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JOHDANTO
• Suomessa käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan kiteiseen
kallioperään
• Peruskallio on viimeinen päästöeste ennen biosfääriä
• Kallion pidättymisominaisuuksien tutkimus tärkeää
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JOHDANTO
• Radionuklidit kulkeutuvat peruskallion raoissa pääasiassa
virtauksen mukana
• Vettä johtavien rakojen verkosto saattaa mahdollistaa
radionuklidien etenemisen
• Radionuklidien kulkeutuminen raoissa voi
hidastua seuraavin prosessein:
-Diffuusio huokoiseen kiveen
-Sorptio kiven mineraaleihin
• Lueteltu tärkeäksi aiheeksi sekä KYT2018puiteohjelmassa että Posivan laatimassa
ydinjätehuollon ohjelmassa (YJH-2012)
• On otettu huomioon Posivan tekemässä
turvallisuusperustelussa (Posiva 2012-09)
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KYT2018:
NUKLIDIKULKEUTUMINEN
Hankkeet:
1. Radionuklidien kulkeutuminen kallioperässä; Kallion in situ
tutkimukset, HYRL (2015-2018)
2. Rakovirtaus-, matriisidiffuusio- ja sorptiomallinnus hila-Boltzmann
menetelmällä, JYFL (2015-2017)
3. Radiohiilen kemialliset muodot ja sorptio kallioperässä, HYRL
(2015-2018)
4. C-14 vapautuminen metallijätteestä, VTT (2015-2018)
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HANKKEISSA TUTKITUT
NUKLIDIT
• Pitkäaikaistuvallisuuden kannalta tärkeät nuklidit
•

14C, 36Cl, 129I, 79Se, 135Cs

• Merkittävien nuklidien analogeja
•

133Ba (226Ra)

• Muut nuklidit
• HTO, 22Na

Safety Case for the Disposal of Spent Nuclear Fuel at Olkiluoto, Posiva 2013-01.
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1. RADIONUKLIDIEN KULKEUTUMINEN
KALLIOPERÄSSÄ; KALLION IN SITU TUTKIMUKSET

• Tehtiin in situ -kokeita tukevia
radionuklidien pidättymis- ja
kulkeutumiskokeita laboratoriossa

Nagra

• Kehitettiin tulosten tulkintaan
mallinnustyökaluja
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1. RADIONUKLIDIEN KULKEUTUMINEN
KALLIOPERÄSSÄ; KALLION IN SITU
TUTKIMUKSET
• Kehitettiin autoradiografia-tekniikoihin
perustuvia analyysimenetelmiä
• Analysoitiin näytteitä in situ –
diffuusionkokeesta ja mallinnettiin tulokset
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1. RADIONUKLIDIEN KULKEUTUMINEN
KALLIOPERÄSSÄ; KALLION IN SITU TUTKIMUKSET

• Tuloksena määritettiin
tritiumin
kulkeutuminen in situ
–diffuusiokokeessa
kolmen vuoden
aikana
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2. RAKOVIRTAUS-, MATRIISIDIFFUUSIO- JA
SORPTIOMALLINNUS HILA-BOLTZMANN
MENETELMÄLLÄ

Tavoitteena mallintaa nuklidien kulkeutumista
kallioraossa
Päätehtävät:
1. Tunnistaa ja/tai kehittää sopivia laskennallisia
menetelmiä mallintamaan kulkeutumista
2. Käyttää tehokkaita numeerisia työkaluja
kulkeutumisen simulointiin (rinnakkaislaskenta)
3. Luoda realistisia simulaatiosysteemejä (luonnon raot,
heterogeeninen matriisimineralogia ja huokoisuus)

2. RAKOVIRTAUS-, MATRIISIDIFFUUSIO- JA
SORPTIOMALLINNUS HILA-BOLTZMANN MENETELMÄLLÄ
Raot, 3D mineraalijakauma

Kivinäyte

Röntgentomografia
Digitaalinen 3D kuva
C-14-PMMA
autoradiografia
+ kemiallinen värjäys

SEM + EDM

Mineraalirakenne, huokosavaumat
ja alkuainekoostumus

Mikrohuokoisuusjakauma
%

%

2. RAKOVIRTAUS-, MATRIISIDIFFUUSIO- JA
SORPTIOMALLINNUS HILA-BOLTZMANN MENETELMÄLLÄ
Digitaalinen 3D kuva
Realistinen
Eräsorptiokokeet
malligeometria

Hila-Boltzmann
simulaatio

TDRW
simulaatiot

Jakaantumiskertoimet

Läpitulokäyrät

Virtauskenttä
advektiolle

3. RADIOHIILEN KEMIALLISET MUODOT JA
SORPTIO KALLIOPERÄSSÄ

Abiotic processes - Isotope exchange on calcite
•

Inorganic radiocarbon was rapidly
retained onto calcite by isotope
exchange.

• High calcium concentration and low
bicarbonate ion concentration increase the
rate of retention.
• Mg can inhibit calcite dissolution and the
isotope exchange
• In case of possible intrusion of dilute
postglacial meltwaters  brackish water
no longer saturated with calcite  calcite
would dissolve and radiocarbon retained
in it released to the groundwater.

3. RADIOHIILEN KEMIALLISET MUODOT JA
SORPTIO KALLIOPERÄSSÄ

Abiotic processes – Sorption on iron hydroxides
 The sorption of 14C as carbonate in goethite (a-FeOOH), hematite (a-Fe2O3) and magnetite (Fe3O4)
•

The effect of competing ions and pH, The isoelectric points (IEP) and the specific surface areas + modelling with PhreeqC.

 Sorption on magnetite was negligible in all studied conditions.
 Sorption on hematite and goethite decreased with increasing pH
 Ionic strength had only a slight decreasing effect on sorption

Hematite:
• Specific surface area 113 ± 0.2 m2/g

Goethite:
• Specific surface area 15.8 ± 0.1 m2/g

3. RADIOHIILEN KEMIALLISET MUODOT JA
SORPTIO KALLIOPERÄSSÄ

Biotic processes - Microbiology of Carbon - Effects of SRB bacteria
• The effects of the sulphate reducing bacterium (SRB) Desulfovibrio desulfuricans E-95573T on the radiocarbon (14C)
retardation and speciation in conditions mimicking those of the deep geological spent nuclear fuel repository was
investigated.
• The SRB removed efficiently 40–98% of the solution 14C, depending on the solution composition.
• The highest removal was observed in solution B. However, a high removal of 53–72% was also observed in nutrient
limited solution C.
• The TEM studies revealed calcite-like crystals in the treatments containing bacteria and a moderate, but statistically
significant, correlation between DCO2 and the decrease of the solution 14C was observed.
• In the CH4 supplemented samples, increased conversion of CH4 to CO2 was observed in the presence of D. desulfuricans,
with 30% lower CH4 and 53% higher CO2 concentrations compared to treatments without bacteria.
• Considering the long-term safety of the SNF repository, indigenous bacteria may affect radiocarbon retardation due to
speciation changes from CH4 to CO2 under low redox conditions, uptake of 14C by bacteria and ultimately the formation of
biogenic calcite.
In B) and C) crystals (presumably calcite)
formed in connection to carbonate
removal on 41 µM carbonate solutions
containing SRB bacteria. In control 41
µM carbonate solutions (A) without
bacteria addition, crystals were not
formed.
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4. C-14 VAPAUTUMINEN METALLIJÄTTEESTÄ

Koejärjestelyt
 Eluutiokokeet säteilyttämättömillä teräs- ja
karbidijauheilla

 Eluutiokokeet säteilytetyllä teräksellä
 Kaikki kokeet suoritettiin hanskakaapeissa hapettomissa
olosuhteissa

 Eluutioliuoksina Loviisan pohjavesinäytteiden
koostumuksen pohjalta valmistetut liuokset
• Toisen liuoksen pH 12,5, jolla pyrittiin simuloimaan
sementtipohjaisten materiaalien vaikutusta
• Referenssinä pohjavesisimulantti, jonka pH 8,5

11.2.2019

VTT – beyond the obvious
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4. C-14 VAPAUTUMINEN METALLIJÄTTEESTÄ

Materiaalit
 Säteilyttämättömät näytteet
• VTT:llä valmistettu ja muokattu AISI316Ti –tyyppinen teräsjauhe,
jossa hiili välisija-atomina austeniittisessa kiderakenteessa
(hiilipitoisuus 0,3%)
• Fe3C-jauhe, jossa hiili karbidi-muodossa (hiilipitoisuus 6,3%)
Haluttiin selvittää vaikuttaako hiilen alkuperäinen olomuoto siihen,
missä muodossa se vapautuu.

 Säteilytetty näyte
• Loviisan reaktorin säteilytysnäyteketjun kapselin kuorimateriaali
• Teoreettinen maksimi 14C säteilytyksen jälkeen 2 x 103 Bq/g
• Kappaleesta sahattiin kaksi näytettä
(taulukko).

11.2.2019
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Taulukko 1
Näyte A

Näyte B

Aktiivisuus (MBq 60Co)

227,27

619,23

Massa (g)

2,975

9,211
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4. C-14 VAPAUTUMINEN METALLIJÄTTEESTÄ

Tuloksia
 Hiili näytti vapautuvan tasaisesti kokeen edetessä pääosin
orgaanisessa muodossa säteilyttämättömistä jauheista (Kuva)
• Liuosfaasista tunnistettiin pieniä haihtuvia molekyylejä
(metanoli, etanoli, propanoli)
 Kaasufaasianalyysit:
vapautuneen hiilen jakautuminen orgaaniseen ja
• Kvantitatiivisissa määrityksissä havaittiin Fe3C-näytteistä Liuosfaasiin
epäorgaaniseen muotoon.
vapautuvan yksinkertaisia hiilivetyjä (C1-C5), sekä CO:sta
• Jopa siinä määrin, että astiaan oli selvästi kehittynyt
painetta
• Teräsjauhenäytteissä pitoisuudet jäivät selvästi alle määritysrajan
 Aktiivisista näytteistä otettiin ensimmäiset liuosfaasin näytteet
aktiivisuusmäärityksiä varten 133 d kuluttua kokeen aloituksesta
• Matalamman pH:n liuoksessa aktiivisuus oli korkeampi kuin korkeammassa pH:ssa (taulukko) eli teräs
liukeni huomattavasti nopeammin matalammassa
pH-liuoksessa.
• Emäksiset olosuhteet passivoivat hidastaen/estäen korrodoitumisen.
 Ei määritystä hiilen jakautumisesta orgaanisen ja epäorgaanisen muodon välille

11.2.2019
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YHTEENVETO
• Aktiivinen julkaisutoiminta
• Hankkeissa julkaistu 14 vertaisarvioitua artikkelia ja 5 raporttia

• Kaksi väitöskirjaa: Jukka Kuva, JYFL ja Jussi Ikonen, HYRL
• Pro gradu ja kandidaatintutkielmia

• Tuloksia esitetty kansainvälisissä konferensseissa
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THANK YOU!
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