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Abstract

Adsorption of cesium onto crushed granlte -a part of the final dlsposal of nuclear fuel
Andreas Nyberg, Department ofEarth Sciences, Section ondrolcgy, Uppsala University,
Norbyvägen 188, S—752 36 Uppsala, Sweden.

Over the last few years, a model that simulates the transport of radionuclides in fractured rock
has been developed at the Department of Earth Sciences/Sedimentology, Uppsala University,
Sweden. The aim has been to predict the outcome of a possible leak from deposits of nuclear
waste fuel in deep bedrock. The adsorption of cesium ions at the fractures is an important part
of the transport mechanism. This study has attempted to explore the adsorption kinetics of
cesium ions at the surface of granite particles. A certain amount of cesium was mixed with
synthetic groundwater along with different fractions and amounts of clean granite particles.
The concentration of cesium in the liquid was frequently measured in order to estimate the
change in cesium adsorption with time. The measurements were carried out until an
equilibrium between adsorbed and solute ions was achieved . Depending on the size of the
particles, the adsorption was characterized by either a one— or a two step kinetics. The reason
for this was that larger particles contain micro fractures which affect the adsorption curve. The
results were evaluated from the estimated values of the distribution coefficient kd and the
reactivity coefficient kr. A model that evaluates the available surface of the rock gave very
good results for the kcr—values with a RZ—value above 099. The fitting of kr was not by near
equally good (Rzz 0.36), and this is assumed to depend on an incorrect expression of the net
adsorption G.

Referat

Sedan några år tillbaks utvecklas vid Institutionen för geovetenskap, sedimentologi, Uppsala
Universitet en modell för att simulera transportförloppet av radionuklider vid ett eventuellt
läckage av kärnbränsleavfall deponerat långt nere i berggrunden. Som en viktig del av
transportförloppet ingår adsorption av cesiumjoner på bergets sprickväggar.
Adsorptionsprocessen har i detta examensarbete studerats genom att blanda varierande
koncentrationer av granitpartiklar från olika fraktioner med cesiumkontaminerat grundvatten.
Koncentrationen av cesiumjoner mättes m h a en gammaräknare tills jämvikt mellan de
adsorberade och de lösta jonerna infann sig. Adsorptionen karakteriserades beroende på
partikelstorleken av en enstegskinetik eller en tvåstegskinetik. Tvåstegsadsorptionen är en
följd av att större partiklar innehåller betydligt fler mikrosprickor än vad de mindre partiklarna
gör. Resultaten utvärderades m a p dels distributionskoefficineten kd och dels
reaktionskonstanten k,. Anpassningen av kd—värdena gav ett mycket bra resultat med ett RZ—
värde över 0,99 medan anpassningen av kr inte alls var lika bra (Rzz 0.36), vilket antas bero
på att uttrycket för nettoadsorptionen G är felaktigt.

Framsidan är en skiss av det svenska förvarssystemet av dels långvarit utbränt kärnbränsle (kärnkraftsindustrin)
och dels kortvarit driftavfall (kärnkraftsindustrin, forskning, sjukhus etc.). Bilden är med tillåtelse tagen ur
SKB”s verksamhetsbroschyr 1994.

Copyright © 1997, Andreas Nyberg och Institutionen för geovetenskap, Hydrologi, Uppsala
Universitet. Tryckt hos Institutionen för geovetenskap, Uppsala/Sverige 1997.
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Inledning

Frågan om hur det radioaktiva avfallet från kärnkraftsindustrin ska hanteras har länge varit ett
högintressant diskussionsämne. Huvudalternativet för slutförvar av utbränt kärnbränsle är för
Sveriges del baserat på ett flerbarriärsystem. Avfallet kommer då att förvaras i berggrunden på
ett för säkerheten tillräckligt stort djup. Förvaret består förutom den kristallina berggrunden av
en kopparkapsel omsluten av bentonitlera. Om nu den lokala förvarsbarriären trots allt skulle
rasera är det av största intresse att kunna simulera spridningsförloppet av radionukliderna. Hur
lång tid kommer det att ta innan nukliderna når biosfären och vilken kommer radioaktiviteten
att vara?

I detta arbete har adsorption av radionuklider (Cs—137) på krossad granit studerats.
Sorptionen ingår som en viktig del i transportprocessen av radionuklider. Ett flertal
experiment har gjorts, dels med olika kornstorlekar och dels med olika
partikelkoncentrationer.

Under årens lopp har ett flertal undersökningar rörande sorptionskinetiken av cesium
på olika bergarter och mineraler gjorts. Sorptionen av cesium på just granit är dock dåligt
undersökt och problemet med de experiment som har gjorts tidigare (Skagius m fl, 1986;
Akiba mfl, 1989) är att förhållandet mellan tillgänglig yta och cesiumkoncentration befinner
sig väldigt långt ifrån de förhållanden som gäller för berggrunden. För att extrapolation av för
sorptionsprocessen viktiga variabler ska bli någorlunda säker behövs mätdata från ett större
mätområde, speciellt för väldigt små partiklar. Syftet med den experimentella biten av detta
arbete har således varit att öka variationen av mätdata. Med variation avses att förhållandet
mellan kornstorlek, partikelkoncentration och slutkoncentration måste variera mera än i de
tidigare experimenten. Med mera varierande värden har extrapolationssäkerheten ökats.

En modell för simulering av radionuklidtransporten i en enskild bergsspricka
utvecklades 1995—96 (Wörman och Xu, 1996). Sorptionsdelen i modellen bygger på ett flertal
antaganden som ännu inte är verifierade. Bland annat har adsorptionsisotermen antagits vara
av typen Langmuirs adsorptionsisoterm. Langmuirs adsorptionisoterrn är inte linjär men
övergår vid låga cesiumkoncentrationer i en linjär adsorptionsisoterm. Målet med detta arbete
har varit att undersöka de för adsorptionskinetiken så viktiga parametrarna kd
(distributionskoefficienten) och kr (reaktionskonstanten) för krossad granit samt att för dessa
parametrar undersöka modellens giltighet. Genom att undersöka kd och kr för krossad granit
kan bergets tillgängliga yta uppskattas då bergets kd—värde är känt. En undersökning av bergets
kd—värde har legat utanför detta arbetes tidsram. Detta arbete ingår som en del i ett stort
projekt i Statens kärnkraftsinspektions (SKI) regi.



Bakgrund

Vid en avveckling av de 12 reaktorerna som finns i Sverige är det kraftbolagens ansvar att
åstadkomma ett säkert slutförvar. Därför har ägarna av de svenska kärnkraftsverken gått
samman och bildat bolaget Svensk kämbränslehantering SKB. Det förslag som SKB
framlägger till regeringen granskas av Statens kärnkraftsinspektion SKI. I SKIs uppgift ingår
även att aktivt verka för att höja säkerheten genom objektiv forskning av säkerhetsaspekter.

Det använda kärnbränslet placeras i berggrunden på ca 500 meters djup. Oförbrukat
uran samt andra radioaktiva ämnen som cesium, strontium, plutonium och jod innesluts då i
en kapsel bestående av en lågkorroderande metall (tex köppar) omsluten av en buffert, tex
bentonitlera och det kristallina urberget. Koppams och bentonitlerans kemiska och fysikaliska
egenskaper är väl kända. En normal korrosion av koppar på detta djup skulle medföra att det
skulle dröja miljontals år innan ett läckage av en radionuklid kunde förekomma. Adsorptionen
av cesium på bentonit är välundersökt, en jämförelse mellan kompakt bentonitlera och
bentonit löst i vatten har gjorts (Oscarsson m fl , 1994). Adsorptionen på kompakterad
bentonit var 2-3 gånger högre än den på löst bentonitlera.

I SKIs projekt 90 har olika scenarier framställts. De olika scenarierna som kan förändra
förvaringen är bl a klimatförändringar (istid etc), förändrade spänningar i berget, jordbävnigar
och mänskligt intrång i förvaret. En eventuell istid medför ökade spänningar i berget vilket i
sin tur kan innebära rörelser i förkastningszoner. Valet av förvaringsplatsen är viktig eftersom
det med största sannolikhet är de lokala geokemiska egenskaperna hos berget som avgör
sannolikheten för ett eventuellt läckage och en eventuell spridning av radionuklider till t ex en
sjö/brunn uppe vid ytan. Det gäller således att vara ute i mycket god tid vid valet av
förvaringsplats för att skaffa sig en uppfattning om den lokala geokemiska miljön. En
förvaringsplats mellan två stora förkastningar med ett lågt grundvattenflöde är att eftersträva.

De mest pessimistiska beräkningarna vid ett eventuellt läckage är att en kapsel går
sönder direkt efter att den placerats i berget. Radionukliderna kommer då att via
grundvattenkanaler nå ytan relativt snabbt med aktivitetsdoser på 1000 mSv/år (huvudsakligen
Cs—137). I ett mera realistiskt förlopp kommer kapseln att gå sönder efter 50000 år och dosen
blir då drygt 1 mSv/år (huvudsakligen plutonium—240) (SKI—Projekt 90—broschyren)

Sorptionens betydelse vid transportprocesser

Förloppet då molekyler eller joner fastnar på en yta kallas adsorption. Det omvända förloppet,
d v s då material lämnar en yta kallas för desorption. Tillsammans benämns de bägge här som
sorption. Sorptionsprocesser på olika bergarter och mineraler har under årens lopp studerats
flitigt av forskare världen över. Det framstår allt tydligare att sorptionens inverkan på
transportförlopp av radionuklider i berggrunden har en avgörande betydelse.

Vid ett läckage av radioaktivt avfall deponerat långt nere i berggrunden kommer
cesium—137 att transporteras med grundvattnet. Transporttiden för radionukliderna att nå
biosfären fördröjs av bergets geologiska och kemiska egenskaper, där sorptionen kommer in
som en betydande faktor. Initialt kommer radioaktiviteten hos det grundvatten som först när
ytan (biosfären) att vara lägre än om ingen adsorption förekommit alls. De cesiumjoner som
fastnat på sprickväggama kommer efter en viss tid att lossna genom desorption och
småningom inträder jämvikt mellan adsorption och desorption, d v s adsorptionshastigheten
är lika med desorptionshastigheten, vilket ger samma aktivitetsnivåer som om ingen
adsorption/desorption förekommit alls.



Adsorption, desorption och migration

Adsorption och desorption kan delas in i två huvudgrupper, dels fysikalisk sorption och dels
kemisk sorption. Den fysikaliska sorptionen kännetecknas av en svag bindning med låga
bindningsenergier. Den energimängd som vid adsorption frigörs från adsorbaten till en
adsorberande yta är i storleksordningen av entalpiändringen för kondensation (Atkins, 1983).
En fysikaliskt adsorberad molekyl eller jon vibrerar i en väldigt liten potentialsänka och kan
därmed som en följd av dess egna skakningar spontant lämna ytan. Medellivslängden ligger på
ungefär tio nanosekunder (Atkins, 1983). Den fysikaliska sorptionen kan orsakas avi
huvudsak tre olika krafter, nämligen av Van der Waals—krafter, elektrostatiska krafter och
hydrofobiska *krafter” (Clark, 1996).

Oladdade atomer/molekyler har visat sig attrahera varandra även vid mycket låga
temperaturer. Tex heliumgas uppvisar en mycket svag icke—kemisk bindning även vid så låga
temperaturer som 4 K. Det är då en Van der Waals—kraft som håller ihop atomerna. Van der
Waals—krafterna består av s k dipolkrafter, dels inducerade dipolpar med kort varaktighet och
dels mera varaktiga kedjor av dipoler (Petrucci och Harwood, 1993). Den elektrostatiska
kraften uppstår då en till den adsorberande ytan motsatt laddad jon adsorberas. Kraften är
väldigt svag men inte försumbar. Vissa organiska föreningar med hydrofobiska egenskaper
som blandas med vatten kommer att bilda gränsytor dit ytterliggare föreningsmolekyler
kommer att adsorberas. Föreningen kommer att fungera som en adsorberande yta i
vattenlösningen.

Den kemiska sorptionen är betydligt starkare än den fysikaliska. Molekyler eller joner
binds till ytan genom starka kovalenta bindningar . Sorptionen kan delas in i två grupper, dels
jonutbytessorption och dels sorption genom komplexbildning. En ungefärlig livslängd på en
timme är vanlig, vilket kan jämföras med livslängden vid fysikalisk adsorption.

Molekyler eller joner kan även migrera över ytan utan att för den skull lämna ytan. Den
energi som behövs för sorptionsprocessen antingen adsorption, desorption eller migration
kallas aktiveringsenergin. Desorptionsförloppet kräver den klart största energin.
Aktiveringsenergin för migration över ytan är 10—20 % av aktiveringsenergin för desorption.
Molekyler eller joner kan nämligen röra sig i dalgångar mellan potentialtoppar (Atkins, 1983).

Den fysikaliska sorptionen kan förekomma i flera lager med individuella
bindningsenergier medan den kemiska sorptionen endast förekommer i ett lager (Clark, 1996).
Det finns dock en hel del motsägelser gällande förekomsten av multipla lager vid kemisk
sorption, där en del menar att det finns flera lager (Atkins, 1983; Rytwo m fl, 1996)

Granit

Granit är en djupbergart som uppstått när magma stelnat djupt nere i jordskorpan. Bergarten är
helt kristallin med relativt stora kristaller, vilka kan ses med blotta ögat. Namnet kommer av
latinets granum = korn, syftande på den korniga strukturen. Granit är en väldigt kompakt
bergart med få hålrum. Halten kiselsyra 8102 är hög (70 %), vilket gör graniten till en sur
bergart. Granit består huvudsakligen av mineralerna fältspat, kvarts och biotit (Schumann,
1975).



Faltspat

Fältspaterna är en stor mineralgrupp, närmare bestämt mineralrikets största (Schumann, 1975).
Allmänt är fältspaterna relativt hårda och påverkas inte så lätt av mekanisk nötning. De består
av oändliga kedjor av de tetrahedriskt uppbyggda molekylerna Si04 och A104 .
Fältspaterna delas huvudsakligen upp i två grupper, nämligen kalifältspater och plagioklaser.
Kalifältspatema utgörs av en mineralgrupp med en kemisk uppbyggnad i regionen mellan
Ortoklas (KAlSigOg) och Albit (NaAlSi3Og ). Kalifältspaterna har en relativ hård uppbyggnad
(Schumann, 1975). Plagioklaserna bildar en blandningskedja mellan Albit och Anortit
(C&Alzslzog ) och är ungefär lika hårda som kalifätspatema

Fältspaternas adsorptionsförmåga är begränsad. Eventuellt kan en del adsorption ske
genom jonutbyte av kalium och natrium mot andra positiva envärda joner (Klein och Hurlbut ,
1993)

Kvarts

Kvarts, även kallad kiselsyra, är kanske den kemiskt enklaste mineralen. Dess kemiska
beteckning är 5102 och den är en väldigt stabil mineral. Den angrips kemiskt och mekaniskt
endast med stor svårighet. Kvartsen är hårdare än både kalifältspaterna och plagioklaserna. En
mängd olika kvartsvarianter existerar, med färger alltifrån färglös till svart.

Kvartsens adsorptionsförmåga är minimal, en del adsorption kan möjligen ske ifall
kiselsyrestrukturen har defekter, s k hålrum.

Biotit

Biotit är en mjuk glimmermineral. Dess kemiska beteckning är
K(Mg, Fe)3 (AlSi3OIO) — (OH)2 , vilken ger den en färg från mörkbrun till svart. Biotiten utgör
en mindre del av granitens volym än vad fältspaterna och kvartsen gör (Schumann, 1975).
Sorption på biotit är avsevärd eftersom den är uppbyggd som plan av
(Mg, F6)3 (AISi3 Om) - (OH); förbundna av kaliumjoner K+. Kaliumjoner kan t ex genom
jonutbytessorption ersättas av Na, Ca, Ba, Rb och Cs ( Klein och Hurlbut, 1993). Biotiten
adsorberar således som en följd av dess kemiska uppbyggnad betydligt mera än kvarts och
fältspat, vilket även har undersökts och visats (Akiba m fl, 1989)

Fältspaterna, kvartsen och biotiten utgör ungefär 99 % av granitens volym. Den
resterande procenten utgörs av andra mineraler såsom muskovit och apatit (Schumann, 1975)

Cesiums fysikaliska och kemiska egenskaper

Grundämnet cesium (Cs) upptäcktes 1860 av Robert Bunsen och Gustav Kichhoff. Det är en
väldigt mjuk metall med atomtalet 55. Det tillhör gruppen alkalimetaller och har således en
ensam elektron i sitt yttersta orbital. I sin eftersträvan att uppnå ädelgasstruktur avger gärna
cesium sin yttersta elektron och löses således lätt upp i jonform. Cesium har en väldigt låg
elektronegativitet (0,8) , vilket är karakteristiskt för alkalimetallerna, och detta medför att
cesium i dess föreningar förekommer huvudsakligen som jonbindning (Petrucci och Harwood,
1993).



Cesium, såväl i dess grundform som i isotopform, bildar inte några stabila komplex
med de anjoner som vanligtvis förekommer i grundvatten och förekommer således nästan
uteslutande som inerta joner relativt oberoende av lösningens pH (Aksoyoglu, 1989; Akiba
mfl, 1989). De är inerta i den mening att de inte reagerar med de övriga jonerna i vattnet.

Cesium förekommer som radionuklid i form av Cs—134 och Cs—137. Cs—137 har en
halveringstid på 30,23 år (Petrucci och Harwood, 1993) medan Cs—l34 har en mycket längre
halveringstid . Cesium—137 sönderfaller som högenergetisk gammastrålning och är således
mycket farlig.

Adsorption av aktivt och inaktivt cesium på olika bergarter och mineraler sker nästan
helt och hållet genom jonutbyte (Akiba mfl, 1989). Vid studier av sorptionsprocessen på
krossade bergarter beror mängden av adsorberade cesiumjoner vid jämvikt på fysikaliska och
kemiska egenskaper såsom kornstorlek, cesiumkoncentration och andra konkurrerande joner i
lösningen (Akiba m fl, 1989)

Teon

Sorptionen sker enligt definition endast i mikrosprickorna (Wörman och Xu, 1996). En
mikrospricka är en spricka som inte utbreder sig i samma riktning som huvudsprickan. För
enkelhetens skull antas mikrosprickorna vara ortogonalt orienterade i förhållande till
huvudsprickan. Se figuren nedan.

mikrosprickor

Å Z

(>) ., y
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Kartesiskt koordinatsystem

huvudspricka
Figur 1. En skiss av den i modellen tänkta huvudsprickan med tillhörande mikrosprickor

En reversibel reaktion (Wörman och Xu, 1996) för sorptionsprocessen i en mikrospricka
beskrivs av ekvationerna (1) och (2) nedan.

(dcm åcå
år +Dp ÖZZ +Åcm+kr(KDc,._ -——cw)=0

(

ÖCW krA
) &) +Äcw— P (KDcmwcw)==0



I detta examensarbete har kr och KD studerats genom experiment med krossad granit.
2

p (912 ,
omblandning råder under experimentets gång. En fullständig omblandning innebär nämligen
att samtliga rumsderivator är lika med noll. Se bilaga 4 för en närmare förklaring av de
ingående beteckningarna.

Den andra termen , d v 5 D i ekvation (1) kan negligeras som en följd av att fullständig

Adsorptionssannolikhet

Då en jon sammanstöter med en yta så fastnar den endast om den kan överföra all sin
rörelseenergi till den underliggande ytan. De flesta kollisionerna resulterar inte i adsorption
utan jonen reflekteras helt enkelt tillbaks. Det är bara ungefär 1 % som fastnar. Sannolikheten
att jonen skall fastna, den s k adsorptionssannolikheten S anger förhållandet mellan
adsorptionsfrekvensen Gads och kollisionsfrekvensen Gkoll enligt

s=——— (&
Gkoll

Antag att adsorption endast förekommer i ett monolager samt att adsorptionssannolikheten är
oberoende av de intilliggande adsorptionsplatserna. Dessa antaganden leder till att S kan
uttryckas som en linjär funktion av andelen betäckt yta 6 hos adsorberande material enligt
(Atkins, 1983).

där So är adsorptionssannolikheten för en helt ren yta och 6 ges av

__ antalet fyllda adsorptionsplatser
(5)__ totala antalet adsorptionsplatser

Speciellt i problem mellan en fast adsorberande yta och en adsorbator i vätskefas är det
lämpligt att uttrycka S som en funktion av adsorbatorns koncentration C& på ytan och
tillhörande mättnadskoncentration cw. S kan då uttryckas som

Csn— ”] m)
! Ca,s

Gis beroende av vätskekoncentrationen vid en viss temperatur ges av en
adsorptionsisoterm. Det finns ett flertal adsorptionisotermer, där de mest kända är Langmuir
och Freundlich. I detta arbete har giltigheten av en utvecklad variant av Langmuirs
adsorptionsisoterm undersökts.



Langmuir

Langmuirs adsorptionsisoterm är den enklaste typen. Den är inte linjär och förutsätter att varje
adsorptionsplats är ekvivalent, samt att möjligheten för en jon att adsorbera till en viss plats är
oberoende av huruvida intilliggande adsorptionsplatser är upptagna eller inte. Vid jämvikt
gäller att nettosorptionen (adsorptionsintensitet - desorptionsintensitet) är noll vilket leder till
Langmuirs adsorptionsisoterm där B*s beroende av jämviktskoncentrationen Ce i lösningen ges
av

BzK—Ce/(l+K-Ce) , (7)

k., d . ' | .. o . Q . | | .,,dar K = ” S . Langmu1rs adsorptronsmoterm overgar v1d laga koncentrationer 1 en linjar
des

adsorptionsisoterm eftersom det gäller att

lim(6) = K - Ce (8)
Ce ——>O

Freundlich

Freundlichs adsorptionsisoterm är också den icke linjär och används ofta som en empirisk
modell för att tex representera data och förstå dynamiken i ett problem vilket kan vara till stor
hjälp vid utvecklandet av en ny modell. Freundlich har formen av en exponentialfunktion och
ges av

ca :oc-cå,I , (9)

där både n, som kallas för Preundlichs exponent, och parametern oc beror av ytans förmåga att
adsorbera joner/molekylen För att bestämma oc och n lineariseras (9) genom att logaritmera
ekvationen. Då erhålls

10g(ca) = maa) + n = 10g(cd ) ( 10)

Om log(ca) plottas mot log(cd) erhålls n som lutningen till linjen och log(oc) som
skärningspunkten med linjen log(cd) : O.



Sorptionskinetik i vätskor

Antag ett välomblandat system bestående av grundvatten, granitpartiklar och joner. Jonerna
antas röra sig oberoende av varandra samt mycket snabbare än partiklarna, samt att kollisioner
mellan joner och partiklar inte påverkas av elektrostatiska krafter från partiklarna.
Sorptionskinetiken för systemet kan behandlas på samma sätt som liknande problem inom
gaskinetikens område behandlas. Kollisionsfrekvensen Gkou ges då av

(nw2> , un
A,1

Gkoll =Cd "";—"5

där Ay år arean av partiklarnas yta samt V är blandningens bulkvolym. VN är
normalkomponenten av jonernas medelhastighet och faktorn 1/2 kommer in som en följd av att
hälften av molekylerna rör sig bort ifrån ytan under det tidsintervall då kollisionsfrekvensen
betraktas (Moore, 1983). Jonernas medelhastighet U kan relateras till normalkomponenten
enligt (Atkins, 1983)

U9=3(v;> om

Med hjälp av ekvation (3), (11) och (12) kan adsorptionsfrekvensen Gads uttryckas enligt:

S-cd-Ay—U
G = ,ads ZJÄV

där T;— kan erhållas ur partikelstatistiken som en funktion av partikelkoncentrationen i

(13)

lösningen och partiklarnas medeldiameter enligt:

'""* , (14)

där VP— är den tillgängliga ytan1 per enhetsvolym (m"l), 1/1 är en formfaktor ( runda korn har

värdet 8, (Herdan, 1960)), cp år partikelkoncentrationen given i kg/m3 och pp är partiklarnas
densitet, (51i är den harmoniska projicerade medeldiametern hos partiklarna och ges av ett
volymsviktat medelvärde enligt ekvation 15.

W
1 21/2

daH _— Zvi

där di är den aritmetiska medeldiametern och Vi är volymen i intervallet i2.
Adsorptionsintensiteten antar genom att kombinera ekvationerna (13) och (14) formen

, (15)

1 Sp är den tillgängliga ytan (m?) och V är en volym (rn3).
2 Ett prov med tex granitpartiklar innehåller i ett intervall (i) en viss volymsandel (V,) av den totala volymen.
Den totala volymen ges av summan av volymsandelarna i alla intervall.



s=U cp
.-———-c (16)

dv pp d

I—s
Guds :: 2 &

.
Desorptionsintensiteten i sin tur ges av ett enkelt linjärt samband enligt:

Gdes :$.C (17)

där Gdes ges som desorberad massa per enhetsbulkvolym per tidsenhet av blandningen och (b
är desorptionsintensitetskoefficienten. Vid jämvikt gäller att adsorptionsintensiteten Gads och
desorptionsintensiteten Gdes är lika vilket medför att distributionskoefficenten kd som anger
förhållandet mellan koncentrationerna av adsorberade och lösta joner kan skrivas som

Ca U'S CPll]k = —— = - --———-—— (18)
d [Cd :ljämvikr ZN/ä $.dpfl pp

Fördelen med att studera förlopp i jämviktsregioner är att de innehåller mycket
information som kan användas även i regionen kring jämvikt. En studie av nettoadsorptionen
G :: Gads — Gdes kan således utnyttja information från jämviktssituationen. Härefter kommer
jämviktssituationer och ickejämviktssituationer att bindas ihop på ett sätt som för problemets
natur är vägvinnande. G antas kunna skrivas som en första ordningens överföringsfunktion
(Wörman och Xu, 1996)

(?G= ;; :krjkdcd—ca) , (19)

där kr är reaktionskonstanten, kd distributionskoefficienten, cd är adsorbatorkoncentrationen i
vätskefas och C& är adsorbatorkoncentrationen på partiklarna. Den totala koncentrationen cm
är lika med den adsorberade koncentrationen och den lösta koncentrationen enligt

cm = ca + cd (20)

Eftersom det är ett slutet system så gäller det att förändringen av den totala koncentrationen m
a p tiden är lika med noll vilket medför att

ååå __ & (21)

år _— åt
. . åcd . .Detta medför 1 s1n tur att 2);— m h a ekvationerna (19) och (21) kan skrivas som

5931år = —kr[kdcd —— ca) (22)
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Lösningen till ekvationssystemet , som ekvationerna (19) och (22) bildar, bestående av första
ordningens differentialekvationer ges då, med initialvillkoret cd(t =O) == om av ekvationerna
(23) och (24) —- (Butcher m fl, 1994).

kd ' Ctot 1c....
” 1+kd 1+kd

...... _ eln(kd—cm, )——k,t(l+kd)

Cd ___: tot + 1___ _elncm,——k,t(1+kd)

i + kd 1 + kd

Den 5 k adsorberade mättnadskoncentrationen ca,S antas vara en funktion av dels den
tillgängliga ytan Sp/V och dels den slutliga koncentrationen i löst fas cd. Reaktionskonstanten
k,, och distributionskoefficienten kd kan bättre uttryckas som (Wörman, 1996)

kd __ 05 (25)

[S%] 1+g.(S/)(HD (1—n2)
V B V 'Cd

& S (l—nl) _

kr=q>+cvf51 %) , (%>
där oc, B, (1), nl och n2 är fysikaliskt baserade parametrar. Se bilaga 1 för en härledning och en
närmare förklaring av ekvation (25) och (26).

Den dimensionslösa distributionskoefficienten kd relateras till KD (m) i ekvation (1)
och (2) genom den specifika ytan (I) (m'l), vilken är definierad som bergets inre yta per
enhetsvolym av berget. Sambandet ges av ekvation (27).

kd = KD 41) (27)



ll

Material och metoder

Äspögraniten

I detta arbete har granit från Äspölaboratoriet utanför Oskarshamn använts. Graniten bestod
förutom av de vanliga bergartsbildande mineralerna kvarts, kalrfciltspat, biotit och plagioklas
av de assesoriska silikatmineralerna zirkon, epidat, titanit och amfibol. Graniten var dock
relativt kvartsfattig och skulle således gå under benämningen diorit istället för granit. Endast
en artbestämning av mineralerna gjordes och således finns ingen volymsfördelning för
Äspögraniten.

Partikelfraktioner

Graniten från Äspö krossades vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) med hjälp av en
krossmaskin i ett intervall mellan 0—3000 um. Den krossade graniten siktades sedan, vilket
delade in graniten i mindre fraktioner. Det kan ibland vara väldigt svårt att se defekter på de
allra finaste siktarna och ytterligare information om partiklarnas storlek ansågs nödvändig.
Detta gjordes genom att analysera de mindre fraktioner med hjälp av en partikelanalysator3.
För varje fraktion erhålls då en fördelningskurva med medelvärde och standardavvikelse. Ett
problem var att i vissa fraktioner erhölls med hjälp av partikelanalysatorn ett medelvärde som
inte ens låg innanför övre och undre gräns vid siktning och detta beror på att
siktningsapparaten släpper igenom avlånga partiklar. Det datorprogram som användes tar dock
med hjälp av olika funktioner denna aspekt i beaktande vilket medför att vi i vissa regioner får
större partiklar än vid siktning. Detta fenomen kunde tydligt observeras med hjälp av en
stroboskopkamera som visade bilder av partiklarna inne i analysatorn. Vissa partiklar syntes
klart och tydligt vara avlånga. Ett annat problem vid partikelanalysen var förekomsten av
luftbubblor inne i apparaten som också de detekterades som partiklar. Luftbubblor är dock mer
eller mindre sfäriska så det kan inte ha varit de som orsakade de största problemen. I tabell 1
anges de partikelfraktioner (enligt siktning) som användes i experimentet.

Tabell 1. Partikelfraktioner bestämda genom siktning som använts i experimenten. Fraktioner markerade med #
låg utanför partikelanalysatorns analysområde

3 Partikelanalysatorn analyserar partikelstorleken m h a ett optiskt instrument som mäter den tid då ljusstrålen hos
instrumentet är utsläckt. Sjunkande partiklar orsakar denna utsläckning och utsläckningstiden är proportionell
mot partikelstorleken.
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Det syntetiska grundvattnet

I detta arbete användes en cesiumlösning bestående av en liten del (mindre än 1 promille)
aktivt cesium—137 med en halveringstid på 30 år och resterande del bestod av inaktivt cesium
(löst CsCl). Eftersom väldigt lite aktivt cesium behövs för detektering är detta tillvägagångsätt
mycket vanligt vid sorptionsexperiment. Sorptionskinetiken antas således vara ekvivalent för
inaktivt Cs—133 och aktivt Cs-137. Jämförelser mellan sorpitonskinetiken för Cs—133 och Cs—
137 har gjorts bl a på lermineralen illit (Hird m fl , 1995) vilket visade att sorptionskinetiken
var oberoende av cesiums atommassa.

Det syntetiska grundvattnet som användes vid sorptionsexperimenten var en
modifierad form av det grundvatten som urprungligen lades fram av Allard och Beall (1979)
Det tillverkades genom att lösa ett flertal kemikalier i dubbelavjoniserat och urluftat vatten.
Följande sammansättning av grundvattnet erhölls efter att pH justerats till 8,13 med ca 5 ml
0,1 M HCl per liter.

Tabell 2. Det syntetiska grundvattnets kemiska sammansättning.

Experimenten

Den laborativa studien av sorptionskinetiken gick till så att en viss mängd granitpartiklar
blandades med en viss mängd av det syntetiska grundvattnet. Granitpartiklamas adsorption av
cesiumjoner studerades genom att kontinuerligt ta ut en mängd vätska och mäta
koncentrationen. Cesiumkoncentrationen i vattnet varierade i ett intervall 1,65» 1,75 ppm.
Sorptionskinetiken på mineraler är i högsta grad beroende av cesiumkoncentrationen i
lösningen (Akiba mfl, 1989; Grutter mfl, 1986) och därför är det nödvändigt att
cesiumkoncentrationen är från samma storleksordning. Totalt genomfördes 17 prover med
varierande partikelkoncentration och varierande partikelstorlek. 1 tabell 3 redovisas de olika
proverna som genomfördes.
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Tabell 3. En sammanfattning över vilka prover som använts i experimentet

cp är partikelkoncentrationen beräknad utifrån ekvation (28) nedan

mängden granitpartiklar (g)
CP (g / l) : . a 28volymen vatten (I) + volymen granzt (l)

där granitvolymen i ekvation (28) är beräknad utifrån granitens densitet (pgranit = 2650 kg/m3)
och mängden granit (g).

Tvättning

En volymmässigt liten mängd små partiklar i en fraktion större partiklar kommer med högsta
sannolikhet att påverka sorptionen avsevärt. Detta som en följd av att de små partiklarna har

Sstor betydelse för den tillgängliga ytan per volymsenhet % . Härefter kommer den
tillgängliga ytan per volymsenhet ibland att benämnas som enbart den tillgängliga ytan. För de
fraktioner som kunde analyseras i partikelanalysatorn (( 600 nm) är det mindre viktigt
huruvida partiklarna är tvättade eller inte. Den tillgängliga ytan för dessa prov kan nämligen
beräknas utifrån den volymmässiga fördelningskurvan som partikelanalysatorn ger. Proverna
10, 11, 12 och 13 har dock tvättats genom att låta de större partiklarna sedimentera för att
sedan suga bort det av små partiklar kontaminerade vattnet. Den tillgängliga ytan för dessa
prover har beräknats med det harmoniska medelvärdet d som det aritmetiska medelvärdet.

De otvättade proverna innehåller en viss mängd partiklar i intervallet 0— 0,5 um. Detta
faktum medför en osäkerhet i beräkningen av det harmoniska medeldiametern och således
även i den tillgängliga ytan eftersom partikelanalysatorn inte kan analysera partiklar mindre än
0,5 mm. Även om partiklarna mindre än 0,5 mm volymmässigt utgör en väldigt liten del så
bidrar de ändå med ca 0— 10 % till den tillgängliga ytan. För att minska felet i beräkningen av
det harmoniska medeldiametern har volymsandelen i intervallet 005 nm extrapolerats fram
linjärt.
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Partikelanalysatorns maximala mätområde var 600 nm. Proverna 8, 14 och 15 innehöll
dock partiklar som var större än 600 mn och för dessa prover har volymsfördelningen för
partiklar större än 600 um extrapolerats fram linjärt.

Prov 5, 7 och 14 har tvättats med ett sugfilter, vilket i medeltal sög bort partiklar
mindre än 40 tim.

Torkning

Proverna torkades i 24 timmar i ugnen inställd på 70 0C. På detta sätt torkades graniten på
vatten. Någon jämförelse av sorptionskinetiken för torkade och otorkade prov gjordes inte.

Experimentutförande

Till samtliga prover, förutom proverna 11—13 och Ref 2, användes 250 mlzs väl slutna burkar.
En mindre burktyp (scintburkar, 30 ml) användes i prov 11—13 samt Ref 2. Prov 11—13 bestod
vardera av 17 burkar. Orsaken till att en mindre burktyp användes var att stora partiklar (> 500
nm) är svåra att pipettera ut. De fastnar nämligen lätt i pipettspetsen och således kommer
endast vätska att pipetteras ut med en gradvis ökande partikelkoncentration i provet som följd.
Detta problem elimineras genom att använda ett flertal små burkar för varje prov, vilket
innebär att partikelkoncentrationen hålls konstant.

Vätskan och partiklarna hölls under omblandning m h a en omvändarapparaten, vilken
kördes periodvis. Under perioder då sorptionsprocessen är känslig för att burkarna blir
stillastående med partikelsedimentation som följd gick apparaten hela tiden. Det gäller
speciellt i början av processen då adsorptionen är som snabbast. Då sorptionsprocessen närmat
sig jämvikt kördes den periodvis rn h a timer för att undvika onödigt slitage på apparaten.

Vid olika tidpunkter pipetterades en volym (l—2,5 ml) vätska ut. Ett ungefärligt
uttagningsschema såg ut som 2, 5, 10, 20, 40, 60 minuter, 2, 5, 8, 12, 24, 50, 100, 200, 350,
600, 1000 timmar. Vätskan pipetterades då ut i ett provrör och separerades sedan m h a en
centrifug, som kördes på full effekt vilket innebär ca 3000 varv/minut. Se figur 2.

Centrifugeringstiden beror på hur svårsepererade granitpartiklarna är från vattenfasen.
De mindre fraktionerna krävde en längre centrifugeringstid och speciellt de prov som var
otvättade. Dessa prover innhöll en hel del mycket fina partiklar (0—1 um), vilket medförde en
maximal centrifugeringstid på ända upp till 15 minuter.
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Figur 2. En skiss av centrifugeringssteget. De suspenderade partiklarna separeras från vätskan
genom centrifugering.

Efter centrifugeringen pipetterades en volym (0,5 — 1 ml) av transparent vätska ut för att
aktivitetsbestämmas m h a en gammaräknare. Vätskan pipetterades då ut i ett provrör som
placerades i en för gammaräknaren idealisk scintburk. På detta sätt minskades
kontamineringsrisken av gammaräknaren avsevärt. Gammaräknaren ger aningen olika resultat
på aktiviteten beroende på mängden vätska i provröret ( eller egentligen beroende på
vätskehöjden i provröret). I detta arbete har detta inte tagits i beaktande eftersom
vätskehöjdens variation inte var så stor. Gammaräknaren ställdes in så att den baserade
aktivitetsbestämningen på 10000 räknade sönderfall, vilket ger ett felintervall på i 0,01 -
aktiviteten. Koncentrationen cesiumjoner cd i lösningen relaterades till aktiviteten enligt

aktivitet(cpm)
cappm) = (29)lösning ?initialaktivitet(cpm)

där enheten cpm står för engelskans (counts per minute” och clösning är den initiala
koncentrationen ( uttryckt i ppm (mg/l) ) i lösningen beräknat enligt antalet mol cesium som
spåddes till det syntetiska grundvattnet.

Utvärdering av mätdata

Mätpunkter som tydligt inte tillhör en teoretisk fördelning kallas för uteliggare. Behandlingen
av uteliggare har alltid varit ett kontroversiellt område inom vetenskapen. I detta arbete har
behandlingen av uteliggarna baserats på två saker, nämligen adsorptionsprocessens
kemiska/fysikaliska natur och statistik.

Adsorptionsprocessen på mineraler beskrivs generellt av en exponentialfunktion. Vid
logaritmering av punkterna ska punktmängden beskriva en relativt rät linje. Metodiken för
uteslutande av mätpunkter är som följer. Om punkterna beskriver en rät linje i ett visst
tidsintervall, men någon av punkterna trots det ligger strax utanför ett 95%—igt
konfidensintervall så kommer punkten att bibehållas trots att statistiken ger ett annat förslag.
Orsaken till detta är att desto mer samlad punktmängden är kring regressionlinjen desto
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smalare blir konfidensintervallet med påföljden att punkter, vilka rent subjektivt tillhör
kurvan, kommer att behandlas som uteliggare ur en statistisk synvinkel. Behandlingen av
uteliggare i detta arbete är alltså i första hand subjektiv, men i samtliga fall då en kasering av
ett värde skett har detta stötts av statistiken. Detta subjektiva tillvägagångssätt kommer
troligtvis att ifrågasättas av den nitiske läsaren, men skribenten vill dock erinra om att
adsorptionsförloppet på mineraler är välundersökt. En exponentiell adsorptionskurva är inget
nytt vetenskapligt genombrott, utan snarare en verifiering.

Utvärderingen av de mätdata som experimenten har gett har gjorts huvudsakligen i tre
steg.

1. Genom att plotta den adsorberade koncentrationen ca mot tiden och försöka anpassa den
analytiska lösningen (23) till punktmängden så kan reaktionskonstanten kr bestämmas.
Distributionskofficienten kd erhölls vid jämvikt som kvoten mellan adsorberad koncentration
c& och löst koncentration cd. Den totala koncentrationen cm och den lösta koncentrationen
erhölls från gammaräknaren och räknades om från cpm till ppm enligt ekvation (29). Den
adsorberade koncentrationen beräknades enligt

Ca = om
- Cd— (30)

Förfarandet gjordes för varje provburk.

2. Varje kd -—värde, med tillhörande tillgänglig yta beräknad enligt ekvation (14) och
tillhörande cd -värde vid jämvikt, ger en punkt som anpassas till ekvation (25). Detta görs

(l—nl)k 5
enom att lotta d mot ? f(I—”z) och enom att försöka an assa en kurva till

P

V
ekvation (25) kan konstanterna oc, B, (b, nl och n2 bestämmas.

3. På samma sätt som för kd , anpassas varje kr— värde till ekvation (26) genom att plotta kr
S (1—n1)

mot( %) mål—"” .

Anpassningen av mätdata till de teoretiska ekvationerna (25) och (26) har gjorts rn h a
det matematiska datorprogrammet MATLAB. Anpassningarna har gjorts för hand genom
4försök och misstag,—metoden, där de bästa anpassningama erhållits genom att maximera RZ—
värdet. Parametrarna oc, B, nl och n2 ska vara de samma i båda ekvationerna (25) och (26)
vilket kan leda till vissa problem vid anpassningen.
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Resultat

Volymsfördelningar

Från partikelanalysatorn erhölls volymsfördelningar i intervallet 0,5—600 um. Prov 9—13 kunde
inte analyseras. För de övriga proverna har följande volymsfördelningar erhållits.

30
Pr 125__ I ov

IProv200h prov3
5520——
v

"515——=:
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O" _. " H " & gi ! : i |a "am—eaten e a a a s e s
Diameter (mikrometer)

Figur 3. Volymsfördelningen för prov 1, 2 och 3. Prov 1 tillhör enligt siktning fraktionen 0-32 mm
medan prov 2 och 3 tillhör 32-63 um.
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Figur 4. Volymsfördelningen för prov 4 och 5. Prov 4 och 5 tillhör ursprungligen enligt siktningen samma
partikelfraktion (63—90 um). Prov 5 har tvättats medan prov 4 är otvättat.

En tydlig skillnad mellan otvättade och tvättade prover kan observeras. I stort sett alla
partiklar mindre än 10 um har tagits bort genom tvättning.
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Figur 5. Volymsfördelningen för prov 6 och 7. Prov 6 och 7 tillhör ursprungligen enligt
siktningen samma partikelfraktion (90—125 um). Prov 7 har tvättats medan prov 6 är
otvättat. En tydlig skillnad kan observeras.
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Figur 6. Volymsfördelningen för prov 14 och 15. Prov 14 är tvättat (180—246 um enligt
siktning) medan prov 15 (samma fraktion) är otvättat.
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Figur 7. Volymsfördelningen för prov 8 (355—500 um) erhållen från partikelanalysatorn.

Den tillgängliga ytan Sp/V

Den tillgängliga ytan per volymsenhet har beräknats utifrån ekvation (14) med formfaktorn
w = 8. Följ ande resultat har erhållits

Tabell 4. En sammanfattning av den tillgängliga ytan och den harmoniska projicerade medeldiametern dpyH.
Vid beräkningen av Sp/V för de prov markerade med # har den aritmetiskt beräknade medeldiametern
använts istället för d. För prov 9, markerat med *, har dp7H inte kunnat beräknats eller uppskattats.

Den tillgängliga ytan kunde inte erhållas för prov 9 eftersom den harmoniska
medeldiametern, d ,varken kunde beräknas eller uppskattas. Partikelfraktionen är å ena
sidan för stor för att analyseras i partikelanalysatorn och den harmoniska projicerade
medeldiametern kan å andra sidan inte approximeras som den aritmetiska medeldiametern.
Provet innehåller nämligen en relativt stor andel fint material som har stor betydelse vid
uppskattningen av d.

Generellt sett så ökar d med ökande siktningsstorlek. Den harmoniska projicerade
medeldiametern är för samtliga prover analyserade i partikelanalysatorn mindre än den
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aritmetiskt beräknade medeldiametern. Prov 6 (90—125 um) har vid en jämförelse med
diametern (107,5 um ) erhållen enligt siktning ett ovanligt lågt värde på d (11 tim).

Adsorptionsförloppet

Burkarnas adsorption studerades för de två olika burktypema genom proven Ref 1 och Ref 2.
Ingen adsorption alls kunde observeras utan cesiumkoncentrationen i det syntetiska
grundvattnet fluktuerade endast kring ett medelvärde. Distributionskoefficienten kd som
beskrevs i teoriavsnittet ges vid jämvikt av kvoten ca/cd Följande resultat har erhållits.

6.5 . . . . . . . . . . . .........
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45 »
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/C

d
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—0.5 . . . . .
-200 0 200 400 600 800 1000 1200

Tid (timmar)

Figur & Kvoten adsorberad och löst koncentration, c:a/cd , för prov 1. Kvoten ökar snabbt i
början för att sedan konvergera mot ett värde vid jämvikt, vilken börjar inträffa efter
ungefär 800 timmar. Varje punkt i diagrammet motsvarar ett provtagningstillfälle då
cesiumkoncentrationen (radioaktiviteten) mätts rn h a gammaräknaren.

Uteliggarna har här tagits bort. Se bilaga 3.
11 -
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/
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200 6 260 460 660 850 1000 1200
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Figur 9. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 10. Kvoten ökar snabbt i början för att
sedan konvergera mot ett värde vid jämvikt, vilken börjar inträffa efter ungefär 1000 timmar. Varje
punkt i diagrammet motsvarar ett provtagningstillfälle då cesiumkoncentrationen (radioaktiviteten)
mätts rn h a gammaräknaren.
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Prov 1 bestående av de allra finaste partiklarna uppvisar en mycket snabbare
adsorption i tidsintervallet 0-10 timmar än prov 10. Prov 10 (500—710 um) uppvisar däremot
en snabbare adsorption efter 10 timmar. Detta fenomen syns mycket tydligare vid en
jämförelse mellan figur 10 och figur 11, där tiden logaritmerats med den naturliga logaritmen
(lm,.

6.5

Ca
/C

d

0.5 -

-o.5 - — — — -—4 —2 o 2 4 e 8
Logaritmerad tid (timmar)

Figur 10. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, c.a/cd, plottad mot logaritmerad tid för prov 1.
Uteliggarna har tagits bort och varje punkt i diagrammet motsvarar ett provtagningstillfälle då
cesiumkoncentrationen (radioaktiviteten) mätts m h a gammaräknaren.

Adsorptionen uppvisar hos prov 1 ingen ändring i riktningskoefficienten med tiden. En rät
linje anpassar punktmängden mycket väl med ett Ria—värde på 0,99. Från figur 10 är det också
lättare (än från figur 8) att inse att jämvikten här har börjat att inträffa på allvar. En jämförelse
med prov 11 (figur ll) avslöjar en avsevärd skillnad mellan prov 1 och prov 10. Efter ungefär
3 minuter har mer än 2/3—delar (ca/cd = 2) av cesiumjonerna adsorberats till graniten hos prov
1. Vid samma tidpunkt för prov 10 är den adsorberade andelen ännu nästan betydelselös i
förhållande till den lösta andelen (ca/cd = 0,2). Granitpartiklarna i prov 11 har således bara
adsorberat ungefär l/4—del av den mängd cesium som adsorberats i prov 1 (vid tidpunkten 3
minuter). Adsorptionshastigheten minskar med tiden för båda proven. För prov 1 avtar dock
adsorptionshastigheten mycket snabbare än för prov 11. För prov 10, vilket redan nämnts,
inträffar det något efter ungefär 10 timmar. Adsorptionen verkar då inte längre följa den
ursprungliga exponentialkurvan utan beskrivs bättre av ytterliggare en kurva superponerad på
den urspungliga kurvan (figur 9). Ur figur 11 inses, eftersom punktmängden efter 10 timmar
verkar beskriva en någorlunda rät linje, då tiden logaritmerats, att den superponerade kurvan
beskrivs av en exponentiell funktionskurva. Prov 10 kommer till slut (då jämvikt helt har
inträffat) att få ett högre kd -— värde än prov 1. Detta trots att prov 1 har en betydligt högre
tillgänglig yta än prov 10.
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Figur 11. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , plottad mot logaritmerad tid för prov 10. En
tydlig förändring av riktningskoefficienten inträffar efter ungefär 10 timmar. Varje punkt i
diagrammet motsvarar ett provtagningstillfälle då cesiumkoncentrationen (radioaktiviteten) mätts
m h a gammaräknaren.

Ur figur 11 är det svårt att uttala sig om hur långt framskriden jämvikten är hos prov 10. Det
är även svårt att erhålla en uppfattning om huruvida någon av punkterna kan betraktas som
uteliggare.

Liknande figurer för de övriga proverna bifogas i bilaga 2 (jämför med figur 8 och 9)
samt i bilaga 3 (jämför med figur 10 och 11). Observationerna som här gjorts för prov 1 är
generella för prov 1—7 och observationerna från prov 10 är generella för prov 8—11 och prov
14—15. Genom att studera riktningskoefficienten för varje prov mera ingående erhölls en bättre
bild av adsorptionen. l figur 12 visas lutningskoefficienten hos den anpassade linjen i olika
tidsintervall.
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figur 12. En sammanställning över riktningskoefficienten relativt varandra för de olika proverna. Tidpunkten för
förändringen av lutningen ligger för prov 8—11 och prov 14— 15 mellan 2—10 timmar och för prov 12—13
vid 40—60 minuter samt även vid ungefär 30 timmar. Observera att den första riktningskoefficienten
för prov 13 inte syns i diagrammet eftersom den är så liten.
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För de allra största partiklarna (> lmm), d V 5 prov 12—13, finns det även ett ytterligare
adsorptionssteg. Adsorptionen för dessa prover är således sammansatt av tre adsorptionssteg.
Detta ses lättare i figurerna 13—14.
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1,4»
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Figur 13. En förstoringsbild av förloppet i tidsintervallet
0—11 timmar för prov 13. En förändring av rikt—-
ningskoefficienten syns tydligt efter ungefär 1
timme.
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Figur 14. Riktningskoefficientens förändring för
prov 13 i tidsintervallet 1—1000 timmar.
Förändringen inträffar efter ungefär 30
timmar

I de tre olika tidsintervallen anpassas punktmängden relativt väl av en rät linje vilket
indikerar att adsorptionsprocessen beskrivs av ytterligare en exponentialfunktion superponerad
på de två tidigare nämnda exponentialfunktionerna.
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Jämförelse mellan de två olika burktyperna

Prov 10—11 är prover med likadan partikelstorlek, partikelkoncentration och
cesiumkoncentration. Det som skiljer de två proven åt är att prov 10 är av den större
burktypen medan prov 11 är komponerad av ett flertal små burkar. En jämförelse (figur 15)
mellan de olika proven avslöjar att ingen anmärkningsvärd skillnad kan observeras mellan de
olika proverna.

9
l

8 " IProv 10
7 " I &Av 11 ' .6 —— A &v —- A& 5 i

5 4 " .
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1
0 l' i 1 l l
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Figur 15. En jämförelse av experimentmetodiken mellan de två olika burktyperna. Proverna har initialt
samma partikelstorlek, partikelkoncentration och cesiumkoncentration.

Distributionskoefficienten kd

Distributionskoefficienten har beräknats som kvoten mellan den adsorberade koncentrationen
och den lösta koncentrationen då proverna nått jämvikt . I tabellen nedan ges en
sammanställning av kd— värdet för samtliga prover.
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Utvärdering av mätdata

Bestämning av kr —värden

Reaktionskonstanten kr har bestämts så att korrelationskoefficienten R2 har maximerats, vilket
är ekvivalent med att avvikelsen mellan den teoretiska kurvan (23) och den genom
experimentet erhållna punktmängden minimeras. För prov ll såg den bästa anpassningen ut
som i figur 16. För de övriga proverna erhölls liknande kurvor men dessa redovisas inte här.

d(p,H) = 605 mikrometer / Kr=0.00000075
1 .6 | I | I I | I

1.4

1.2

0.6

0.4

] i l ]

1.5 2 2.5 3 3.5 4
t (sekunder) x 10 6

Figur 16. Den heldragna linjen anger den bästa anpassningen av ekvation (23) till punktmängden för prov ll.

Prov 9 har inte använts vid anpassningen av mätdata till modellen eftersom det inte
finns något värde på den tillgängliga ytan för detta prov. För de övriga proverna har följande
kr -—värden erhållits.

Tabell 6. En sammanfattning av kr ärden.
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Reaktionskonstanten k,; är ett mått på hur snabb adsorptionen år, men eftersom adsorptionen
består av allt i från ett till tre steg så kommer reaktionskonstanten här att vara lite missvisande.
Vid en jämförelse mellan figur 12 och tabell 6 verkar det som om de kr—värden som anges i
tabellen ungefär ligger i samma storleksmässiga ordningsföljd som riktningskoefficienten i det
första tidsintervallet.

Anpassning av lcd/kjr —värden till modellen

Anpassningen av kd—vårdena till modellen (ekvation 25) gav ett mycket bra resultat. Följande
graf erhölls.

Kd/(Sp/V)=b1/(1+b2*(Sp/V)A(1-n1)*CdA(1-n2)) Fl2 = 0,998

'lO'1 :-

10'2;

Kd
/(

Sp
N

)

10'35'

104? ?

1000 1500 2000 2500(SpN)A(1-n1)*CdA(1-n2)

Figur 17. Anpassningen av kd till modellen (ekvation 25). Överensstämmelsen är mycket god med ett
RZ—värde på 0,99.

Med de värden som anpassningen av kd gav på nl och n2 gick det inte att erhålla en
god korrelation av kr vid anpassningen till ekvation (26). Ett RZ—värde på 0,36 erhölls för
följ ande graf.

X 10 -s Kr=Q1+02*(Sp/V)A(1 —n1)*odA(1—n2) R2 = 0,3625 . . .

Kr

0.5 '-

O = 1 ! ];0' 500 1000 1500 2000 2500(SpmA(1-n1)*odA(1-n2)

Figur 18. Anpassningen av kr till modellen (ekvation 26) med ett RZ—värde på 0,36.
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I figurerna 17-18 gäller det att oc = bl, % = b2, (1) = QI, (;> - (%) = QZ. Parametervärdena

till graferna ges då av:

(06 = 4,2 m

5 = 0,6 m

wp =—..1,0.10*7 s*l
nl : 0,10

312 = 0
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Diskussion och slutsatser

Tvättningens effekter på den tillgängliga ytan

Tvättningen av granitpartiklama medförde att de mindre fraktionema tvättades bort. En tydlig
skillnad kan observeras vid en jämförelse mellan de tvättade och de otvättade proverna.
Speciellt i intervallet 0—10 um märktes en tydlig skillnad. Prov 4—5, prov 6—7 samt prov 14—15
är sådana prover. Volymsfördelningen för de tvättade proverna har (jämfört med de otvättade)
förskjutits mot större fraktioner.

Bidraget till den tillgängliga ytan i intervallet 0—0,5 um minskades genom tvättning
från ca 10 % till mindre än 0,5 %. Eftersom denna andel extrapolerats fram så skulle det så här
i efterhand varit bättre att tvätta samtliga prover. Extrapolationsosäkerheten, och därmed
sannolikt även extrapolationsfelet, hade då minskats avsevärt. Filtret som användes vid
tvättningen släppte igenom granitpartiklar på maximalt 100 mn. Orsaken till att tyngdpunkten
i fördelningen förskjutits mot större partikelfraktioner beror på att de stora partiklarna får en
chans att "synas" efter tvättningen. De otvättade proverna bestod av så mycket fint material att
de större partiklarna, om dock få men ändå existerande, inte fick möjlighet att "synas"i
volymsfördelningskurvan. Vid partikelanalysen användes en väldigt liten mängd partiklar (0—1
g) och man kan då ha oturen att använda en partikelmängd som inte är represenativ vid
analysen. Resultatet vid partikelanalysen blir således beroende av varifrån partikelmängden
tagits, från ytan av den förvaringspåse som användes eller nerifrån botten av påsen. Under
detta arbete har partiklar tagits ifrån mitten av påsen och på så sätt borde representativiteten
vara densamma för samtliga prover.

Vid tvättning av partiklarna kommer alltså den harmoniska projicerade
medeldiametern att öka jämfört med om ingen partikeltvättning gjorts överhuvudtaget. Ett
ökat d innebär en minskad tillgänglig yta.

Beräkningen av d för prov 10, 11, 12 och 13 , vilka samtliga tvättades genom att
låta partiklarna sedimentera till botten av en bägare fylld med vatten och granit och sedan suga
bort det smutsiga vattnet, är dock mycket osäker. Den harmoniska projicerade medeldiametern
behöver, vilket redan nämnts, inte alls vara i närheten av det aritmetiska medelvärdet. En
feluppskattning av d för dessa prover är således inte alls osannolik.

Tvättningens effekter på den tillgängliga ytan för en viss partikelfraktion kan relateras
till distributionskoefficienten kd, Prov 4—5, 6—7 och 14—15 är sådana jämförelseprover mellan
tvättat och otvättat material där en minskning av den tillgängliga ytan beräknat enligt
ekvation (14) resulterar i en minskning av kd

Partikelstorlekens inverkan på distributionskoefficienten

Distributionskoefficienten står inte i direkt relation till den tillgängliga ytan på så sätt att en
minskning av den tillgängliga ytan alltid resulterar i en minskning av kd_ För små
partikelfraktioner (prov 1—7) medför en ökning av den tillgängliga ytan en ökning av kd. För
prov med partiklar vilka enligt siktningen är större än 355 mn (prov 8—15), gäller inte detta
samband längre utan då verkar någon annan faktor bestämma storleken av kcr-värdet . För de
större partikelfraktionerna verkar partikelstorleken ha en väldigt stor betydelse för storleken av
distributionskoefficienten. En ökning av partikelstorleken innebär då (för samma
partikelkoncentration och initial Cs—koncentration) en ökning av distributionskoefficienten. T
ex för prov 13 med en tillgänglig yta på 50 (enligt ekv 14) erhölls ett kd—värde på drygt 25,
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medan för prov 1 med en tillgänglig yta på drygt 18500 erhölls en distributionskoefficient på
drygt 5. Orsaken till detta är troligtvis att större partiklar (prov 13) har en stor andel
mikrosprickor i sig sj älva till vilka cesiumjoner adsorberas. Mera om detta senare i
diskussionen.

Den tillgängliga ytan verkar dock ha en tydlig inverkan på kd—värdet även för större
partiklar. En jämförelse mellan prov 9 och 104 indikerar detta, där prov 9 har ett kd—värde som
är drygt tre enheter större än kd—värdet för prov 10. Den tillgängliga ytan är, trots att den
varken är beräknad eller uppskattad för prov 9, större för detta prov än för prov 10. Prov 9 är
till skillnad från prov 10 otvättad vilket medför att den tillgängliga ytan blir större.

Adsorpionshastighetens variation med tiden

Adsorptionshastigheten är för samtliga prover som störst alldeles i början för att sedan avta
med tiden. De prover med lägst tillgänglig yta adsorberar initialt cesiumjoner långsammast,
vilket inses ur figur 12. Prov 3 med i särklass högst tillgänglig yta uppvisar den snabbaste
adsorptionen till en början med en kvot ca/cd = 10 efter bara en minuts förlopp. Prov 10—13
med de lägsta tillgängliga ytorna uppvisar nästan ingen adsorption alls efter en minut (ca/cd
strax över noll).

För prover med små partiklar (( 125 mn) avtar adsorptionshastigheten mycket
snabbare än för proverna med större partiklar. Förklaringen till att adsorptionshastigheten
avtar långsammare för prov med större partiklar än för prov med finare material kan ligga i
förekomsten av mikrosprickor i de större granitpartiklarna.

En tydlig förändring i riktningskoefficienten i de logaritmerade figurerna syns för prov
8—15. Proverna 811 samt 14—15 uppvisar en tvåstegsadsorption, där den andra fasen troligtvis
beror på att cesiumjonerna börjar att adsorberas in i mikrosprickorna. Adsorptionen in i
mikrosprickorna är betydligt långsammare än adsorptionen direkt på mantelytan.

I Skagius rapport (1986) syns inte liknande tendenser alls lika tydligt. Där användes
dock en högre cesiumkoncentration (15 ppm) i lösningen vilket kan påverka utseendet av
adsorptionskurvan. Det slutliga koncentrationsförhållandet mellan adsorberad och löst
koncentration, det 5 k kd—värdet påverkas däremot av den initiala cesiumkoncentrationen5
(Akiba rn fl, 1989).

Proverna 12—13 uppvisar ytterligare ett adsorptionssteg och kan således ses som en
trestegsadsorption. Orsaken till ytterligare ett adsorptionssteg blir alltför spekulativ och
ovetenskaplig för att höra hemma i detta arbete. Ytterligare undersökningar på området ses
som nödvändiga för att överhuvudtaget försöka förklara trestegsadsorptionen.

Mikrosprickor i de större partiklarna

Orsaken till att riktningskoefficienten förändras efter ungefär 310 timmar för de större
partikelfraktionerna men inte för de mindre fraktiorzerna är allt annat än trivial . Graniten
innehåller före krossning en del sprickor, men speciellt under krossningen kommer
påfrestningen av granitens struktur att vara stor. Ytterligare sprickbildning av graniten
kommer troligtvis att vara allt annat än försumbar. Detta kommer att resultera i att andelen
sprickor i de större granitpartiklarna kommer att bli väldigt betydande för
adsorptionsprocessen. Små partiklar kommer inte att bestå av så stor andel sprickor, eftersom

4 Prov 9 och 10 är ursprungligen från samma partikelfraktion (500—7 10 um).
5 I detta arbete har den initiala cesiumkoncentrationen varierat minimalt för de olika proverna.
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de troligtvis vid krossning går sönder i redan existerande sprickor och genom krossning
nybildade sprickor. Dessa partiklar betecknas av att de har en kompaktare struktur med en
lägre porositet utan alltför betydande sprickplan.

En undersökning av sprickvolymen för olika partikelstorlekar har inte legat inom
ramen för detta arbete. Genom att undersöka sprickvolymen skulle adsorptionsförloppet
troligtvis vara enklare att förklara.

De undersökningar som gjordes av Skagius m fl (1986) bestyrker teorin om
mikrosprickor i granitpartiklarna, där adsorptionen delats upp i dels yttre adsorption direkt på
mantelytan och dels inre adsorption på mikrospricksväggarna. I Skagius undersökning bestod
adsorptionen av cesium för partiklar större än 1 mm huvudsakligen (> 95%) av adsorption på
de inre ytorna.

Anpassning av kd och kr till modellen

Vid anpassning av kd och kr till ekvationerna (25) och (26) verkar det som om
distributionskoefficienten anpassas väldigt bra av modellen med ett RZ—värde över 0,99 medan
krinte alls anpassas lika bra (R2 =0,36). Orsaken till att kr inte anpassas så bra av modellen
ligger troligtvis i antagandet att nettoadsorptionen G beskrivs av en första ordningens
överföringsfunktion (ekv 19). En vidareutveckling och omformulering av uttrycket för ca
ligger utanför detta arbetes tidsram.

Modellen verkar vara relativt okänslig för parametern nl vid anpassningen av kd.
Resultatet blir i stort sett det samma ifall nl == 0 eller nl =0,1. Eftersom
mättnadskoncentrationen ca,S anger det totala antalet adsorptionsplatser som finns för en viss
partikelstorlek och partikelkoncentration måste nl vara nollskild. Ifall parametern nl sätts lika
med noll kommer ca,S att bli ett konstant värde Bö, vilket inte kan stämma för då blir ju

. S
mättnadskoncentrationen oberoende av både cd och % .

Felkällor

Gammaräknaren räknar bara en viss andel av de sönderfall som sker. Den 5 k
räkneeffektiviteten varierar med höjden på det prov som ska bestämmas. I detta arbete har en
mycket liten volym använts vid aktivitetsbestämningen och således borde felet som gjorts
genom att inte ta detta i beaktande inte bli alltför stort. För varje prov har alltid samma volym
pipetterats ut förutom då en mindre eller lika stor mängd tagits ut för att bestämma
initialkoncentrationen. Metodiken har varit den samma för alla prover förutom prov 11—13, där
samma volym använts vid bestämningen av initialkoncentrationen som vid resten av
experimentet. En jämförelse mellan prov 10 och 11 i figur 15 visar ingen större skillnad i
adsorptionsförloppet. Även en jämförelse av distributionskoefficienten (tabell 5) och
reaktionskonstanten (tabell 6) visar att värdena är av samma storleksordning och det verkar
således som att det inte blir en alltför stor skillnad i resultatet som en följd av de olika
tillvägagångssätten.

Eftersom adsorptionsprocessen pågår även under själva centrifugeringssteget kommer
hela adsorptionskurvan att bli förskjuten i tiden. Detta är mycket svårt att ta i beakttande nu i
efterhand eftersom centrifugeringstiden varierade med hur svårseparerade partiklarna var.

6 Mättnadskoncentrationen caj ges av ekvation (4) i bilaga 1. Parametern nZ ==0.
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Partikelkoncentrationen ökade med tiden eftersom mera vätska än partiklar
pipetterades ut vid varje tidpunkt. En jämförelse mellan prov 1011 visar dock att skillnaden
inte blir så stor.

Den mänskliga faktorn såsom t ex felpipetteringar och otillräcklig centrifugeringstid
kan aldrig bortses ifrån. Troligtvis är det förklaringen till den överhängande delen av de s k
uteliggare som tagits bort vid utvärderingen av mätdata.

Framtida undersökningar

I en framtida fortsättning av detta arbete skulle det vara mycket intressant att dels vidare
studera partikelstorlekens inverkan på mikrospricksvolymen och dels att utveckla och
omformulera uttrycken för de lösta och adsorberade koncentrationerna cd och ca . Dessutom
borde en undersökning göras för att se vilken inverkan gammaräknarens räkneeffektivitet har
på resultatet.

Som en direkt fortsättning till detta arbete kommer desorptionsförloppet att studeras
genom att byta ut det kvarvarande vattnet i provburkarna mot rent syntetiskt grundvatten och
sedan mäta cesiumkoncentrationens ökande i vattnet med tiden. Även en undersökning av
distributionskoefficienten hos berget kommer att göras inom en snar framtid. Detta kommer
att göras genom att placera små granitbitar (20 x 20 X 10 mm) i en cesiumlösning.
Granitbitarna har endast en sida tillgänglig för adsorption då de fem övriga sidorna är täckta
med en ogenomtränglig silikontätning. Genom att efter ungefär tre månader stegvis slipa bort
0,1 mm av den öppna sidan och mäta cesiumkoncentrationen på ytan allt eftersom kommer en
bild av cesiumjonernas adsorption in i granitbiten att erhållas. Ur dessa mätdata kan kd—värdet
hos berget samt även den slutliga koncentrationen cd erhållas. Genom att anpassa kd—värdet
till ekvation (25) med de parametrar som i detta arbete tagits fram kan en uppfattning om den
tillgängliga ytan per volymsenhet hos berget erhållas. Då den tillgängliga ytan är känd kan kl.-—
värdet för berget erhållas ur ekvation (26) med de parametrar som tagits fram i detta arbete.

De viktigaste slutsatserna

Adsorptionsförloppet karakteriseras av ett enstegsförlopp för partiklar mindre än ungefär 125
mn medan en tvåstegsadsorption bäst beskriver adsorptionsprocessen för partiklar större än
ungefär 350 nm. För partiklar större än 1 mm karakteriseras adsorptionen av ytterliggare ett
steg. Enstegsadsorptionen beskrivs bäst av en exponentialkurva, medan två— och
trestegsadsorptionen bäst beskrivs av två respektive tre exponentialkurvor superponerade på
varandra.

kd anpassas mycket väl av ekvationen (25), vilket betyder att
distributionskoefficienten är en funktion av dels den tillgängliga ytan per enhetsvolym och
dels den slutliga cesiumkoncentrationen cd i löst fas. Modellen är relativt parameterokänslig
vid anpassningen av kd.

Anpassningen av kr är inte alls lika bra som för kd, men kr kan trots det ha den form
Ssom den har, d v 5 att kr är en funktion av både % och cd. Den dåliga anpassningen beror

troligtvis istället på antagandet att nettoadsorptionen G kan skrivas som en första ordningens
differentialekvation. Som det är nu är den adsorberade koncentrationen ca den ena lösningen
till ett ekvationsystem bestående av de två ekvationerna (19) och (22). Kanske borde ca istället
vara en lösning till ett ekvationssystem bestående av flera första ordningens
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differentialekvationer eller så borde kanske formen på G vara helt annorlunda. Modellen är
relativt parameterok'anslig även vid anpassningen av kr med den påföljden att resultatet blir
dåligt oberoende av valet av parameteruppsättning.
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BHagor

Bilaga 1 - härledning av kd- och kr—uttrycken.

G antas kunna skrivas som en första ordningens överföringsfunktion (Wörman och Xu, 1996)
dcG= d; dina,—ca) , (1)

där reaktionskonstanten kr samt distributionskoefficienten kd formuleras enligt:

1+ d
cm (2) och (3)

' Ca=ab+£—i]
Ca,s

ca,S antas kunna uttryckas som:
S nl

app-( Ä) 0622 , (4)
där nl, 112 och B är konstanter och där &, ges av:

W U'So cp= ' ————-—-—— (5)
& 2J—3— Ö.dp,H pp

?, kan även uttryckas som:
S

P= a » ***—'" , 6& V ()
där oc kan identifieras ur ekvation (5) som:

Oc __ ___1_ U 'SO (7)

""' Nå (15

Med hjälp av ekvation (4) och (6) kan ekvation (2) formuleras som

(8)
kd __ 05

S "" 05 S (l—nl)% (.)—(%)
samt ekvation (3) kan med hjälp av (4) och (5) formuleras enligt

& S (l—nl)

kr=q>+$H—B—[ p/V) .CdU—nZ) (9)
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Bilaga 2 - adsorptionsförloppet
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Figur 1. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 2. Jämvikt börjar att
inträffa efter ungefär 800 timmar.
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Figur 2. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 3. Jämvikt börjar att inträffa
efter ungefär 800 timmar.
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Figur 3. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 4. Jämvikt börjar att inträffa
efter ungefär 1000 timmar.

Varje punkt i figur 1—3 motsvarar ett provtagningstillfälle då cesiumkoncentrationen
(radioaktiviteten) mätts m h a gammaräknaren.
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Figur 4. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 5. Jämvikt börjar att inträffa
efter ungefär 800 timmar.
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Figur 5. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 6. Jämvikt börjar att inträffa
efter ungefär 1000 timmar.
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Figur 6. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 7. Jämvikt börjar att inträffa
efter ungefär 600—700 timmar.

Varje punkt i figur 4—6 motsvarar ett provtagningstillfälle då cesiumkoncentrationen
(radioaktiviteten) mätts m h a gammaräknaren.
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Figur 7. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 8. Jämvikt börjar att inträffa
efter ungefär 1000 timmar.
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Figur 8. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 9. Jämvikt börjar att inträffa
efter ungefär 1000 timmar.
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Figur 9. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 11. Jämvikt börjar att inträffa
efter ungefär 1000 timmar.

Varje punkt i figur 7—9 motsvarar ett provtagningstillfälle då cesiumkoncentrationen
(radioaktiviteten) mätts m h a gammaräknaren.
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Figur 10. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 12. Jämvikt börjar att
inträffa efter ungefär 1000 timmar.
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Figur 11. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 13. Jämvikt börjar att
inträffa efter ungefär 1000 timmar
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Figur 12. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, Ca,/Cd , för prov 13. Jämvikt börjar att
inträffa efter ungefär 500 timmar

Varje punkt i figur 10—12 motsvarar ett provtagningstillfälle då cesiumkoncentrationen
(radioaktiviteten) mätts m h a gammaräknaren.
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Figur 13. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 15. Kvoten ökar snabbt i
början för att sedan konvergera mot ett värde vid jämvikt, vilken börjar inträffa efter ungefär
400 timmar. Varje punkt i diagrammet motsvarar ett provtagningstillfälle då
cesiumkoncentrationen (radioaktiviteten) mätts m h a gammaräknaren.
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Bilaga 3 - uteliggare

Graferna bifogade i resultatdelen har logaritmerats m a p tiden. Följande grafer har erhållits.
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Figur 1. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov l plottad mot den
logaritmerade tiden.
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Figur 2. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, c:a/cd , för prov 2 plottad mot den
logaritmerade tiden.
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Figur 3. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 3 plottad mot den
logaritmerade tiden.

Varje punkt i figur 1—3 motsvarar ett provtagningstillfälle då cesiumkoncentrationen
(radioaktiviteten) mätts m h a gammaräknaren. Punkter betecknade med *utg” har betraktats
som uteliggare.
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Figur 4. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, c:a/cd , för prov 4 plottad mot den
logaritmerade tiden.
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Figur 5. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, c?,/cd , för prov 5 plottad mot den
logaritmerade tiden.
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Figur 6. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 6 plottad mot den
logaritmerade tiden.

Varje punkt i figur 4—6 motsvarar ett provtagningstillfälle då cesiumkoncentrationen
(radioaktiviteten) mätts m h a gammaräknaren. Ingen punkt har betraktats som uteliggare.
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Figur 7. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 7 plottad mot den
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Figur 8. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 8 plottad mot den
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Figur 9. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 9 plottad mot den
logaritmerade tiden.

Varje punkt i figur 7—9 motsvarar ett provtagningstillfälle då cesiumkoncentrationen
(radioaktiviteten) mätts rn h a gammaräknaren. Punkter betecknade med *utg, har betraktats
som uteliggare.
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Figur 10. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, (:a/cd , för prov 10 plottad mot den
logaritmerade tiden.
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Figur 11. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov ll plottad mot den
logaritmerade tiden.
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Figur 12. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, CZ,/Cd , för prov 12 plottad mot den
logaritmerade tiden.

Varje punkt i figur 10—12 motsvarar ett provtagningstillfälle då cesiumkoncentrationen
(radioaktiviteten) mätts m h a gammaräknaren. Ingen punkt har betraktats som uteliggare.
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Figur 13. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, ca/cd , för prov 13 plottad mot den
logaritmerade tiden.
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Figur 14. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, Ca/Cd , för prov 14 plottad mot den
logaritmerade tiden.
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Figur 15. Kvoten mellan adsorberad och löst koncentration, c:a/cd , för prov 15 plottad mot den
logaritmerade tiden.

Varje punkt i figur 13—15 motsvarar ett provtagningstillfa'lle då cesiumkoncentrationen
(radioaktiviteten) mätts rn h a gammaräknaren. Punkten betecknad med *utg* har betraktats
som uteliggare.
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Bilaga 4 - beteckningar

I denna bilaga ges en närmare förklaring till olika beteckningar som använts i uppsatsen och
som inte är alltför triviala.

Cm = koncentrationen i löst fas (enhet: massa eller radioaktivitet/ volymsenhet ; kg/m3)

CW = koncentrationen på mikrospricksväggama (enhet: massa eller radioaktivitet /enhetsarea ;
kg/mz)

Dp = diffusiviteten av vattnet i mikrosprickorna (enhet: mZ/år)

K = sönderfallshastigheten (enhet: år"1)

kl.-= reaktionskonstanten (enhet: s il)

KD = distributionskoefficienten (enhet: m)

A = tvärsnittsarean hos mikrosprickorna (enhet: mz)

P = den våta perimetern (enhet: m)

C& = adsorberad koncentration ( enhet: massa / bulkvolym ; kg/m3)

Cd = löst koncentration ( enhet: massa / bulkvolym ; kg/m3)

Ce = koncentrationen i löst fas vid jämvikt ( enhet: massa / volymsenhet; kg/m3)

Gkoll = kollisions-frekvensen/intensiteten ( enhet: kg/s/ m3 )

Gads = adsorptions—frekvensen/intensiteten ( enhet: kg/s/ m3 )

Gdes = desorptions-frekvensen/intensiteten ( enhet: kg/s/ m3 )

d = den harmoniska projicerade medeldiametern ( enhet: m)

Sp/V = tillgänglig yta per enhetsvolym ( enhet: m'l)

(i) = desorptionsintensitetskoefficienten (enhet: s 4)

kd == distributionskoefficienten (dimensionslös)

(I) = specifik yta ( enhet: III—1)


