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SSI uppdrog på våren 1987 åt SMHI att utveckla en matematisk modell för spridning av

radionukleider i kustzonen. Den skulle klara spridning av både löst och partikulärt, sedi-

menterande material, eftersom olika processer kan kraftigt påverka spridningsförloppet och

eventuell deposition. Benägenheten att knytas till "bärarpartiklar" varierar kraftigt mellan

dika radionukleider. Härtill kommer komplikationer i form av biotiskt upptag i samband

planktonblommning o d.

(uppdraget blev uppdelat på två etapper. Detaljerna finns redovisade i beställningsbreven SSI

? 409.87 och SSI P 409.88. Första etappen inriktades på att utveckla en cirkulationsmodell

för Öregrundsgrepen, medan etapp två var mer koncentrerad på den egentliga spridnings-

tillämpningen. Nedan kommer en kort översikt av det utförda arbetet, medan detaljerna finns

redovisade i respektive bilagor.

Modellansats

Spridningsmodellen är moduluppbyggd så att en hydrodynamisk modell levererar turbulens-

och hastighetsfält till en dispersionsmodell, som i sin tur beräknar själva spridningen av

både lösta ämnen och partiklar med sedimentationsegenskaper.



Den hydrodynamiska modellen är baserad pä rörelseekvationerna i 3 dimensioner. Den är

tidsberoende och drivs av den lokala vindstressen. Utbyteskoefficienterna bestäms utifrån

en tillhörande två-ekvations (k - E) turbulensmodell. Beräkningarna utförs i ett s k BFC-nät

(body fined coordinates) med hög upplösning, ca 19 000 celler fördelade på 8 lager. Detta

för att man i beräkningarna skall kunna förtäta nätet i hydrodynamiskt känsliga partier och

därmed lösa upp skärgårdens öar, grund, vikar och sund på tämligen korta längdskalor.

Detta speciellt s en topografin kraftigt styr cirkulationen i denna typ av kustområden.

Skiktningseffektema har ansetts försumbara i nuvarande applikation, men studier visar att

de kan inkorporeras vid behov (Svensson and Gidhagen; 1989). Beräkningsnätet är så

uppbyggt att det passar in i en mer storskalig Bottniska Viken-modell för an man skall

erhålla rimliga randvillkor.
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Figur 1. Beräkningsnätets utformning i Grepen-området. Svarta celler är blockerade.
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Spridningsmodellen är en s k Lagrangesk trajektoriemodell, som beräknar rörelserna i

vattenmassan hos enskilda partiklar eller vattenpaket utifrån GJ. Taylors antagande, att

dispersionen i vattenmassan till lägsta ordning kan beskrivas som en vertikal blandnings-

process i en skärströmmning. Rörelser baserade pä strömningen i vattenmassan erhälles frän

cirkulationsmodellen, medan de turbulenta, vertikala processerna modelleras med en s k

Markov-process. Den utnyttjar det faktum, att småskaliga turbulenta rörelser är korrelerade

på korta tidsskalor. Markov-beräkningarna baseras på turbulensintensiteten och dess

fördelning i vattenmassan utifrån k - £ - ansatsen i den hydrodynamiska modellen.

Genom att följa ett moln av "partiklar", kan man fastställa enkla statistiska egenskaper hos

dispersionsprocessen, såsom masscentrum och dess rörelse, varians och skevhet. Spridnings-

modellen har utnyttjats i samband med dispersionsstudier i både havets välblandade ytskikt

och det s k skiktade bentiska gränsskiktet. Överensstämmelsen mellan modellresultat och

observerade spridningsförhållanden är god (Rahm and Svensson; 1986, 1989 a, b).

Införandet av partiklar med sedimentationsegenskaper medför inga problem så länge

partikelkoncentrationen är så låg, att dynamiken ej påverkas (t ex kan turbulensen

undertryckas vid höga koncentrationer). Valet av randvillkor däremot är mer komplicerat

då; förutom fysiska egenskaper hos själva partikeln och bottenstressen kan även bottnens

beskaffenhet och egenskaper påverka depositionen. Jämförelser med alternativa, mer

etablerade modeller ger rimlig överensstämmelse. Erosionen däremot har behandlats

styvmoderligt på grund av dess komplexitet. En grov parameterisering baserad på empiriska

samband har dock nyttjats.

Verifiering av cirkulationsmodell

Verifieringsförsök med Öregrundsgrepenmodellen har genomförts med hjälp av historiska

strömkors- och strömmätardata (se bilaga 1). Väderdata från Örskär för tidsperioden ifråga

har använts för att driva modellen. Resultaten har varit lovande med beaktande av de
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svårigheter, som åtföljer en jämförelse mellan punktvisa strömmätningar och modellberäkna-

de, utjämnade hastighetsfält.

Vattenutbyte

För dosberäkningar vid våra kärnkraftverk utnyttjas sedan länge grova box-modeller för

bestämning av koncentrationsutvecklingen av olika nukleider i Grepen-området. Vatten-

utbytet mellan de olika boxarna styr i stor utsträckning haltutvecklingen. Sediment/vatten-

utbytet har parameteriserats utifrån empiriska data. Eftersom kunskapen på detta område är

begränsad, står modellupplösningen i rimlig samklang med parameteriseringen av fastlägg-

ningsprocessen för de tidsskalor, som är intressanta (är). Bestämningen av de representativa

volymflödena är dock vansklig utifrån ett normalt bristfälligt observationsmaterial.

Därför har cirkulationsmodellen använts för beräkning av stationära strömfält för de tre mest

karaktäristiska vindriktningarna i Grepen-området (se bilagorna 1 och 3). Dessa strömfält

har sedan integrerats över de gränser, som definieras i den boxmodell över Grepen, vilken

används för dosberäkningarna (Studsvik, 1983). En jämförelse mellan modellberäknade och

traditionellt uppskattade utbyteskoefficienter har gjorts i bilaga 3. Här visas enbart volym-

flödesuppskattningarna för olika vindar respektive i boxmodellen använda flöden.

Slående är de förhällandevis höga värden (och åtföljande låga koncentrationer), som uppnås

i de nya beräkningarna, vilket tyder på att de tidigare modellerna kraftigt underskattar

transporten i Grepen-området. Någon form av s k statistiskt väder eller representativ

väderperiod vore därför lämplig att utgå ifrån i ett försök att erhålla mer representativa

utbyteskoefficienter för den existerande boxmodellen. Liknande synpunkter har också

framkommit i diskussioner med Studsvik Energiteknik AB.
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Figur 2. Boxmodell med antagna (feta pilar) och beräknade hastigheter. Tre karaktär-
istiska vindar redovisas.

Spridning av lösta (passiva) ämnen

Spridningsmodellen har applicerats på både momentana och kontinuerliga utsläpp av

partiklar simulerande passiva lösta ämnen under transienta förhållanden i Grepen (se bilaga

1). Då den definitionsmässigt saknar falsk numerisk diffusion, blir spridningsförloppet

mycket distinkt, vilket framgår av några partiklars trajektorier i nedanstående bild. De

släpptes momentant vid Biotest-anläggningen och fick sedan spridas under inverkan av 90

timmars verklig vinddrivning.



Figur 3. Trajektorier av utsläpp nära Biotest-sjön av "passiva" partiklar under 90 tim-
mars realistisk vinddrivning.

En mera principiell jämförelse med konventionell spridningsmodellering finns redovisad i

bilaga 2.

Som tidigare nämnts, har verifiering av själva modellen tidigare givit goda resultat, varför

man kan förmoda, att den ger en rimlig bild av spridningsförloppet i Grepen ocksä, trots

brist pä verifierande fältförsök. Samma modell har ocksä applicerats pä den betydligt mindre

s k Biotest-sjön, där spårämnesförsök tidigare har utförts. Spårämnet tillsattes momentant

till kylvattenutloppen och registrerades sedan pä olika lokaler i sjön. Preliminära jämförelser

mellan prediktion och observationer (Nyberg, 1990) visar pä en god överensstämmelse.



Spridning av sedimenterande partiklar

Partiklarna kan tilldelas individuella egenskaper som sedimentation, då varje enskild

partikels rörelse simuleras för sig (se bilaga 2) där också ett mer anspråkslöst försök att

även simulera erosion har genomförts. Partiklarnas beteenden i kanalströmning studerades.

Överensstämmelsen mellan den aktuella modellen och andra spridningsmodeller med

deposition och erosion var god. Ett fall med enkel bottentopografi, där olika cirkulations-

mönster uppstod beroende på bottenlutning och strömningshastighet, studerades också med

intressanta resultat (se bilaga 2).

Spridningssimulering av fysiska partiklar har också genomförts i Grepen-modeUen, se bilaga

1. Spridningsmönstren avviker drastiskt från de passivas beteenden, då partiklarna kan vara

temporärt deponerade beroende på aktuell bottenstress, vilket framgår nedan.

V!

Figur 4. En enskild partikels rörelser av den lokala bottenstressen (u.). Nivån för erosion
ligger något över den kritiska gränsen för deposition.

Här framgår en enskild partikels vertikala rörelser och dess beroende på aktuell vind- och

bottenstress. Variationen i partikelstorlek (fallhastighet) har stor betydelse för spridningsför-

loppet, vilket framgår i bilaga 1. Något försök till verifiering av dispersionsmodellen i

Orepen-applikationen har inte gjorts.



Sammanfattning

Cirkulationsmodellen uppvisar en rimlig överensstämmelse med fältmätningar i Grepen-

området, varför man kan hysa ett visst förtroende för de beräknade hastighetsfälten. Detta

innebär, att både de integrerade flödesberäkningarna för box-modellen och underlaget för

spridningsberäkningarna torde vara rimliga. Modellen med sitt högupplösta nät är beräk-

ningsintensiv, varför en anpassning av beräkningsnät till modelleringsuppgift bör ske i

optimeringssyfte i framtida simuleringar. Detta underlättas av den enkla metod för grid-

generering, som numera används. Trots den höga upplösningen används bara 8 lager i

nuvarande version, något som gör turbulensmodelleringen i viss mån osäker. En praktisk

avvägning mellan upplösning och beräkningstid är dock ofrånkomlig.

Spridningsmodellen har verifierats i några enkla fall men inte i något storskaligt fältförsök,

något som vore av stort intresse. Den hanterar deposition på ett rimligt sätt, men erosionen

simuleras mer schematiskt.

I sin nuvarande utformning kan modellen hantera spridning av antingen lösta passiva ämnen

eller partiklar med sedimentationsegenskaper. Den för radionukleidema viktiga "scavenging-

processen" (se Garrett and Shephard; 1987), där radioaktivt material binds till bärarpartiklar

eller upptas i biota, har ännu inte implementerats i modellen. Vår åsikt är, att om man skall

uppnå någon realism i denna typ av simulering, måste ett tvärvetenskapligt samarbete med

"fackfolk" ske. Vidare ryms inte i modellen en realistisk beskrivning av det läckage av lösta

ämnen, som sker över gränsytan sediment/ vatten; därtill fordras en helt annan upplösning

(se Rahm & Svensson; 1989 a). Med någon typ av parameterisering kan dock dessa

processer lätt simuleras. Då enskilda partiklar följs kontinuerligt, kan olika processer som

avklingning o d län inkluderas i modellen. För spridning i mer komplicerade skärgårds-

områden med kraftig skiktning torde dock vertikalupplösta boxmodeller vara att föredra (se

Engqvist and Omstedt; 1990).

Slutsatsen är, att spridningsmodellen kan hantera både lösta ämnens och fysiska partiklars

spridningsförlopp i ett skärgårdsområde, men för att man skall kunna simulera radionukleid-
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ers spridning i rccipienten fordras att den s k scavenging-processen inkluderas. Samma

modellansats som ovan håller för närvarande på att utvecklas för katastrof utsläpp i östra

Mälaren, där räddningsledningen själv skall kunna göra korta prognoser (med PC) över

förväntade spridningsförlopp. Cirkulationsmodellen kan också användas till att beräkna

vattenutbyten på lämpliga tidsskalor för senare användning i enklare, men robusta box-

modeller, där skiktningseffekter kan beaktas.
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