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SAMMANFATTNING

Arbetet med att utveckla modeller och beräknings-

program för att uppskatta spridningen av radio-

aktivitet från slutförvar och för att beräkna

resulterande doser fortsätter oförtrutet i de

ledande kärnkraftländerna. Det är en strävan att

koppla saraman de allt mer förfinade delmodellerna

till större system och att införa probabilistiska

betraktelsesätt. Insatserna för att ta fram

tillförlitliga parametervärden ökar. Det gäller

inte minst i OSA, där platsspecifika data krävs

från de aktuella potentiella förläggningsorterna

för slutförvar i basaltområdet vid Hanford, i

tufflagren vid Yucca Mountain i Nevada och i

saltlager i Deaf Smith County, Texas.

I början av 1985 publicerades den väntade stora

schweiziska utredningen över slutförvaring av

radioaktivt avfall. Man föreslår att det högaktiva

avfallet, tillsammans med vissa alfa-avfall,

läggs i ett förvar i granit på ca 1200 m djup.

Huvudalternativet i studien är upparbetning av

använt kärnbränsle och förglasning av det

högaktiva avfallet. Beräkningsmodellerna i

säkerhetsanalysen överensstämmer i huvudsak med

dem, som användes i den svenska KBS-3-utredningen.

De resulterande doserna är mycket låga (10 mrem/år

i centralfallet).
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1 INLEDNING

Under 1982/83 och 1983/84 utfördes på uppdrag av

Nämnden för hantering av använt kärnbränsle en

sammanställning av några utländska

säkerhetsstudier över slutförvaring av

kärnbränsleavfall, huvudsakligen i kristallina

bergarter /l-l, 1-2/.

Föreliggande rapport utgör en uppföljning av

detta arbete. Förutom direkta säkerhetsanalyser

över slutförvaring och modellutveckling i

samband därmed har också kortfattat refererats

en del intressanta studier rörande de olika

barriärerna.
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2.1

MODELLUTVECKLING OCH SÄKERHETSANALYSER

Kanada

2̂ 1 ̂1 SYyAC_jSY.stems_yariabilitY._AnalYSis)^

För säkerhetsanalysen av slutförvaret efter

tillslutningen tillämpar man i Kanada en metodik

som kallas SYVAC (Systems Variability Analysis)

/2-1/. Dess allmänna uppbyggnad och ett tillämp-

ningsfall har tidigare beskrivits 12-2/. För

varje parameter fastlägger man ett intervall och

hur parametervärdena är fördelade inom detta

intervall. Slumpmässigt väljes sedan ett värde

för varje parameter incm dess intervall, och

konsekvensen beräknas med en serie sammankopp-

lade beräkningsprogram. Konsekvensen kan exempel-

vis vara den maximala dosekvivalentinteckningen

för en individ i kritisk grupp på grund av

läckage från förvaret. Ett stort antal sådana

programkörningar genomförs och resultaten

presenteras i form av ett konsekvens-frekvens-

histogram. SYVAC-metodiken har vidareutvecklats

bl a genom att biosfärsmodellerna modifierats

/2-3/. Man tar nu också hänsyn till sedimenta-

tionen i vattendrag /2-4/. Den tidigare utvecklade

dynamiska modellen SCEMR (Soil Chemical Exchange

and Migration of Radionuclides), som behandlar

migrationen i mark och upptagningen i växter,

kan nu kopplas in i SYVAC-beräkningarna /2-5,

2-6/. Internexponeringen från intag av livsmedel

beräknas med det nya programmet LIMCAL, som i

första hand baseras på erforderligt energi-inne-

håll i intagen föda 12-1, 2-8/. I biosfärsmodel-

len har man också arbetat in exponering via

inhalation samt från extern bestrålning /2-9/.
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LIMCAL, som tidigare var en deterministisk

modell, har nu utvecklats i en stokastisk

version, LIMCAL-S /2-10/. För varje parameter

anges således en fördelning i ett intervall i

stället för ett bestämt värde.

LIMCAL-S har tillämpats vid beräkning av förhål-

landet dos/koncentration i mark och vatten för

ett sextiotal nuklider, som är viktiga vid

slutförvaring av högaktivt avfall /2-11/.

For SCEMR (Soil Chemical Exchange and Migration

of Radionuclides) har en känslighetsanalys

genomförts /2-12/. Den visar vilka parametrar

som är nödvändiga i en förenklad markmigrations-

modell: hydraulisk konduktivitet, K,-värden,

marktyp, jordlagrets tjocklek och klimatiska

faktorer, speciellt nederbörd.

I det kanadensiska förslaget till slutförvaring

av högaktivt radioaktivt avfall har man (liksom

i det svenska) ett buffertlager med lera runt

avfallsbehållarna. För transporten av eventuell

utläckande aktivitet genom detta lerlager har

man utarbetat en en-dimensionell modell 12-12,1.

Modellen har hänsyn till både diffusion och

konvektion. Diffusionskoefficienten kan få

variera genom buffertlagret. Modellen tar hänsyn

till den icke-linjära retardationen på grund av

sorption och radioaktivt sönderfall (upp till en

kedja på sex nuklider).

2.1.2 LISA (Long-term Isolation Safety

Assessment^

Inom ramen för det europeiska samarbetet på

avfallsområdet har man i Ispra utarbetat ett

beräkningsprogram, LISA (Long-tarm Isolation

Safety Assessment) /2-i4/. Det använder liksom
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SYVAC sannolikhetsfördelningar för värdena på de

osäkra parametrarna. Programmet tillämpas i

första hand på säkerhetsanalyser av slutförvaring

i lerformationer och i sediment på havsbotten. I

ett beräkningsexempel för ett slutförvar i lera

är det neptunium-237, som ger upphov till den

relativt sett högsta individdosen (därnäst i

betydelse kommer torium-229 och teknetium-99).

2.2 USA

2i2il

2.2.1.1 Närzons- och geosfärstnodeller

I USA pågår utveckling av spridningsmodeller vid

många forskningscentra, bl a vid University of

California, Berkley, under ledning av prof

T H Pigford, som var huvudansvarig för National

Research Council's omfattande utredning år 1933

(för DOE) rörande omgivningspåverkan från

slutförvaring av högaktivt avfall i olika

geologiska formationer /2-15/. Man har i en lång

följd av artiklar ägnat särskild uppmärksamhet

åt löslighetsbegränsningar och åt migrationen i

buffertlager runt avfallet /2-16 — 2-25/.

Tillämpningarna har huvudsakligen gällt förglasat

högaktivt avfall.

Spridningen av nuklider från ett förvar för det

fall att sorptionsjämvikt ej råder mellan fast

fas och vattenlösning, har börjat studeras

teoretiskt /2-26/.

Ett exempel pA amerikanska geosfärsmodeller är

den vid Los Alamos National Laboratory utarbetade

TRACR 3D 12-21/. Som framgår av namnet kan den

behandla spridningen tre-dimensionellt. Man kan
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med den även beräkna spridningen i sprickig

berggrund under beaktande av bl a sorption.

Migration av radionuklider från förvaret i form

av kolloider eller pseudokolloider (sorberade på

inaktiva kolloider) innefattar komplicerade

förlopp, som det är svårt att utarbeta modeller

för. Försök har dock gjorts, bl a vid Los Alamos

National Laboratory genom påbyggnad av en

tidigare utarbetad geosfärsmodell /2-28/. Ett

annat exempel utgör ref 2-29.

Radiolys av grundvattnet vid förvaret kan tänkas

förändra redoxförhållandena och därmed påverka

utlakning och sorption av vissa radionuklider.

Vid Battelle's Columbus Laboratories arbetar man

på att utveckla en modell för de aktuella

radiolysförloppen, utgående från ett stort antal

delreaktioner /2-30/.

De förlopp, som kan äga rum i det vattenmättade

lerlagret runt avfallsbehållarna är komplicerade.

Förutom diffusion och strömning kan det vara

fråga om osmos och ultrafiltrering /2—31/.

Speciellt kemisk osmos anses kraftigt kunna

påverka migrationsförloppen (minska utflödet av

aktivitet).

I en amerikansk utredning har man försökt bedöma

sannolikheter för och konsekvenser av att man

vid framtida borrningar i ett område med ett

slutförvar i ett djupt liggande saltlager frigör

aktivitet 12-121. Resultaten har jämförts med de

gränsvärden, som EPA (Environmental Protection

Agency) ställt upp för en tidsperiod på 10 000 år

efter placering av avfallet i förvaret 12-7,11.

Jämförelsen visar, att ett förvar i ett saltlager

med största sannolikhet skulle uppfylla de
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uppställda kraven för det behandlade intrusions-

fallet.

2.2.1.2 Inverkan av geologiska förlopp

Under de långa tidsperioder, som är aktuella vid

slutförvaring av högaktivt avfall, kan geolo-

giska processer tänkas förändra situationen vid

förvaret. De osäkerheter rörande förvarets

funktion på lång sikt, som sådana processer

skulle medföra, diskuteras allmänt i en NUREG-

rapport /2-34/. Man tar bl a upp den modell

(Geologic Simulation Model), som utvecklats av

Basalt Waste Isolation Project för basalt-området

vid Hanford /2-35/. Denna modell avser att

simulera inverkan av geologiska processer på

grundvatten-strömningen i det aktuella området.

Svårigheten är givetvis att bedöma vilka processer

som ska beaktas, sannolikheten för att de ska

äga rum och omfattningen. Resultaten från

undersökningar av s k naturliga analogier kan

komma in som ett komplement till de matematiska

modellstudierna. Att spekulera över inverkan av

geologiska förändringar på mycket lång sikt,

exempelvis 1 milj år, anser man dock vara föga

meningsfullt.

2.2.1.3 Biosfärsmodeller

Ett antal internationellt erkända biosfärsmodeller

har jämförts i en studie av F 0 Hoffman et al

/2-36/. Man har valt ut några viktiga radionuklider

(kobolt-60, strontium-90, jod-131 och cesium-137)

och jämfört de resultat man erhåller med de

olika modellerna, bl a den svenska BIOPATH, vid

spridningen genom några terrestra näringskedjor

(mjölk, kött, grönsaker) till följd av ett

hypotetiskt kontinuerligt nedfall på marken

NW142 ASG



STUDSVIK ENERGITEKNIK AB NW-85/929
1985-04-10

10

under en 30-års-period. Man erhöll i vissa fall

ganska stora skillnader i resultaten, upp till

en faktor 30. Studien visar hur viktigt det är

att modellerna valideras genom speciella fältförsök

eller på annat sätt prövas mot de verkliga

förlopp de är avsedda att beskriva.

NRC har låtit göra en genomgång av ett antal

modeller och studier, som närmast är inriktade

på spridningen i biosfären och resulterande

dosbelastningar från markdeponering av iågaktivt

radioaktivt avfall /2-37/. Därvid konstaterades,

att man nästan genomgående negligerat eller

ganska summariskt avfärdat "biotic transport"

dvs spridning genom växter, som finns på eller

alldeles intill deponin, och genom djur, som

lever i eller vid förvaret. Uppskattningar för

dessa spridningsvägar tyder på att de relativt

sett kan vara av stor betydelse. För slutförvaring

av högaktivt avfall är dock dessa spridningsvägar

inte aktuella, i varje fall ej på samma sätt.

Inom det projekt, som undersöker möjligheterna

att förlägga ett slutförvar för högaktivt avfall

i tufflager i Nevada (Yucca Mountain) har en

preliminär säkerhetsstudie genomförts /2-38/.

Man har räknat på några fall där aktiviteten

antas spridas från förvaret med grundvattnet.

Trots sannolikt mycket, ogynnsamma antaganden i

de fall, där experimentellt väl underbyggda

parametervärden saknas, visar resultaten, att

man med bred marginal understiger de gränsvärden

för ackumulerad utläckande aktivitet av olika

nuklider, som enligt EPA:s (Environmental

Protection Agency) bestämmelser gäller för

området 10 km från förvaret under 10 000 år

efter tillslutningen.
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Bernhard L Cohen har med USA som exempel diskute-

rat sannolikheten för att en atom som slumpvis

emitteras i luften, på marken, i floder och i

havet tas upp av människan /2-39/. Uppskattningar-

na ger vid handen, att de största sannolikheterna

gäller för utsläpp i mark. Ett typiskt värde för

denna sannolikhet är 10* per år, även om värdet

givetvis i hög grad beror på vilket ämnet det är
— 8 —8

fråga om: cesium 1 " 10 /år, strontium 3 ' 10 /år,

jod 1.5 * 10~7/år, radium 10~8/år, uran 4 * 10"9/år

exempelvis. Siffervärdena kan möjligen vara av

visst värde vid mycket grova överslagsberäkningar.

2.3 Schweiz

Enligt den nu gällande atomenergilagen (Atomgesetz)

från 1979 skall kärnkraftföretagen lägga fram en

plan för slutförvaring av radioaktivt avfall på

ett tillfredsställande säkert sätt. Detta är en

förutsättning för att de skall få driva

kärnkraftverken efter 31 december 1985. Den

schweiziska staten och kärnkraftföretagen har

gemensamt bildat Några (Nationale Genossenschaft

ftlr die Lagerung radioaktiver Abfälle) för att

ta hand om det radioaktiva avfallet. Några

avlämnade i januari 1985 en utredning i åtta

volymer (Projekt Gewähr 1985) där man behandlar

slutförvaring av radioaktivt avfall från

schweiziska reaktorer /2-40/.

Man förutser två typer av slutförvar:

ett för låg- och medelaktivt avfall

ett för högaktivt avfall och vissa

medelaktiva alfa-avfall.

Det låg- och medelaktiva avfallet placeras,

ingjutet i cement eller i asfalt, i underjordiska
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silos på minst 750 m djup. Det högaktiva avfallet

och vissa alfa-avfall läggs i ett förvar i

granit på ca 1 200 in djup.

Huvudalternativet i utredningen är upparbetning

av använt kärnbränsle (7 860 ton uran) och

förglasning av det högaktiva avfallet. Direktdepo-

nering av använt kärnbränsle diskuteras endast i

ett kortare avsnitt.

Det förglasade högaktiva avfallet innesluts i

stålbehållare, som omges av tätpackad bentonit.

Man har ej behandlat en specifik förläggnings-

plats, men valt förhållanden, som är aktuella i

ett område i norra Schweiz, där graniten överlag-

ras av sedimentära bergarter.

I säkerhetsanalysen har man i centralfallet

räknat med följande förlopp:

grundvatten tränger in i förvaret efter tillslut-

ningen. Efter 1 000 år går alla kapslarna sönder

samtidigt. Kapslingen utgör således inte längre

någon fysisk barriär, men kapslingsmaterialet

påverkar kemin i närområdet (verkar reducerande).

Betonitlagret medför att många nuklider hinner

sönderfalla praktiskt taget helt innan de når ut

i berggrunden. För övriga nuklider bortser man i

beräkningarna från bentonitbärriärens

fördröjande inverkan på migrationen. Man

förutsätter ett vattenflöde på 0.71 l/år och

avfallsbehållare. Radionukliderna går över till

det genomströmmande grundvattnet i en

omfattning, som bestäms av det förglasade

avfallets upplösningshastighet (10 g/cm ' d,

räknat på en yta som är 12.6 ggr större än

glascylinderns geometriska yta; total

upplösningstid blir 155 000 år) eller av nuklidernas

eventuella löslighetsbegränsningar.
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I geosfären antas att vattnet strömmar i vissa

mer genomsläppliga zoner. Man beaktar därvid

såväl sorptionen som diffusionen in i

bergmatrisen i de djupare lagren, medan man helt

bortser från retardationen i de Övre berglagren.

Efter migrationen genom geosfären kan utläckande

aktivitet nå grundvattnet i ovanliggande jord-

lager och via dricksvatten och olika näringskedjor

påverka människan.

Utformningen av de beräkningsmodeller, som

används för spridningen genom bentonitlager och

berggrund och för spridning och dosberäkning i

biosfären överensstämmer i huvudsak med dem som

kom till användning i KBS-3-studien.

I centralfallet kommer man fram till doser på

max 6 " 10 mrem/år, dvs mycket låga värden.

Den dominerande nukliden är cesium-135. (Inventa-

riet av jod-129 är lågt i det förglasade högaktiva

avfallet).

2.4 Internationella (och vissa nationella) studie

Slutförvaring

Ett antal vetenskapsmän, som utsetts av International

Council of Scientific Unions (ICSU) för att

studera frågorna i samband med deponering av

radioaktivt avfall, har efter mångårigt arbete

publicerat resultaten av sina insatser. En kort

sammanfattning av styrgruppens slutsatser och

rekommendationer har gjorts av dess ordförande,

J M Harrison, i Science /2-41/.

Styrgruppen och arbetsgrupperna är övertygade om

att högaktivt radioaktivt avfall kan deponeras

på säkert sätt under förutsättning att man

arbetar vidare efter de riktlinjer som framgår
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av gruppens rekommendationer. Dessa rekommenda-

tioner täcker ett brett fält, från säker förvaring

av avfallet upp till 100 år före deponeringen

till studium av radionuklider i biosfären och

dosberäkningar.

(NRC (Nuclear Regulatory Commission) i USA har

också efter moget övervägande kommit fram till

en "waste confidence decision" /2-42/. Den

innebär bl a att NRC anser att "safe disposal of

HLW and spent fuel in a mined geological

repository is technically feasible").

2.4.2 INTRACOIN - jämförande internationell studie

Ett antal modeller, som beskriver spridningen av

nuklider i geosfären, är f n föremål för ganska

omfattande jämförande studier inom ramen för ett

internationellt projekt, INTRACOIN (International

Nuclide Transport Code Intercomparison Study). I

projektet deltar organisationer från följande

länder: Finland, Frankrike, Kanada, Schweiz,

Storbritannien, Sverige, Västtyskland och USA.

Projektet, som startade 1981, publicerade 1984

en slutrapport över första fasen av programmet

/2-43/. I denna första fas har ett tjugotal

beräkningsprogram tillämpats på sju fall av

varierande komplexitet: från enkel en-dimensio-

nella transport i poröst medium med konstanta

parametervärden till två-dimensionell transport

i sprickigt medium med diffusion in i bergmassan.

I allmänhet erhöll man god överensstämmelse i

resultaten med de olika beräkningsprogrammen. En

lista på beräkningsprogrammen med de viktigaste

drager i deias uppbyggnad framgår av tabell 2-1.
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BARRIÄRER

3.1 Kapselmaterial och kapselgenombrott

I det kanadensiska programmet för kapslar i

samband med slutförvaring av högaktivt avfall

ingår olika metaller såsom koppar och titan, men

man studerar också keraxniska material /3-1/. I

de inledande korrosionsförsöken har man tagit

upp ett ganska stort antal material: Al-O^,

ZrC>, TiO2, Si-N-, grafit bl a. Utlakningshastig-
8 6 cm"2 * d"1 harheter i området 10"8 - 10"6 g

erhållits i grundvatten med olika salthalt vid

100°C. I vissa försök tillsattes Na-bentonit,

varvid utlakningshastigheten i allmänhet minskade,

Efter inledande korrosionsstudier har man i USA

koncentrerat insatserna till huvudsakligen

följande kapselmaterial:

titan och titanlegeringar

nickellegeringar

stål

gjutjärn.

Man har bl a studerat olika typer av korrosion

(allmän-korrosion, gropfrätning, spaltkorrosion

och spänningskorrosion) på två gjutjärn (ASTM

Standard A216, ett med normal svavel- och

fosforhalt, ett med speciellt låg halt av dessa

ämnen) i kontakt med avluftade lösningar, vilkas

sammansättning motsvarar dels grundvatten från

basaltformationer, dels 10 ggr högre koncentra-

tion av lösta ämnen /3-2, 3-3/. Resultaten av

försöken, som utfördes vid 250°C, var mycket

lovande. I de fortsatta försöken ska man studera

känsligheten för vätesprödhet och gammastrål-

ningens inverkan på korrosionen.
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Korrosionsförsök med en titanlegering, ASTM

Grade-12 (Ti - 0.3 Mo - 0.8 Ni) i koncentrerade

saltlösningar (natrium-kalium-klorid-sulfat bl a)

upp till 150°C har visat att /3-4/

spaltkorrosion uppträder vid 150 C

väteförsprödning kan erhållas pga

hydridbildning

spänningskorrosion ej kunde iakttas

gropfrätning förekommer, men endast vid

spalter

allmänkorrosionen och spaltkorrosionen

ökade vid svetsar.

I samband med den schweiziska säkerhetsstudien

över slutförvaring av förglasat högaktivt avfall

har man som kapslingsmaterial ur korrosionssyn-

punkt rekommenderat koppar, gjutjärn och låglege-

rade stål för fortsatta studier /3-5/. De

försatta försöken bör, vad gäller koppar,

omfatta undersökningar i bentonit med sulfidhal-

tiga vatten och med saltlösningar för att se om

gropfrätning uppträder. I fråga om gjutjärn och

låglegerade stål bör de fortsatta försöken

förutom korrosion i sulfid- och salthaltiga

vatten också omfatta studium av

inverkan av fosfattillsatser i bentoniten

risken för spänningskorrosion och grop-

frätning under de betingelser, som

skulle bli aktuella i ett slutförvar

risken för väteförsprödning.
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3.2 Frigörelse av aktivitet från

kärnbränslet

Läkningsförsök på använt kärnbränsle har visat,

att en mindre del av bränslets innehåll av

cesium-137, cesium-134 och jod-129 frigörs

ganska snabbt /3-6, 3-7, 3-8, 3-9/. För säkerhets-

analysen av ett slutförvar med använt kärnbränsle

är de långlivade isotoperna cesium-135 och

jod-129 betydelsefulla, och det är därför

viktigt med en realistisk bedömning av hur stor

del, som skulle frigöras snabDt, om grundvatten

kom i kontakt med bränslet.

Kanadensiska försök med bränsleprover, som haft

olika bestrålningshistoria, har visat -.tt den

andel av cesium-137, som frigörs under de första

veckornas läkning högst uppgår till den andel

stabil xenon, som återfinns i spelet mellan

kutsar och kapsling vid bestrålningens slut

/3-8/. Med bl a dessa experimentella resultat

som bakgrund har man i en studie gjort beräkningar

för bränslestavar i olika CANDU-reaktorer

(Pickering, Bruce, Darlington) och kommit fram

till en sannolikhetsfördelning för den andel av

bränslets innehåll av cesium-137, cesium-135,

jod-129 och selen-79, som skulle gå i lösning

relativt snabbt, om vatten kommer i kontakt med

bränslet i ett slutförvar, fig 3-1 /3-10/. Man

har inkluderat selen-79, därför att den isotopen

är långlivad (halveringstid 6.5 ' 10 år), och

därför att selen kan tänkas fördela sig ojämnt i

bränslet under bestrålning genom bildning av

cesium-selenid, Cs-Se, som har ett relativt högt

ångtryck vid aktuella driftstemperaturer.

Som framgår av fig 3-1 har man (med stöd av

beräkningar och experimentella resultat) skurit

av fördelningen vid 1.2 % och vid 10 %. Maximum
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ligger i området 2-4 % på denna fördelningskurva,

som alltså är framräknad för CANDU-bränsle.

De läkningsförsök på BWR-br&nsle (utbränning ca

40 000 MWd/ton U) som utförts för KBS-studierna,

visade bl a att ca 1 % av bränslets innehåll av

cesium-137 löstes ut snabbt /3-11, 3-12/. I

säkerhetsanalysen för KBS-3-utredningen räknade

man med att 10 % av bränslets innehåll av cesium

och jod snabbt frigörs, om det uppstår hål i

avfallsbehållaren och vatten tränger in till

bränslet /3-13/.

Studium av den radiella fördelningen av fissions-

gaser och cesium i bränslet från PWR-stavar, som

bestrålats till olika utbränning (13 GWd/t U

till 48 GWd/t U) med en linjär effekt av 200 W/cm

till 250 W/cm har visat att /3-14/

frigörelse av fissionsgas (xenon) och

av cesium är begränsad till bränslekut-

sarnas heta centrala delar;

om centrum-temperaturen i bränslet är

<1 300°C frigörs normalt endast xenon

och enbart från de områden, där korntill-

växt i uranoxiden äger rum, men vid hög

utbränning frigörs även cesium;

frigörelsen stiger med temperaturen;

redan vid en centrum-temperatur på

1 500 - 1 600 C uppgår den andel av

xenon och cesium, som frigörs från de

delar av bränslet som har denna

temperatur, till ca 90 %.

Temperaturfördelning i bränslet under

drift och utbränning är således viktiga

parametrar i sammanhanget.
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Figur 3-1
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De flesta tidigare läkningsförsökan på använt

kärnbränsle har utförts med delar av uranoxid-

kutsar eller med avkapade bitar från bränsle-

stavar. I några amerikanska försök har man också

som jämförelse använt längre sektioner av

bränslestavar, vars kapsling försetts med olika

skador /3-15/. Detta bör mer realistiskt återspegla

verkligheten i varje fall på relativt kort sikt.
-3 -4

Det är ju endast 10 - 10 av bränslestavarna

i utbrända bränslesatser, som är skadade, och

skadorna består i allmänhet av mycket små hål

(någon u i storlek) och av sprickor som är några

v breda och några mm eller någon cm långa.

Enligt NRC:s (Nuclear Regulatory Commission)

bestämmelser får utläckaget per år från slutför-

varet för en viss nuklid inte överstiga lo" av

förvarets beräknade innehåll av nukliden 1 000 år

efter tillslutningen av förvaret /3-16/. Efter

dessa 1 000 år har ju en stor del av den ursprung-

liga höga aktiviteten avklingat. Som framgår av

fig 3-2 är det ett fåtal nuklider, som svarar

för huvuddelen av kvarvarande aktivitet. (Figurens

data gäller för PWR-bränsle med utbränningen ca

33 000 MWd/ton U). Americium- och plutonium-iso-

toperna svarar tillsammans med teknetium-99 för

>99 % av aktiviteten i bränslet.

Lakförsöken, som utfördes vid 22° - 28°C utan

omrörning, visade att

utlösningen planade ut efter ca 30 dygn

för uran och plutonium var utlösningshas-

tigheten för stavar med (laser-borrade)

hål och sprickor mycket lägre (13 2

tiopotenser) än för uranoxid-bitar utan

kapsling och låg långt under gränsen

10 per år.
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Figur 3-2
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Inom det projekt, som undersöker möjligheterna

att förlägga ett slutförvar för högaktivt avfall

i tufflager i Nevada (Yucca Mountain), har man

studerat hur löslighetsbegränsningar för olika

nuklider påverkar spridningen från förvaret

/3-17/. Inträngande vatten antas ha en sammansätt-

ning enl tabell 3-1. Bikarbonathalten är 143 mg/l

och pH antogs vara 7. De beräknade lösligheterna

för några nuklider framgår av tabell 3-2. De

upptagna elementen svarar för ca 99 % av aktivi-

teten 1 000 år efter uttaget av bränslet ur

reaktorn. För uran har man exempelvis i detta

fall kommit fram till en löslighet på 2.1 * 10~4

mol/1 dvs ca 50 mg/l. (I KBS-3 gjorde man

antagandet att karbonatet i grundvattnet,

275 mg/l, helt blev bundet till uran (VI) i

form av ett komplex, vilket ledde fram till

värdet 360 mg U/l.)

L
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TABLE J-/

WELL J-13 WATER COMPOSITION1

Species

Na

K

Ca

Hg

Al

sio2

Sr

Ba

Mn

Fe

V

Cl"

<

F"

NO-

HPOJ"

wrn"

Total Amount
(mg/O

45.2

5.47

11.5

1.73

0.026

64.2

0.04

0.0023

0.0011

0.044

0.0425

6.4

18.1

2.1

10.1

0.10

143

,̂e of six analyses from 6/18-51 to 6/18-56 (Ref. 7)

The pH - 7; Eh - 700 tnV.
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TABLE 3-2.

SOLUBILITIES OF WASTE ELEMENTS

Solubility

Element (M)

Am 1.0 x 10"8

Pu 1.8 x IO"6

U 2.1 x 10"4

Sr 9.4 x 10"*

C large

Cs large

Tc large

Np 3.0 x 10"3

Ra 1.0 x 10"7

Sa 1.0 x 10"9

(amor) 1.0 x 10~3
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De belgiska insatserna rörande slutförvaring av

högaktivt avfall har koncentrerats till en

lerformation vid Mol (Boom-formationen).

Löslighetsundersökningar har utförts i

syntetiska vatten, som ska efterlikna vattnet i

lerlagren /3-18/:

Desgassed ag. distill.+NaHCO3 1680 mg/l (20xl0~
3 M)

Na2CO3 75 mg/l (0.72xlO~3 M)

KC1
NaCl

NaF

Na2SO4

CaCO3 a

10
36

10

30

small

buffering) pH

excess

= 8.8

(pH

För americium, exempelvis, har värden på ca

2.5 * 10"7 M erhållits, dvs ca 0.06 mg/l. För
— 8plutonium erhölls värden kring 10 M, dvs ca

2 ' 10"3 mg/l.

(I KBS-3 användes värdet 6 mg/l för americium,

och för plutonium 3 mg/I och 8

olika redox-förhållanden).

10~ mg/l under

I samband med arbeten med syntetiska polykristal-

lina monaziter vid Oak Ridge National Laboratory,

har man funnit att vissa bly-järn-fosfat-glas

har egenskaper, som gör dem lämpade för förglasning

av högaktivt avfall /3-19/. Inledande försök har

visat att denna typ av fosfatglas uppvisar en

del fördelar vid jämförelse med det i sammanhanget

vanligen accepterade bor-silikatglaset:

korrosionshastigheten är lägre;
100-1000 ggr omkring pH 7

temperaturen i förglasningsprocessen
kan hållas 100 till 250°C lägre än med
borsilikatglas (som kräver ca 1150 C)
och smältan är också mindre trögflytande,
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Den viktsandel simulerat avfall som kunde lösas

upp i fosfatglaset var 15-20 %. Denna viktandel

är mindre än vad borsilikatglas maximalt kan

lösa, men eftersom bly-järn-fosfat glaset har

högre täthet, anses de båda glastyperna volyms-

mässigt var ungefär likvärdiga.

3.3 Geosfären

3.3.1 Geokemi

En genomgång av viktiga geokemiska

frågeställningar vid slutförvaring av högaktivt

avfall i granitisk berggrund har gjorts vid ett

expertmöte i England /3-20/. I slutsatserna från

gruppens arbete poängteras bl a följande:

I modellerna för frigörelse av aktivitet
från avfallet måste man beakta löslighets-
begränsningar och (den sannolikt starkt
begränsade) tillgången på vatten.

Spridning av aktivitet ut från förvaret
i form av kolloider anses vara osannolik;
eventuellt bildade kolloider tas upp i
buffertmaterialet.

Sorptionsdata finns tillgängliga i
ganska god omfattning, men de måste
granskas kritiskt före användning.
Fortsatta experimentella undersökningar
bör begränsas till några få kritiska
radionuklider (neptunium, jod, teknetium,
radium, uran och plutonium) och gälla
förhållanden, som är aktuella för vissa
potentiella förläggningsplatser för
slutförvar.

Man behöver bättre karakterisera de
fasta faser, som sorberar radionukliderna
och bestämma dessa fasers stabilitet
och upplösningsegenskaper.

För järnhaltiga mineral som spelar stor
roll vid vissa sorptionsförlopp, saknas
tillförlitliga termodynamiska data; en
brist som snarast bör avhjälpas.
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Höga salthalter, som man konstaterat i
grundvatten från stora djup i bl a
Kanada påverkar sorptions- och migrations-
förlopp, och detta måste beaktas vid de
experimentella undersökningarna.

De flesta komponenter som behövs för en
migrationsmodell, som beskriver grundvat-
tenflödet och geokemiska förlopp i
bergrunden, finns tillgängliga. En
integrerad modell bör utarbetas och
tillämpas på några väldefinierade
problen vid en given plats.

de potentiella effekterna av mikrobiell
verksamhet anses vara störst i själva
förvaret. Mikroorganismer tillförs vid
byggandet av förvaret och med bl a
återfyllnadsmaterial

S k naturliga analogier bör undersökas
för att man ska få stöd för
modellberäkningar och kunna extrapolera
över långa tidsperioder.

De kemiska förhållanden man kan förvänta sig i

ett granitförvar med använt kärnbränsle har

behandlats i en rapport av M Snellman /3-21/.

Bakgrunden är det finska konceptet, som publice-

rades 1982 12-221 och som i huvudsak överensstäm-

mer med det svenska förslaget enl KBS-3. Grund-

vatten, som tränger in i förvaret kommer att

förändras vid kontakten med bentoniten samt

avfallsbehållarna och till följd av gammastråi-

ningen från avfallet. Skulle vattnet genom hål i

behållarna komma i kontakt med bränslet måste

man ta hänsyn till radiolys även från alfa- och

betastrålningen. Effekterna av dessa och andra

förlopp diskuteras ingående i rapporten.

3.3.2

En inträngande diskussion av mikroorganismers

eventuella inverkan på förhållanden i ett

slutförvar för högaktivt avfall har gjorts i en

kanadensisk rapport /3—23/. Man har koncentrerat

sig på förlopp, som skulle kunna påverka utlak-
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ningen och migrationen av viktiga radionuklider

från ett förvar i granit och rekonunenderar bl a

följande:

Noggranna och känsliga analyser av
syre, järn- och manganförenirigar,
metan, förhållandet NO "/NH. och pH i
grundvatten från granitområaen. Sådana
data är viktiga för att bedöma vilka
typer av mikrobiella processer som
eventuellt äger (eller har ägt) rum.

Bestämning av totala halten organiskt
material i grundvatten. Brist på
organiskt material är sannolikt en
begränsande faktor för den mikrobiella
aktiviteten.

Bestämning av halten naturliga komplex-
bildare i grundvattnet, såsom fulvo-
och humussyror, och deras förmåga att
påverka sorptionen av vissa viktiga
radionuklider på granit-mineral.

Undersökning av olika radionukliders
benägenhet att bilda stabila
metyl-föreningar till följd av
mikrobiell verksamhet.

Studier för att klarlägga om mikroor-
ganismer genom sorption kan ändra
migrationen i grundvattnet av radionuk-
liderna.
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