-
remsa och/eller band.

Kortfattat går mätningen till enligt följande, operatören talar om för
styrsystemet via tangentbordet, vilka mätelektroder som skall användas
och när mätresultatet skall registreras. När operatören gett order om
att mätningen kan börja sänder styrenheten en order till sonden son
beskriver vilken elektrod som skall mätas. En multiplexer kopplar denna
elektrod till A/D-omvandlaren som omvandlar det analoga värdet till
ett digitalt mätvärde i parallell form. Detta digitala värde sänds i
serieform via en UART till styrenheten som då presenterar mätvärdet
på en display och lagrar detta på papper och/eller band. Proceduren
upprepas tills alla elektroder som operatören angett är registrerade.
Parallellt med mätningen sker registrering av djupet med hjälp av en
rotationsgivare som sitter monterad på en kabeltrissa.

Fig 1. Styrenhet och sond.
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Sond

Styrenhet

Fig 2. Mätutrustningen uppställd för mätningen.

2.2 Elektroder

SGU och KTH har i samarbete utvecklat elektroder för mätning av vätejonhait,
redox potential, sulfidhalt och temperatur. KTH har stått för det
kemiska utvecklingsarbetet och SGU för den mekaniska utformningen. En schema-
tisk skiss på elektroderna redovisas i fig 4. En detaljerad beskrivning av
elektrodernas funktionssätt ges i Peter Wikbérgs rapport (1981).

2.3 Sond

2.3.1 Mekanisk uppbyggnad

Sonden kan indelas i tre delar sondhuvud, elektronikenhet och batterienhet.
Sondhuvudet (fig 3) är tillverkat av PVC-plast. PVC-plasten har relativt
goda elektriska och kemiska egenskaper. Resistiviteten är större än 10 ohmni
och har bra beständighet mot de ämnen som kan uppträda i borrhålsvattnet.
Polykarbonatplasten som användes i de första konstruktionerna har i och för
sig bättre elektriska och kemiska egenskaper, resistiviteten är större än
10 ohinm men det visade sig att det uppkom sprickor i plasten som försämrade
de elektriska egenskaperna.



PVC-pla.st.en ar lätt att bearbeta vilket medför att konstruktionsdetaljerna

kan tillverkas n*-d goi passning och utan någon sprickbildnino.

Sondhuvudet , fig 3, har uttag för utbytbara elektroder (fij 4) 1 st glas-

elektrod (Ph), 1 st kolelektrod (Ehj, 1 st jonselektiv elektrod (pS )

och 1 st referenselektrod. Sunden är bestyckad med tva fasta elektroder,

en guld (Eh) och platina elektrod (Eh). För temperaturmcitningen används

en tenni stor som sitter monterad i tunnt aluminium rör.

Bade elektronikenheten och batterienheten är monterad i ror tillverkade

av nylon. Längden pa rören är 77 cm resp 48 cm.

Diametern pa alla ingående delar"är 35 min. De olika delarna kan gängas ihop,

sonden far da totallängden 141 cm. Tätningen mellan de olika delarna sker

med hjälp av O-ringar.

1

riij 3. Sondhuvud och elek t r o d e r .

2.3.2 Elektrisk uppbyggnad.

Liektronikdelen i sonden indelas i fem delar enligt blockschema (fig 5)

Ingångsförstärkare ( impedansomvandlare j

Multiplexer*

A/L)-omvandlare

UAtfT ( Universal A s y n c h r o n o u s Receiver/Transmitter )

Optokopplare

Kortfattat fungerar sonden sa att en signal (order) i serieform frän

markenheten nar UARTEN. Den omvandlar ordern till ett digitalt ord

i parallell form som da styr A/D-omvandlaren och mul t i p l e x e r n . Det digitala

ordet innehåller information om vilken ingång multiplexern skall koppla till

A/D-omvandlaren.
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Glas elektrod (Ph)

Mässing Silver Bdood med silverklor/d
OOIM HClfQ}M Kl

Glasmrmhran

Referens elektrod

Massing
BeLaad med
jhéd£ä5

Kol elektrod (Eh)

Mässing 6 ro ii I

Jonselektiv elektrod (pS*2)

Mossing
PVC

I
Silver he Inge/ rr&jd

I sih/grsulfiH

Fig 4 Mätelektroder
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A/D-oavanclaren överför den analoga signalen till ett digitalt ord i pareilell
for» so» UART:en sedan sänder.upp till styrenheten i seriefor».

Ingångsförstärkare: Ingångsförstärkarna har förstärkningen 1, och fungerar
soa iapedansoavandlare. Detta innebär att den högohaiga signalen frin
elektroderna omvandlas till en lågohmig signal SOM är mindre störningskänslig.

Hultiglexer: Multiplexers används till att välja ut vilken signal
soa skall aätas. Isolationen mellan de olika ingångarna är 80 dB.

^/Ql9?Y§D^l*r?: ^n 1* bitars A/D-oavandiare används i konstruktionen.
Upplösningen är 0,5 »V och noggrannheten + 0,5 »V.

UART: För att mi nimera antalet ledare till markenheten krävs att data-
överföringen sker seriellt. Då både A/D-oavandlaren i sonden cch datorerna
i markenheten arbetar aed data i parallell förra krävs en omvandling, detta
sker i UART:en. Överföringshastigheten är satt låg ca 400 baud, nen det är
fullt tillräckligt i den här applikationen. UART:ens uppgift i det här systemet
är att överföra mätdata från sonden till markenheten och order från raarkenheten
till sonden i seriell form. Markenhetens order bestämmer alltså vilken elektrod
som inkopplas för mätning.

: En ytterst viktig detalj för att erhålla tillförlitliga
mätresultat, är att ingen ström flyter genom referenselektraden. Om si sker
förändras jordpotentialen i sonden i förhållande till potentialen i
borrhålsvätskan. Detta beror på polarisation av . och det inre motståndet,
hos referenselektroden. Då elektrodpotentialen hos de övriga elektroderna
mäts relativt jordpotentialen i sonden ger detta i så fall upphov till
felaktiga mätresultat.
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2.4

2.4.2

Murkenhet

Mekanisk uppbyggnad

Markenheten är monterad i en väska gjord av aluminium och träfaner matten är

160 mm A 400 mm x 600 mm.

Pa frontpanelen sitter pereferienheterna monterade ( fig 6 ).

Oessa enheter^är: Uttag for:

Bandspelare

Printer

Tangentbord

Alfa numerisk display

Numerisk display (djup indikering)

Analog visarinstrument

~l

Batteri laddning

Rotationsgivare (djupindikering)

Kabel trumma

SP-elektrod

Fig 6. Styrenhet

Llektrisk uppbyggnad

Markenheten har till uppgift att styra mätningarna enligt operatörens

önskemal samt registrera mätresultat och annan information som djup, tidpunkt

matplats osv.

För att k'iara dessa uppgifter är markenheten utrustad med tva enkortsdatorer

som är konstruerade av SGU i Mala.

En dator ( dator 1 ) sköter mätrutinen, behandling av mätdata, styrning av mät-

sond, printer visarinstrument, tangentbord och den alfanumeriska displayen.

Den andra datorn ( dator 2 ) sköter djupregistreringen och styrning av band-

spelaren ( fig 7 ). De perifera enheterna är antingen minnes adresserade eller

knutna till databussen via in/ut portar.

Dataflödet styrs av ett program som far sina instruktioner frän operatören.

Det finns ett program i vardera dator, programmet lagras i PROM minnen

( 2,5 kbyte i dator 1 uch 1 kbyte i dator I ).
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2.5 Tekniska data

SOND

12 "1
3 st ingångar med utbytbara elektroder

1 st ingång med utbytbar referenselektrod

2 st ingångar med fasta elektroder

1 st ingång avsedd för SP-elektrod

1 st Termistor

U)

(2)

(3)

tlektrodingångarnas

inpedans

Termistorns

känslighet

Dacaöverförings-

hastighet

Strömför-

brukning

Drifttid

Batteri-

kapacitet

MARKENHET

Bestyckning

ca 10 1 3 ohm (1)
ca 1O6 ohm (2-3)

10 mV/C

400 baud

45 mA (+18 V^

27 mA (-18 V)

ca 5h

225 mAh + 18 V ( typ Ni-Cd )

Bandspelare
Printer
Alfa numerisk display
Visarinstrument
Tangentbord
Enkortsdatorer ( CPU RCA 1802 )

Strömför-

brukning

Drifttid

120 mA (+ 16.8 V)

20 .HA - 200 mA (-24 V printer i vila resp aktiv)

700 mA (+5 V)
ca 6h

Batteri-
kapacitet 1.8

500
4 Ah

Ah
mAh

(+16.
(-24
( +5

8 V)

V)
V)
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3 MÄTFÖRFARANDE

3.1 Fältförfarande

För att utföra fältmätningar med mätsystemet krävs följande
utrustning:

1 st Kabel trumma
1 st Kabel trissa (med rotationsgivare)
1 st Mellankabel ( mellan kabel trumma och styrenhet)
1 st Mellankabel (mellan rotationsgivare och styrenhet)
1 omg. Kalibreringsutrustning innehållande:
Kaliumväteaftalat buffert 0.05 m (pH 4.00)
K2 HP04 0.025 M och KH2 P0 4 0.025 M buffert (pH 6.86)
0.001 M AgN03-lösning
Kvävgastub med utrustning för utdrivande av syre ur kalibreringslösning.

I Peter Wikbergs rapport beskrivs utrustningen och kalibrerings-
förfarandet i detalj.

1 omg elektroder innehållande:
pH elektrod (glaselektrod)
Referenselektrod
Sulfidelektrod •
Eh elektrod

1 st Sond
1 st Styrenhet
Service utrustning

Innan en mätning kan börja måste utrustningen arrangeras och
kopplas samman på ett korrekt sätt. Placera ut kabel trumma på ett
lämpligt ställe och koppla in mellankabeln.
Montera kabeltrissan på jordborröret och koppla in en mellankabel.
Starta upp styrenheten och montera mellankabiarna på respektive uttag.
Montera elektroderna på sonden. Det sker lämpligast genom att spraya
lite silicon olja på O-ringarna och försiktigt trycka in elektroderna
i respektive uttag. Helst skill man sedan dra fast elektroderna för
hand så att o-ringarna inte blir för hårt i hopklämda.
OBS. Se till att o-ringarna är oskadade. Montera på elektrodernas
skyddshylsa. Därefter koppla ihop kabeländstycket och sonden, se
till act o-ringen är oskadd. Utrustningen är nu sammankopplad på
ett riktigt sätt och mätningen kan börja. Starta upp markenheten
och svara på initienngsfrågorna som beskrivs i nästa kapitel.
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Efter initieringsfrågorna kan du välja ut de elektroder

som skall användas och därefter göra en kalibrering

enligt det förfarande som beskrivs i Peter Wikbergs

rapport. OBS! Skriv in via tangentbordet att du gör en

kalibrering och vilken lösning du använder.

Nu kan själva mätningen börja. Hur du handhar styrenheten

under mätningen beskrivs i nästa kapitel. När alla

mätpunkter är mätta och sonden uppe är det dags för en

sista kalibrering. Hur den utförs se Peter Wikbergs rapport (1981).

l



IQ

C»

o:a.n
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START .

PRINTERLISTA
Här bestäms om du skall
ha printer!i sta eller ej

INITIERINGSFRAGOR
Namn,tid,plats»borrhåls-ID

~i

Q.

ORDERRUTIN
S, P, CR, M, D, B, E

INITIERINGS-
FRAGOR

Möjlighet att
korr tidigare
svar

PRINTERLISTA

Möjlighet att
ändra tidigare
val

MÄTRUTIN

Här sköter
datocn mät-
ningen enligt
ditt val av
mätelektroder

MÄTELEKTRODER

Här väljer du
vilka elekt-
roder som
skall använ-
das i mätn

DJUPKORR

Här kan du
korrigera
djupet om det
behövs

BATTERIKONTROLL

Här kan du
läsa batteri
spänningarna
i sonden

MATAVSLUTNING

Detta är en av-
slutningsrutin
com skall an-
vändas innan
apparaten stängs

I



3.2 Programrutiner

Mätsystemet är som tidigare sagt ett dator baserat mätsystem.
Mätförfarandet styrs av ett datorprogram, som är utformat så att
operatören kan påverka mätförfarandet enligt sina önskemål.
I princip går mätförfarandet till enligt fig 8.

Blockschemat i bilagan kan kräva en del ytterligare förklaringar.
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START

PRINTERLISTA

ORDERRUTIN

INITIERINGS-
FRAGOR

PRINTERLISTA

MÄTRUTIN

MXTELEKTRODER

DJUPKORRIGERING

När strömmen slås på initieras bandspelaren
så att den kan börja lagra mätdata och annan
information.

Här kan du välja om du skall använda printer
eller ej.

Här kan operatören styra mätförfarandet och de
olika funktionerna hos systemet. Via tangent-
bordet kan order ges (S,P,CR (carriage return),
M,D,B,E) ordern skall avslutas med ett CR
(utom CR). Beroende på vilka order som getts
hamnar man i någon av nedanstående rutiner.

Här ges möjlighet att förändra tidigare informa-
tion som operatören anser väsentlig.

Här kan man under mätningens gång sluta eller
börja använda printern.

Här mäts elektrodernas potential enligt den
specification som tidigare getts i rutinen
MÄTELEKTRODER. På den alfanumeriska displayen
visas det aktuella mätvärdet vilken elektrod
.som mäts och den tid som gått sedan uppmätningen
av elektrodpotentialen startade.
När mätvärdet anses stabilt ges ordern CR, det
mätvärde som just då var aktuellt registreras
på printer och bandspelare. Därefter sker samma
procedur med nästa elektrod.

Denna rutin gör det möjligt att välja ut de
elektroder som skall mätas vid det aktuella
mättillfället.

Om det visar sig att det djup som visas i
djupdisplayen avviker från märkningen av borrhåls-
kabeln så kan man med hjälp av denna rutin
korrigera djupet.



BATTERIKONTROLL

MÄTAVSLUTNING

I denna rutin kan batteriernas spänning

avläsas under mätningens gång.

Denna rutin ser till att bandinspelningen

är avslutad på ett riktigt sätt innan

markenheten stängs av. Det är mycket viktigt

att denna rutin används innan markenheten

stängs av.

4. MÄTRESULTAT

Under tiden 81-09-08 - 81-09-09 gjordes fältförsök i Mala

med instrument för att försöka utvärdera instrumentets

egenskaper. Försöken bestod i att logga ett borrhål ned till

290 meters djup, därefter drogs sonden upp till 250 meters

djup. På detta djup mättes elektrodpotentialerna varje kvart

i ca 3 timmar. Dagen därpå upprepades samma procedur. Avsikten

var att se vilken reproducerbarhet som gick att erhålla med

mätsystemet, samt tidsberoendet hos de uppmätta elektrod-

potentialerna. Försöksresultaten är sammanställda i bil 1, och

presenteras som obearbetade mätdata i mV.

TIDSBEROENDET

pH-värdet ligger stabilt på samma värde båda dagarna.

Detta indikerar att både glaselektroden och referenselektroden

är stabila, såväl under själva mätningen som mellan mätningarna.

Redox mätningarna med de tre olika elektroderna guld, platina

och grafit visar var för sig likartade tidsförlopp vid de två

mättillfällena, dock med en potential ski 11 ned på ca 10-20 mV

Sinsemellan yisar guld och platina likartade förändringar men

med en potential skillnad på ca 20-30 mV. Efter ca 30 min

avtar driften och ett jämviktsvärde erhålls. Värdena från grafit-

elektroden är ca 200 mV mer negativ och driver åt mera negativa

värden utan att visa någon tendens att stabilisera sig. Detta

kan möjligen bero på att elektrodytan är för liten för att

fungera väl i så svagt buffrade lösningar.

Sulfideiektroden visade varken någon stabilitet eller någon

likartad drift mellan de olika mättillfällena, detta har senare

Visats bero på mekaniska skador hos sulfidelektroden.
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REPRODUCERBARHET

Loggningarna visar att borrhålet har ett relativt stabilt pH-värde
och att det är reproducerbart till ca 0,1 pH-enhet ( ca 6 mV ).
Redox mätningarna med de tre olika Eh-elektroderna visar inte lika
bra resultat. Varje elektrod visar var för sig en relativ
reproducerbarhet dvs. att kurvformerna är relativt lika mellan de
två mättillfällena. Absolutvärdena har endast kunnat reproduceras
i något fåtal.mätpunkter.
Kurvformerna visar få likheter mellan de olika elektroderna.
Bäst likhet finner man mellan guld och platina elektroderna, medan
grafit elektroden avviker betydligt från detta mönster.
Sulfid elektroden var som tidigare sagt skadad varför någon bedömning
av reproducerbarheten ej kan göras för denna elektrod.
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5. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER.

1
5.1 Slutsatser

Utvecklingsarbetet har resulterat i en fungerande mätutrustning.
Fälttesterna visar att pH-och referenselektroden fungerat väl
vid mätningarna.
Temperaturmätningarna har fungerat bra. Relativa noggrannheten
på temperaturmätningarna är ca 0.05*C, vilket är fullt till-
räckligt för kompensation av temperaturens inverkan på övriga
elektroder. De tre Eh-elektroderna visade ingen entydig redox-
potential, varför vidare arbeten med dessa elektroder kan anses
behövligt.
Sulfidelektroden visade sig vara skadad vid fälttesterna men
senare försök med en ny elektrod gav positiva resultat.

5.2 Rekommendationer om fortsatta arbeten

- Ett förslag för in situ mätningar i olika områden bör utformas.
Förslagsvis bör mätningar utföras i Finnsjön, Kråkemåla och
Studsvik.

- ca 2 borrhål per område bör mätas.
Borrhålen bör mätas med ca en veckas mellanrum.

- Långtidstest av elektroderna i borrhål i Mala.

- Utvärdering av resultat från mätningar, långtidstest och kalibrerings-
rutiner.

- Då utrustningen och elektroderna är nyutvecklade kan man vänta sig
att vissa modifieringar behöver göras. Utrustningen kommer också
att fodra en del serviceinsatser. Medel bör anslås för att täcka
kostnaderna för dessa insatser.

- En reservsond bör tillverkas så snart som möjligt i händelse att
den befintliga sonden fastnar i borrhålet.

- Reseryelektroder och kompletterande elektroder bör tillverkas.
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