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Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT) koordinointi

VTT Prosessit, Kari Rasilainen

		Tavoitteet 2005

		Tulokset 1…8/2005



		1. Laaditaan yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma vuodelle 2005.

		Tutkimussuunnitelma 2005 on laadittu ja laitettu KYT verkkosivulle.



		2. Laaditaan raportti vuoden 2004 tutkimushankkeiden toteutumisesta.

		Vuosikatsaus 2004 on laadittu ja laitettu KYT-verkkosivuille.



		3. Laaditaan vuoden 2005 tutkimushankkeiden etenemisestä kolme osavuosikatsausta.

		Ensimmäinen osavuosikatsaus (1-4/2005) on laadittu ja laitettu KYT-verkkosivuille.



		4. Laaditaan yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa koko tutkimuskauden 2002-2005 kattava tutkimusohjelman englanninkielinen loppuraportti. Raportti julkaistaan KYTin verkkosivulla ja paperiversiona KTM:n julkaisusarjassa.

		Loppuraportin suunnitelma on laadittu. Tavoitteena on saada loppuraportin luonnos valmiiksi vuoden 2005 puolella. 



		5. Järjestetään tutkimusprojektien tiedonvaihtoa varten temaattisia workshoppeja.

		TKK:lla järjestettiin 29.4. GEOCHEM-hankkeen esittelytilaisuus. Myöhemmin järjestetään KYTin loppuseminaari, jonka pitoajankohta rytmitetään loppuraportin kirjoitustyön etenemiseen. Laadittu KYT tiedotteet vuoden 2005 tutkimusten käynnistymisestä ja tutkimusohjelman jatkokaavailuista v. 2006 jälkeen.



		6. Ylläpidetään tutkimusohjelman suomen- ja englanninkieliset verkkosivut.

		Sivuille on mm. lisätty tarkennettu linkistö tutkimushankkeiden julkaisuihin.



		7. Valmistellaan neljä johtoryhmän kokousta ja toimitaan kokousten sihteerinä.

		Johtoryhmä on kokoontunut 21.3., 2.5. ja 29.8.; kokouspöytäkirjat on laadittu. Seuraava kokous on 26.9.



		8. Toimitaan Euratomin 6:nnen puiteohjelman kansallisen tukiryhmän sihteerinä.

		Tukiryhmän kokous oli 31.5. Kokouspöytäkirja on laadittu. Osallistuttu EU komission Joint Undertaking-kokoukseen Luxembourgissa 15-16.6. Matkakertomus on toimitettu tukiryhmälle.



		9. Valmistellaan KYTiä seuraavaa tutkimusohjelmaa yhteistyössä johtoryhmän kanssa.

		Tarkoitusta varten perustettu työryhmä on kokoontunut 13.6. ja 15.8. Luonnosteltu seuraavan tutkimusohjelman puiteohjelmaa em. kokouksissa ja johtoryhmän kokouksessa 29.8.





Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus


VTT Prosessit, Markku Anttila; HYRL


		Tavoitteet 2005

		Tulokset 1…8/2005



		1. Transmutaatiolaitosten reaktorifysikaalisen laskentakyvyn kehittäminen.

		Raportin PRO1/P1007/05 viimeistely mukaan lukien lopulliset laskut; jatkotyön suunnittelu yhteistyössä KTH:n kanssa



		2. Aktiivinen osallistuminen OECD/NEA:n kehityskomitean tutkimusprojektiin kehittyneiden polttoainekiertojen vaikutuksesta ydinjätehuoltoon

		Markku Anttila osallistui ryhmän seitsemänteen kokoukseen 14.-15.4.2005 (matkakertomus 13.5.2005), loppuraportin 1. luonnoksen määräaika kesäkuun loppu 2005, luonnosta arvioitu



		3. Yhteenvetoraportti kehittyneiden polttoainekiertojen mahdollisuuksista vähentää loppusijoitettavien ydinjätteiden määrää ja vaarallisuutta

		Aineiston keruuta / läpikäyntiä (mm USA:N AFCI-ohjelma)



		4. Tehokkaiden sekundäärijätteiden käsittelymenetelmien suunnittelu uusia hydrometallurgisia erotusmenetelmiä varten 

		VTT tilannut HYRLltä ao. kirjallisuusselvityksen, työ aloitettu heinäkuun alussa



		5. Tiedonvälitys P&T-tekniikan tutkimus- ja kehitystyön nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista

		Seurattu alan kehitystä, mm. EU:n 6. puiteohjelman P&T-projektien (EUROPART, RedImpact, EUROTRANS)  työtä/käynnistymistä yhteenvetoraporttia varten (valmistuu pahasti myöhästyneenä)





Ydinjätehuollon teknistieteelliset perusteet (TEPE)


VTT Prosessit, Jarmo Lehikoinen

		Tavoitteet 2005

		Tulokset 1…8/2005



		1. Kd-sorptiomallin perusteiden ja käytön kriittinen arviointi. Parannetaan käsitystä jakaantumiskertoimen, Kd, käytöstä loppusijoitustilan lähi- ja kaukoalueella.

		Englanninkielinen raportti on tekeillä.



		2. Turvallisuusanalyysimetodologia. Osallistutaan aktiivisesti käytetyn polttoaineen loppusijoituksen turvallisuusanalyysimetodiikan kehittämistä tukeviin kansainvälisiin ja kansallisiin yhteistyöhankkeisiin.

		Osallistuttu OECD/NEAn kokoaman ydinenergian tietokannan National Fact Sheets Suomen osan uudelleenpäivitykseen. Osallistuttu OECD/NEAn RWMC-komitean Suomea koskevan maakatsauksen päivitykseen. 



		3. Paleohydrogeologiset tutkimukset safety casessa. Osallistutaan aktiivisesti paleohydrogeologisten tutkimusten hyödyntämistä safety casessa edistävään kotimaiseen yhteistyöhön.

		Osallistuttu KIVES-REDOX-hankkeen vuoden 2004 substanssiraportin viimeistelyyn yhdessä HYRLin ja TKK/GET:in kanssa. Valmisteltu ja laadittu yhdessä HYRLin, TKK/GET:in ja VTT/RTE:n kanssa esitykset Uranium Mining and Hydrogeology IV-, MRS2005- ja Migration2005-konferensseihin.



		4. Ydinpolttoainekierron yleiset säteilyturvallisuustarkastelut. Osallistutaan aktiivisesti strategisiin, erilaisten ydinpolttoainekiertojen radiologisiin vaikutuksiin keskittyviin kansainvälisiin ja niitä tukeviin kansallisiin hankkeisiin.

		Laadittu luonnos katsaukseksi P&T-strategian vaikutuksista suomalaisen käytetyn polttoaineen huollon suunnitelmiin, mikäli käytetyn polttoaineen sijasta loppusijoitettaisiinkin P&T-jätettä. Katsaus on ajateltu Suomen kontribuutioksi OECD/NEAn aiheeseen keskittyvän asiantuntijaryhmän loppuraporttiin. Katsaus tehdään yhteistyössä KYT-hankkeen Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus kanssa. Asiantuntijaryhmän loppuraportti on myöhässä.



		5. Kustannusselvitykset. Laaditaan KTM:lle olemassa olevien kansainvälisten ja kotimaisten selvitysten pohjalta lausunto ydinjätehuollon varautumistarpeesta.

		Lausunto pyydetään yleensä loppuvuodesta.





DECOVALEX THMC -projektin jäsenmaksu

Säteilyturvakeskus, Esko Eloranta

		Tavoitteet 2005

		Tulokset 1…8/2005



		1. Hoidetaan kansainvälisen DECOVALEX THMC -projektin jäsenmaksu SKI:lle.

		Jäsenmaksu maksettu SKI:lle. VYRiä laskutettu 5.9.2005. 





Bentoniittipuskurin kytketty mallintaminen

TKK, Matematiikan laitos, Petri Jussila

		Tavoitteet 2005

		Tulokset 1…8/2005



		1. Decovalex-THMC, osa Task A1-1 valmistuu.

		Lopullinen 29.7.2005 lähetetty raportti sisältää kytkemättömän lämpöoptimoinnin, kytketyn 3D-kalliolaskennan ennen loppusijoitusta, alustavan parametrisovituksen MX-80-bentoniitille, koko alueen (kallio, bentoniitti ja kapseli) kytketyn simuloinnin loppusijoituksen jälkeen, uuden tulkinnan kallion huokospaineelle ja tästä aiheutuvan louhinnasta seuraavan kallion painumisen.



		2. Decovalex-THMC, osa Task A1-2 alkaa.


Task A1-2 koostuu kahdesta osiosta: 1) MX-80-mallin kalibrointi laboratorio- ja CEA mock-up –testien avulla. 2) Kallion murtumismallin muodostaminen ja sovittaminen laboratoriokokeisiin.


Berkeleyssä 7/2005 sovittu aikataulu: Ottawassa 10/2005 esitettävä MX-80-bentoniitin laboratoriotestien simulointitulokset sekä kallion murtumismalli, aikataulun salliessa myös CEA mock-up –testin simulointituloksia.

		Pienen mittakaavan MX-80-laboratoriotestit pääosiltaan simuloitu. Parametriarvojen ja kokeiden reunaehtojen yhteisvaikutusten varmentamiseksi simuloitu myös CEA mock-up –testiä.


Kallion murtumismallia sitävastoin ei ole johdettu eikä myöskään ehditä johtaa vuoden 2005 aikana, kun huomioon otetaan vuoden muiden tavoitteiden aikataulu.






		3. Vuoden 2004 tärkeimpien tulosten raportointi lähettämällä jatkoartikkeli lehteen Transport in Porous Media. Artikkeli esittelee paisuvan aineen mallin ja sen sovittamisen laboratoriomittauksiin sekä pienen mittakaavan THM-laboratoriokokeen simuloinnin. 1.2.2005

		Artikkeli lähetetty 30.3.2005. Kirjoittajat ovat P. Jussila ja J. Ruokolainen (CSC). Syitä aikataulusta jäämiseen: 


1. mallin toiminnan varmistamiseksi simuloitiin useampia kokeita, kuin oltiin aiottu ja luvattu, 


2. artikkelin kirjoittamisen yhteydessä löydettiin teoreettinen virhe, jonka korjaamiseksi mallia piti muuttaa ja laskut suorittaa uudelleen, 


3. artikkelista päätettiin tehdä yhteisjulkaisu, jossa J. Ruokolainen esittelee työn numeerista puolta.


Review-prosessin yhteydessä artikkelia on muokattu kahdesti (Rev 1 1.7.2005 ja Rev 2 18.8.2005).



		4. Febex mock-up – 1D-simulaatio valmis. 1.3.2005.

		Aikataulun kiinni saamiseksi siirrytty suoraan mock-up 2D-simulointiin (Tavoite 5).



		5. Febex mock-up – 2D-simulaatio valmis. 1.4.2005.

		Febex mock-up-kokeen 2D-simulointien perusteella kaasun kulkeutuminen vaatii yksityiskohtaisemman analyysin, kuin mitä aiemmin on tullut esiin. 9/2005 mennessä saatujen tulosten perusteella Febex-tyyppiseen puskuriin sen rakentamisvaiheessa jäävät välykset vaikuttavat huomattavasti kaasun kulkeutumiseen testin alkuvaiheessa ja sitä kautta kosteuden muuttumiseen mittauspisteissä. Havaintoa tukevat muut vastaavat mittaustulokset sekä useat eri tutkijoiden simulointitulokset.





		6. Febex in-situ – 1D-simulaatio valmis. 1.5.2005.

		Tehdään kuten mock-up-testin tapauksessa, eli jätetään 1D-simulointi tekemättä ja siirrytään suoraan 2D-laskentaan (Tavoite 7).



		7. Febex in-situ – 2D-simulaatio valmis. 1.6.2005.

		Aloitetaan tavoitteen 5 (ja 6) valmistuttua.



		8. Väitöskirjan käsikirjoitus valmis. 31.12.2005.

		–





Kuparikapselin viruminen sekä yhdistetty viruminen ja korroosio 

VTT Tuotteet ja tuotanto, Pertti Auerkari 


		Tavoitteet 2005 

		Tulokset 1…8/2005



		1. Määrittää kapselikuparin virumiselinikää kuvaava materiaalimalli hyödyntäen yksi- ja moniaksiaalikokeita, materiaalin ja koekappaleiden FE-jännitysvenymä-mallinnusta sekä mikrorakennetarkasteluja  

		Virumiskoetulosten perusteella kehitettyjä materiaali- ja FE-malleja on päivitetty koetulosten perusteella (nyt max 30 000 h) ja sovellettu moniaksiaali- ja hitsikokeita varten. 



		2. Toteuttaa testatun materiaalin mikrorakennetarkastelut ja verrata tuloksia perusaineen vastaaviin rakenteisiin 

		FSW-liitosten mikrorakenteita on karakterisoitu uusille ja virumiskokeista saaduille materiaaleille. Liitoksien rakenteesta on löydetty selityksiä kokeissa todetulle alentuneelle lujuudelle. 



		3. Arvioida FSW-hitsausliitosten virumislujuus kokeellisesti ja verrata tuloksia kapselikuparin perusainelujuuteen 

		Koetulosten perusteella hitsien virumislujuus riippuu koesuunnasta ja on alimmillaan kuparikuoren radiaalisuunnassa. Syynä on ilmeisesti osittain vajaa liittyminen. CT- ja muut pitkäaikaiskokeet (≥ 10000 h) jatkuvat edelleen. 



		4. Tuottaa elinikäennuste yhdistetylle virumiselle ja korroosiolle hyödyntäen mallikokeita, koekappaleen korroosio-tarkastelua, FE-analyysiä sekä mikrorakenteellista vauriotarkastelua.

		Koeohjelma jatkuu. Elinikäennuste toteutetaan hankkeen lopuksi koekappaleiden off-line-tarkastusten jälkeen. 



		5. Raportoida vuoden 2005 ja koko projektin tulokset 

		Raportointi toteutetaan suunnitelman mukaan (englanniksi). 





Kuparikapselin korroosioanalyysi


VTT Tuotteet ja tuotanto, Timo Saario

		Tavoitteet 2005

		Tulokset 1…8/2005



		1. Korrosionopeuden on-line anturin modifiointi.

		Anturirakenne modifioitu 50 MPa bentoniitin kompaktointipaineelle.



		2. Pitkäaikaiset korroosiokokeet: bentoniitin kompaktoinnin vaikutus kuparin korroosioon.

		Kaksi 30 vrk koetta tehty.



		3. Painohäviömittaukset.

		Painohäviöt mitattu molemmissa 30 vrk kokeissa olleista kuponkinäytteistä.



		4. AgCl/Ag –referenssielektrodin testaaminen kompaktoidussa bentoniitissa.

		Kuparin ja Pt-elektrodin potentiaalit mitattu molemmissa 30 vrk kokeissa.



		5. Impedanssimittaukset bentoniitissa.

		Mittaukset käynnissä.



		6. Tulosten analysointi ja raportointi.

		Tehdään loka-marraskuussa.





Rakoilun aikariippuvuus ja ydinjätteen loppusijoitustilaa ympäröivän kallion rikkoutumisvyöhykkeen mallintaminen (CREEP)
Fracom Oy, Mikael Rinne

		Tavoitteet 2005

		Tulokset 1...8/2005



		1. Alikriittisen raonkasvumallin kehittäminen.

		Alikriittisen raonkasvun malli on valmis testattavaksi. Malli soveltuu ensisijaisesti vetomurtuman mallinnukseen. Mallia kehitetään edelleen ja sen soveltuvuutta leikkausmurtumaan selvitetään. Malli on raportoitu ja esitetty mm Decovalex ryhmälle. 



		2. Vaiheen 1 teoreettisen aika-mallin liittäminen FRACOD ohjelmaan

		Teoreettinen hiipuma malli on onnistuneesti liitetty FRACOD ohjelmaan ja alustavia testiajoja suoritettu. Numeerisesta approksimoinnista johtuvaa virhettä on arvioitu. Em. työvaiheet on raportoitu.



		3. Laboratoriotyöt TKK:lla:


· näytteiden valmistelu 


· kokeiden suoritus


· tuloskäsittely/raportointi




		Koekappaleiden preparointi on tehty ja varsinaiset laboratoriokokeet on aloitettu. Puristuskoelaitteistossa on ilmennyt häiriöitä, minkä vuoksi työt on keskeytetty laitteiston huoltoa varten. Tällä hetkellä kokeet ovat arviolta 4 viikkoa myöhässä. 



		4. Laboratoriotyöt GeoFrames:lla


· näytteiden valmistelu 


· kokeiden suoritus


· tuloskäsittely/raportointi


.

		Tätä kirjoitettaessa suurin osa laboratoriomäärityksistä on tehty ja analysointi sekä raportointi on aloitettu. Merkittävimpänä tuloksena voidaan mainita raon leikkaussitkeyskokeista saadut tulokset (fracture toughness, KIIC). Missään ei ole aikaisemmin osoitettu leikkaussitkeyden olevan aikariippuva. Havainnolla saattaa olla suuri merkitys kiven pitkäaikaiskäyttäytymisen tutkimuksessa ja mallinnuksessa.  



		5. Decovalex mallinnus:


· Task B/2 raportointi


· Task B/3 mallinnus




		Task B/2 (puristusmurtokokeen) yleisen mallin laatiminen on valmis ja raportointi aloitettu. Työ jatkuu näytekohtaisten kokeiden mallintamisella. Task B/3 (=rikkoutumisvyöhykkeen, EDZ) mallinnus on aloitettu ja alustavat mallit on raportoitu.



		6. MUUTA.

		Raportointikausi on ollut hyvin tuloksekas teoreettisten selvitysten, menetelmäkehityksen ja mallinnuksen osalta. Laboratoriotöiden osalta työt ovat jonkin verran myöhässä, mutta niiden ei katsota aiheuttavan viivästyksiä kokonaisaikatauluun. Fracom:n työryhmän tämän vuoden tulosten raportointi on käynnissä. Alustava vuosiraportti valmistuu lokakuussa. Työryhmän tuloksia esitetään myös mm Kanadan Ottawassa pidettävässä DECOVALEX Workshopissa 4-5 lokakuuta 2005.





Kallion rikkonaisuusrakenteet ja hydrogeologia


Geologian tutkimuskeskus, Lasse Ahonen

		Tavoitteet 2005

		Tulokset 1…9/2005



		1. Kopparnäsin tutkimukset


· hydrauliset testit


· geofysikaaliset reikätutkimukset


· väliraportti

		Tutkimusreiästä otettu ja analysoitu vesinäyte profiilinäytteenottimella, vesi hyvin suolaista. Reikägeofysikaaliset mittaukset tehty, laitteisto GTK:n Wellmac, rikkonaiset paikat tunnistettu mittauksessa. Tehty ”fluidiloggaus”: reiän vesi vaihdettiin makeaa veteen ja seurattiin sähkönjohtavuudesta, mistä reikään tulee (suolaista) vettä. Reiän videokuvaus tehty.



		2. Outokummun tutkimus


· Opinnäytetyö

		Anna-Maria Tarvaisen diplomityö: Vettä johtavien vyöhykkeiden tunnistaminen reikägeofysiikan menetelmin. Aineisto Outokummun ’supersyvä’ R-2500. Aineiston käsittely tehty, opinnäytetyön kirjoittaminen käynnissä. Seurantaryhmä kokoontunut n. joka toinen kuukausi. 



		3. Geologia ja mineralogia


· rakokartoitus Kopparnäsin kairasydämestä


· lähiympäristön rakoilukartoitus

· fluidisulkeumatutkimus ja rakojen syntyolosuhteet

		Kopparnäs R-307, Kairausnäytteen tutkimus. GTK:n arkistoraportti Y50/2005/1. Saatavana myös CD-ROM-levyllä.



		4. Konseptualisointi ja mallinnus


· rakoilun mallintaminen potenssijakauman avulla


· 3d rakennemalleja eri tyyppisille ruhjeille

		Aineistojen käsittelyssä on käytetty GIS- ja kairareikä-mallinnustyövälineitä: ArcView ja WellCad.  3D-rakennemallinnus (SURPAC) käynnistymässä. 



		5. Yhteenveto ja raportointi


· yhteenveto aikaisemmasta videoaineistosta


· yhteenveto Lapin postglasiaalisiirroksista 


· alustava loppuraportti


· vuosiraportti

		Valmistunut raportti: Jääskeläinen, P. & Korhonen, K. 2005. Kopparnäsin tutkimukset vuonna 2004. Geologian tutkimuskeskus, Raportti YST-122. Kopparnäsin reikägeofysiikasta valmisteilla työraportti, tekijät P. Jääskeläinen, P. ja Jarkko Jokinen. Muut valmisteilla olevat raportit: Kopparnäsin tutkimukset vuonna 2005, YST-raportti, erillinen raportti videokuvauksesta, Työn alla edelleen myös ”state of art” raportti kallion rikkonaisuuden ilmenemisestä hydrogeologiassa (Tekijöinä ainakin Ahonen, Jääskeläinen, Kai Front, Sami Partamies). 



		6. Muuta

		GTK:n rahoituksella kairataan vielä tänä syksynä rikkonaisuusvyöhykkeen lävistävä kairareikä Etelä-Suomeen (useampien hankkeiden yhteistyö). 





Kivi-vesi-vuorovaikutus kallioperän evoluution kuvaajana - jääkausiin liittyvien redox-häiriöiden kokeellinen tutkiminen (KIVES-REDOX)

Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Juhani Suksi 


		Tavoitteet 2005

		Tulokset 1…8/2005



		1. Hankkeessa selvitetään glasiaalisperäisten sulavesien kemiallista (happi) vaikutusalaa kallioperässä uraanin hajoamissarjan, raudan, mangaanin ja REE-alkuaineiden avulla. 

		Vuoden 2004 töiden raportointi


Vuoden 2004 tulosten hyödyntäminen:


· käsikirjoitukset Migration’05, MRS2005 ja UMH IV konferenssien julkaisuihin yhdessä VTT:n ja TKK:n kanssa: (1) Variations in the 234U/238U activity ratio – a key to characterise flow system?, (2) Study of U redox state during anoxic sample dissolution, (3) Direct (-recoil as a process to generate 234U/238U disequilibrium in groundwaters ja (4) Uranium isotopes as hydrogeological indicator.


· 234U ja 238U käyttäytymistä pohjavedessä simuloivan laboratoriokokeen valmistelua






		2. Tavoitteena on tarkentaa käsitystä uraanin isotooppien ja harvinaisten maametallien vapautumisesta hapellisessa ja hapettomassa kivi-vesivuorovaikutuksessa laboratorio-kokeiden avulla. Osatavoitteita ovat:


· Näytteiden inventaario ja uusien näytteiden valinta


· Näytteiden geokemiallinen karakterisointia ja analyysit


· Simulaatiosysteemin suunnittelu ja rakentaminen ja testaus


· Simulaatiokoe ja siihen liittyvät analyysit

		Näytteiden valinta käynnissä


Simulaatiosysteemin suunnittelu käynnissä:


· pohjavesisimulantin (Allard) valmistus


· Ar-”glove boxin” olosuhteiden testaus


· pohjavesisimulantin kemiallisten olosuhteiden (pH, Eh ja O2) testaus hapellisessa ja hapettomassa (O2 < 1 ppm) kivi(jauhe/murske)-vesisysteemissä








Kivi-vesi-vuorovaikutus kiteisen kallioperän evoluution kuvaajana. Osaprojekti 2: KIVES-REE

TKK Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto, Geoympäristötekniikan laboratorio, Nuria Marcos

		Tavoitteet 2005

		Tulokset 1…8/2005



		1. Uraanin ja harvinaisten maametallien (REE) kemiallista vapautumista hapellisessa kivi-vesivuorovaikutuksessa. Mineraloginen tarkastelu. Vertaillaan liuosten ja pohjaveden koostumusta.

2. Aiheesta kirjoitetaan diplomityö (Mira Markovaara)

		Vuoden 2004 töiden raportointi. 


Arvioitu valmistuminen 14.2.2006


Näytteiden valmistelu mikroskopointia varten: Näytteiden valmistelu suoritettu


Kivinäytteiden mineraloginen tutkiminen mikroskoopilla: Suoritettu kesäkuussa 2005


Raskaiden alkuainefaasien tutkiminen Microprobella GTK:ssa: Suoritettu heinäkuussa 2005


Kivinäytteiden jauhaminen: Jauhaminen suoritettu heinäkuussa 2005


Kivinäytteiden uraanifaasien tutkiminen SEMillä käyttäen EDSää: Tutkiminen aloitettu heinäkuussa 2005. Tutkiminen jatkuu edelleen. Arvioitu valmistuminen joulukuussa.


Kivijauheiden liuotus: Kivijauhe liuotettu, odottaa ICP-MS-analyysia 


Uraani-Thorium-isotooppien määritys: alkaa lokakuussa 2005.


Kivinäytteiden liuotus: alkaa joulukuussa 2005








Kulkeutuminen tunnelitäytemateriaaleissa ja kallioperässä 


Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Pirkko Hölttä

		Tavoitteet 2005

		Tulokset 1–8/2005



		1. Sorptio tunnelitäytemateriaaleihin.

		



		Määritetään eriasteisesti muuttuneille biotiiteille luonnon vesien pääkationien (Na, Ca, K, Mg) sekä cesiumin sorption selektiivisyystekijöitä, tasapainovakioita sekä sorption ja desorption kinetiikkaa erilaisissa liuosolosuhteissa.

		Tehty käsittelemättömien biotiittien analyysitarkastelua, valmistellaan kokeita yksinkertaisempaan suolamuotoon muutetuilla biotiiteilla mallintamisen helpottamiseksi. Kinetiikkakokeet on tehty 1. vrk:n käyttäytymisen ja kationinvaihtokapasiteetin aikariippuvuuden selvittämiseksi.


Hyväksytty poster esitys Migration’05 kokoukseen. 


Tehty kokeita selektiivisyyskerroinmäärityksiä varten. Biotiittia on muutettu Na-, K- ja Ca-muotoon jotta päästään tarkastelemaan binäärireaktioita. Binäärisysteemin sorptiokokeita on tehty radioaktiivisella merkkiaineella ja suprapur-kemikaaleilla, näistä on tehty ICP-MS-määritykset.



		Verrataan eräkokein määritettyjä parametreja samojen kiinteiden aineiden pidätyskykyyn virtausolosuhteissa. Tarkastellaan kulkeutumista reaktiivisen mallituksen avulla geokemiallisella yksinkertaistetulla sorptio-diffuusio- kulkeutumismallilla.

		Murskekolonnikokeet suunniteltu, käynnistetään kesällä. Mallin kehittely on käynnissä.



		Sovelletaan biotiiteille määritettyjä sorptioparametreja kiville tehtyjen sorptiokokeiden tulosten tarkasteluun. 

		Selektiivisyyskerroinmääritykset ovat käynnissä.



		Suunnitellaan ja valmistetaan sorptiokokeiden tulosten pohjalta rakokolonneja tasapainottumaan 2006 aloitettavia kulkeutumiskokeita varten.

		Sopivien rakokolonnimateriaalien etsintä on käynnissä.



		2. Radionuklidien (RN) kulkeutuminen.

		



		Tehdään Kurun harmaa graniitti blokilla rinnakkaisia merkkiainekokeita usealla eri virtauskentällä, jotka perustuvat 2004 tehtyihin kokeisiin ja mallinnustyöhön käyttäen sekä pidättymättömiä että eri voimakkuudella pidättyviä merkkiaineita.

		Tehty merkkiainekokeita fluoresoivalla väriaine uraniinilla ja heikosti pidättyvällä natriumilla veden virtausnopeuksilla 50 - 5 (l/min. Aloitettu kokeet strontiumilla.Hyväksytty poster esitys Migration’05 kokoukseen.



		Tehdään dynaamisia diffuusio- ja sorptiokokeita kairansydänputkikolonneilla blokkikokeiden tulosten arvioimiseksi etukäteen ja tulkinnan tueksi käyttäen samoja merkkiaineita, jotka injektoidaan blokkiin.

		Merkkiainekokeita on tehty uraniinilla, tritiumilla, kloridilla sekä natriumilla ja strontiumilla veden virtausnopeuksilla 20- 1(l/min. Tehty staattiset sorptiokokeet kivipaloilla. Hyväksytty poster esitys Migration’05 kokoukseen.



		Tulkitaan merkkiainekokeiden tuloksia selvittäen pidättymistä aiheuttavien ilmiöiden, erityisesti matriisidiffuusion vaikutus ja kytkentä rakovirtaukseen ja rakokulkeutumiseen tiiviissä yhteistyössä VTT/PRO:n kanssa.

		Hydrauliset kokeet on analysoitu ja arvioitu etukäteen merkkiainekokeissa käytettäviä parametreja, joilla halutut ilmiöt kuten matriisidiffuusio saadaan kokeellisesti näkymään. Tulkittu alustavasti kokeiden läpitulokäyriä.



		3. KYT-ohjelma. 

		



		Osallistutaan tutkimusohjelman suunnitelmien laatimiseen ja laaditaan selvitykset tutkimushankkeen toteutumisesta. Osallistutaan järjestettäviin temaattisiin workshoppeihin.

		Osallistuttu KYT:n Geochem hankkeen esittelyyn. Esitelty kulkeutumiskokeita KYT:n johtoryhmälle.








Kulkeutuminen kallion raoissa

VTT Prosessit, Antti Poteri

		Tavoitteet 2005

		Tulokset 1…8/2005



		1. Virtausparametrien valinta pidättyvillä merkkiaineilla tehtävien kokeiden suorittamiseen

		Soveliaita virtausparametreja on selvitetty ja raportoitu raportissa PRO/1008/05.



		2. Uusien putkikolonnikokeiden läpikäynti kalliomatriisin ominaisuuksien arvioimiseksi

		Aloitetaan syksyllä.



		3. Rakokokeiden mallinnus ja merkkiaineiden kulkeutumiseen vaikuttaneiden prosessien selvittäminen

		Aloitetaan syksyllä.



		4. Epävarmuustarkastelut.

		Aloitetaan syksyllä



		5. Raportointi.

		Aloitetaan loppuvuodesta.





Kallion in situ tutkimukset


Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Marja Siitari-Kauppi

		Tavoitteet 2005

		Tulokset 1-8/2005



		1. In situ kulkeutumiskoe

		Kulkeutumiskokeen paikka on valittu GTS:ssä. Häiriötön kivimatriisi on kontrollialueella, jonne on luvitusprosessi Sveitsin radioaktiivisuusluvista vastaavan viranomaisen kanssa käynnissä. Multielementti koktailin valinta diffuusiokokeeseen on tehty. Elementtien analysoinnista tulevat vastaamaan PSI ja Bernin yliopisto. Gamma- ja nestetuikelaskentamittaukset tehdään GTS:ssä reaaliajassa silloin kun mahdollista. Kulkeutumiskokeen preliminäärinen mallinnus 



		2. In situ impregnointikokeet rakoavaumien ja kivimatriisin huokoisuuden  määrittämiseksi ja visualisoimiseksi

		Pore Space Characterisation (edellinen KYT-projekti 2002-2004) kokeen tulokset esiteltiin LTD ryhmälle sekä suuremmalle tiedeyhteisölle Migraatio 2005 kokouksessa Avignonissa (ks kokoukset). Viimeisimmät analyysien tulokset; elohopeaporosimetria ja termogravimetriaan perustuva porosimetria, osoittivat MMA:n tunkeutuneen kiveen maksimissaan 5 cm:n syvyyteen. Tulos ei osoita niinkään alhaista in situ huokoisuutta vaan kuvaa MMA:n kulkeutumista pienellä paineella vesisaturoituun matriisiin. Uusien in situ impregnointikokeiden paikkojen valinta käynnissä. Kokeet tullaan tekemään paralleelisti sekä PMMA tekniikalla että sveitsiläisten ja japanilaisten akryylihartsi impregnointitekniikalla ajanjaksolla kevät-kesä 2006.



		3. Kiven huokosveden koostumuksen tutkimus

		Näytteenottopaikka huokosveden tutkimuksia varten on kairattu kesäkuussa GTS:ssä (05.001). PMMA ja vesihuokoisuusmääritykset on tehty ja huokosvesianalyysit ovat meneillään Bernin yliopistossa. Vedestä määritetään heliumin ja kloorin profiilit tunnelin seinästä kivimatriisiin. 



		4. Kesiumin kulkeutumisreittitutkimus

		Kesium diffuusionäytteiden gammamittaukset on suoritettu. Kesium on kulkeutunut vettäjohtavan ruhjevyöhykkeen seinämistä muutamia millimetrejä matriisiin. Kesiumin kulkeutumisreitit on todennettu Fujin BAS scannerilla digitaalisen autoradiografian avulla. Jatkossa suoritetaan lisää aktiivisuusmittauksia PSI:ssä. Tutkimuksen tuloksia on julkaistu Migration 05 kokouksessa syyskuussa.



		5. Kokoukset




		-Työkokous “Grimsel Test Site Phase VI-The Long Term Diffusion (LTD) project” 5.-6.4.2005 Nagra Offices, Wettingen, Switzerland. 

-ISCO Grimsel Phase VI meeting 


13.-14.6.2005 Lucerne, Switzerland


-Migration 2005 18.-23.9.2005, Avignon, France


kontribuutiot:


· Kelokaski, Lähdemäki, Möri, Biggin, Kickmaier, Hellmuth, Siitari-Kauppi:Visualisation of conductive pore space by 14C-PMMA impregnation-Development for in situ studies


· Biggin, Ota, Soler, Laciok, Siitari-Kauppi, Blechschmidt: Predictive modelling of a long-term diffusion  experiment at the Grimsel Test Site, Switzerland

· Sardini, Delay, Hellmuth, Siitari-Kauppi, Cassiaux: Direct simulation of heterogeneous diffusion and inversion procedure applied to out-diffusion experiment, test case of Palmottu granite.








Kiven huokostilan kuvaus tomografiamenetelmällä
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, Jussi Timonen

		Tavoitteet 2005

		Tulokset 1...8/2005



		1. Mikrotomografialaitteisto ja sillä tehtävät mittaukset (JYFL).

		SkyScan 1172 -mikrotomografialaitteisto asennettiin heinäkuun alussa ja annettiin kahden päivän koulutus. Siinä olleen vian korjaaminen vei kolme viikkoa. Sen jälkeen se on toiminut moitteettomasti. Elokuussa testattiin mittausparametreja kivinäytteille. Näytepidike lämpeni 12 astetta mittauksessa. Se korvattiin kvartsilasilla, jonka lämpölaajeneminen on 50 kertaa pienempi. Elokuussa mitattiin muskoviittigraniittia ja uraaniyhdistenäytettä. Alustavasti erotettiin suurimmat mikroraot ja uraaniyhdisteet olivat selvästi erotettavissa muista mineraaleista. Kuvia ei vielä tehty parhaalla resoluutiolla.



		2. Kuvankäsittelyohjelmistojen tuottaminen/kohinan poisto (JYFL).

		Huokosten ja eri mineraalien erottelemiseksi kehitettiin uusia menetelmiä, normaali harmaasävykynnystys ei usein toimi hyvin. Harmaasävyn keskihajonta toimi paremmin. Huokoskokojakauma-algoritmia parannettiin. Huokostilavuuden parempaa karakterisointia varten alkoi avaumajakauman algoritmin kehitys. Teknisesti vaativa algoritmi ei ole valmis. Yhteistyötä on ruotsalaisten, norjalaisten ja yhdysvaltalaisten kanssa.



		3. Impregnoinnilla täydennetyllä konfokaalimikroskopialla ja PMMA-menetelmällä tehtävät mittaukset (HYRL).

		Muskoviittigraniittinäytteiden 14C-PMMA-, Hg-porosimetri-, elektronimikroskopia- ja konfokaalimääritykset on tehty. T. Lähdemäki oli Oviedossa (geologian laitos) heinäkuussa ja tutki akryylimuovitettuja näytteitä Angel Nistalin kanssa. Ne toimitettiin kesäkuussa tomografiamittauksiin. Pintakuvauksessa esiintyy mineraalien rajapintahuokosten verkosto, jota pitkin haitta-aineet voivat diffundoitua. Huokosten avaumat ovat 1-5 µm, joten mikroskopiakuvaamisen tulisi onnistua.


Hankkeen työkokous 21.6.2005 Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella.








PAGE  



Seppo Vuori�
KYT_tavtul_1-8_2005.doc�



 
 
KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON TUTKIMUSOHJELMA (KYT) 
Tutkimushankkeiden tulosten yhteenvedot 1...8/2005 
 
1. Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT) koordinointi 

VTT Prosessit, Kari Rasilainen 
2. Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus 

VTT Prosessit, Markku Anttila  
3. Ydinjätehuollon teknistieteelliset perusteet (TEPE) 

VTT Prosessit, Jarmo Lehikoinen 
4. DECOVALEX THMC -projektin jäsenmaksu 

Säteilyturvakeskus, Esko Eloranta 
5. Bentoniittipuskurin kytketty mallintaminen 

TKK Matematiikan laitos, Petri Jussila 
6. Kuparikapselin viruminen sekä yhdistetty viruminen ja korroosio 

VTT Tuotteet ja tuotanto, Pertti Auerkari 
7. Kuparikapselin korroosioanalyysi 

VTT Tuotteet ja tuotanto, Timo Saario 
8. Rakoilun aikariippuvuus ja ydinjätteen loppusijoitustilaa ympäröivän kallion rikkoutumisvyöhykkeen 

mallintaminen (CREEP) 
Fracom Oy, Mikael Rinne 

9. Kallion rikkonaisuusrakenteet ja hydrogeologia 
Geologian tutkimuskeskus, Lasse Ahonen 

10. Kivi-vesi-vuorovaikutus kallioperän evoluution kuvaajana - jääkausiin liittyvien redox-häiriöiden  
kokeellinen tutkiminen (KIVES-REDOX) 
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Juhani Suksi 

11. Kivi-vesi-vuorovaikutus kiteisen kallioperän evoluution kuvaajana. Osaprojekti 2: KIVES-REE 
TKK Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto, Geoympäristötekniikan laboratorio, Nuria Marcos 

12. Kulkeutuminen tunnelitäytemateriaalissa ja kallioperässä 
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Pirkko Hölttä 

13. Kulkeutuminen kallion raoissa 
VTT Prosessit, Antti Poteri 

14. Kallion in situ tutkimukset 
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Marja Siitari-Kauppi 

15. Kiven huokostilavuuden kuvaus tomografiamenetelmällä 
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, Jussi Timonen 

 



KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON 
TUTKIMUSOHJELMA (KYT) 

Yhteenveto tutkimushankkeiden merkittävimmistä 
tavoitteista ja tuloksista vuonna 2005 

  

 

  

Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT) koordinointi 
VTT Prosessit, Kari Rasilainen 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…8/2005 

1. Laaditaan yksityiskohtainen 
tutkimussuunnitelma vuodelle 2005. 

Tutkimussuunnitelma 2005 on laadittu ja laitettu 
KYT verkkosivulle. 

2. Laaditaan raportti vuoden 2004 
tutkimushankkeiden toteutumisesta. 

Vuosikatsaus 2004 on laadittu ja laitettu KYT-
verkkosivuille. 

3. Laaditaan vuoden 2005 tutkimushankkeiden 
etenemisestä kolme osavuosikatsausta. 

Ensimmäinen osavuosikatsaus (1-4/2005) on 
laadittu ja laitettu KYT-verkkosivuille. 

4. Laaditaan yhteistyössä tutkimuslaitosten 
kanssa koko tutkimuskauden 2002-2005 
kattava tutkimusohjelman englanninkielinen 
loppuraportti. Raportti julkaistaan KYTin 
verkkosivulla ja paperiversiona KTM:n 
julkaisusarjassa. 

Loppuraportin suunnitelma on laadittu. Tavoitteena 
on saada loppuraportin luonnos valmiiksi vuoden 
2005 puolella.  

5. Järjestetään tutkimusprojektien tiedonvaihtoa 
varten temaattisia workshoppeja. 

TKK:lla järjestettiin 29.4. GEOCHEM-hankkeen 
esittelytilaisuus. Myöhemmin järjestetään KYTin 
loppuseminaari, jonka pitoajankohta rytmitetään 
loppuraportin kirjoitustyön etenemiseen. Laadittu 
KYT tiedotteet vuoden 2005 tutkimusten 
käynnistymisestä ja tutkimusohjelman 
jatkokaavailuista v. 2006 jälkeen. 

6. Ylläpidetään tutkimusohjelman suomen- ja 
englanninkieliset verkkosivut. 

Sivuille on mm. lisätty tarkennettu linkistö 
tutkimushankkeiden julkaisuihin. 

7. Valmistellaan neljä johtoryhmän kokousta ja 
toimitaan kokousten sihteerinä. 

Johtoryhmä on kokoontunut 21.3., 2.5. ja 29.8.; 
kokouspöytäkirjat on laadittu. Seuraava kokous on 
26.9. 

8. Toimitaan Euratomin 6:nnen puiteohjelman 
kansallisen tukiryhmän sihteerinä. 

Tukiryhmän kokous oli 31.5. Kokouspöytäkirja on 
laadittu. Osallistuttu EU komission Joint 
Undertaking-kokoukseen Luxembourgissa 15-16.6. 
Matkakertomus on toimitettu tukiryhmälle. 

9. Valmistellaan KYTiä seuraavaa 
tutkimusohjelmaa yhteistyössä johtoryhmän 
kanssa. 

Tarkoitusta varten perustettu työryhmä on 
kokoontunut 13.6. ja 15.8. Luonnosteltu seuraavan 
tutkimusohjelman puiteohjelmaa em. kokouksissa 
ja johtoryhmän kokouksessa 29.8. 
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Suomalainen erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus 
VTT Prosessit, Markku Anttila; HYRL 
 
Tavoitteet 2005 Tulokset 1…8/2005 

1. Transmutaatiolaitosten reaktorifysikaalisen 
laskentakyvyn kehittäminen. 

Raportin PRO1/P1007/05 viimeistely mukaan 
lukien lopulliset laskut; jatkotyön suunnittelu 
yhteistyössä KTH:n kanssa 

2. Aktiivinen osallistuminen OECD/NEA:n 
kehityskomitean tutkimusprojektiin 
kehittyneiden polttoainekiertojen vaikutuksesta 
ydinjätehuoltoon 

Markku Anttila osallistui ryhmän seitsemänteen 
kokoukseen 14.-15.4.2005 (matkakertomus 
13.5.2005), loppuraportin 1. luonnoksen määräaika 
kesäkuun loppu 2005, luonnosta arvioitu 

3. Yhteenvetoraportti kehittyneiden 
polttoainekiertojen mahdollisuuksista vähentää 
loppusijoitettavien ydinjätteiden määrää ja 
vaarallisuutta 

Aineiston keruuta / läpikäyntiä (mm USA:N AFCI-
ohjelma) 

4. Tehokkaiden sekundäärijätteiden käsittely-
menetelmien suunnittelu uusia 
hydrometallurgisia erotusmenetelmiä varten  

VTT tilannut HYRLltä ao. kirjallisuusselvityksen, 
työ aloitettu heinäkuun alussa 

5. Tiedonvälitys P&T-tekniikan tutkimus- ja 
kehitystyön nykytilasta ja tulevaisuuden 
suunnitelmista 

Seurattu alan kehitystä, mm. EU:n 6. puiteohjelman 
P&T-projektien (EUROPART, RedImpact, 
EUROTRANS)  työtä/käynnistymistä 
yhteenvetoraporttia varten (valmistuu pahasti 
myöhästyneenä) 
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Ydinjätehuollon teknistieteelliset perusteet (TEPE) 
VTT Prosessit, Jarmo Lehikoinen 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…8/2005 

1. Kd-sorptiomallin perusteiden ja käytön 
kriittinen arviointi. Parannetaan käsitystä 
jakaantumiskertoimen, Kd, käytöstä 
loppusijoitustilan lähi- ja kaukoalueella. 

Englanninkielinen raportti on tekeillä. 

2. Turvallisuusanalyysimetodologia. 
Osallistutaan aktiivisesti käytetyn 
polttoaineen loppusijoituksen 
turvallisuusanalyysimetodiikan kehittämistä 
tukeviin kansainvälisiin ja kansallisiin 
yhteistyöhankkeisiin. 

Osallistuttu OECD/NEAn kokoaman ydinenergian 
tietokannan National Fact Sheets Suomen osan 
uudelleenpäivitykseen. Osallistuttu OECD/NEAn 
RWMC-komitean Suomea koskevan 
maakatsauksen päivitykseen.  

3. Paleohydrogeologiset tutkimukset safety 
casessa. Osallistutaan aktiivisesti 
paleohydrogeologisten tutkimusten 
hyödyntämistä safety casessa edistävään 
kotimaiseen yhteistyöhön. 

Osallistuttu KIVES-REDOX-hankkeen vuoden 
2004 substanssiraportin viimeistelyyn yhdessä 
HYRLin ja TKK/GET:in kanssa. Valmisteltu ja 
laadittu yhdessä HYRLin, TKK/GET:in ja 
VTT/RTE:n kanssa esitykset Uranium Mining and 
Hydrogeology IV-, MRS2005- ja Migration2005-
konferensseihin. 

4. Ydinpolttoainekierron yleiset säteily-
turvallisuustarkastelut. Osallistutaan 
aktiivisesti strategisiin, erilaisten 
ydinpolttoainekiertojen radiologisiin 
vaikutuksiin keskittyviin kansainvälisiin ja 
niitä tukeviin kansallisiin hankkeisiin. 

Laadittu luonnos katsaukseksi P&T-strategian 
vaikutuksista suomalaisen käytetyn polttoaineen 
huollon suunnitelmiin, mikäli käytetyn polttoaineen 
sijasta loppusijoitettaisiinkin P&T-jätettä. Katsaus 
on ajateltu Suomen kontribuutioksi OECD/NEAn 
aiheeseen keskittyvän asiantuntijaryhmän 
loppuraporttiin. Katsaus tehdään yhteistyössä KYT-
hankkeen Suomalainen erotus- ja 
transmutaatiotekniikan tutkimus kanssa. 
Asiantuntijaryhmän loppuraportti on myöhässä. 

5. Kustannusselvitykset. Laaditaan KTM:lle 
olemassa olevien kansainvälisten ja 
kotimaisten selvitysten pohjalta lausunto 
ydinjätehuollon varautumistarpeesta. 

Lausunto pyydetään yleensä loppuvuodesta. 
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DECOVALEX THMC -projektin jäsenmaksu 
Säteilyturvakeskus, Esko Eloranta 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…8/2005 

1. Hoidetaan kansainvälisen DECOVALEX 
THMC -projektin jäsenmaksu SKI:lle. 

Jäsenmaksu maksettu SKI:lle. VYRiä laskutettu 
5.9.2005.  
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Bentoniittipuskurin kytketty mallintaminen 
TKK, Matematiikan laitos, Petri Jussila 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…8/2005 

1. Decovalex-THMC, osa Task A1-1 valmistuu. Lopullinen 29.7.2005 lähetetty raportti sisältää kytke-
mättömän lämpöoptimoinnin, kytketyn 3D-kallio-
laskennan ennen loppusijoitusta, alustavan parametri-
sovituksen MX-80-bentoniitille, koko alueen (kallio, 
bentoniitti ja kapseli) kytketyn simuloinnin loppu-
sijoituksen jälkeen, uuden tulkinnan kallion huokos-
paineelle ja tästä aiheutuvan louhinnasta seuraavan 
kallion painumisen. 

2. Decovalex-THMC, osa Task A1-2 alkaa. 

Task A1-2 koostuu kahdesta osiosta: 1) MX-80-
mallin kalibrointi laboratorio- ja CEA mock-up –
testien avulla. 2) Kallion murtumismallin muodos-
taminen ja sovittaminen laboratoriokokeisiin. 

Berkeleyssä 7/2005 sovittu aikataulu: Ottawassa 
10/2005 esitettävä MX-80-bentoniitin laboratorio-
testien simulointitulokset sekä kallion murtumis-
malli, aikataulun salliessa myös CEA mock-up –
testin simulointituloksia. 

Pienen mittakaavan MX-80-laboratoriotestit pääosiltaan 
simuloitu. Parametriarvojen ja kokeiden reunaehtojen 
yhteisvaikutusten varmentamiseksi simuloitu myös CEA 
mock-up –testiä. 
 
Kallion murtumismallia sitävastoin ei ole johdettu eikä 
myöskään ehditä johtaa vuoden 2005 aikana, kun 
huomioon otetaan vuoden muiden tavoitteiden 
aikataulu. 
 
 
 

3. Vuoden 2004 tärkeimpien tulosten raportointi 
lähettämällä jatkoartikkeli lehteen Transport in 
Porous Media. Artikkeli esittelee paisuvan aineen 
mallin ja sen sovittamisen laboratoriomittauksiin 
sekä pienen mittakaavan THM-laboratoriokokeen 
simuloinnin. 1.2.2005 

Artikkeli lähetetty 30.3.2005. Kirjoittajat ovat P. Jussila 
ja J. Ruokolainen (CSC). Syitä aikataulusta jäämiseen:  

1. mallin toiminnan varmistamiseksi simuloitiin 
useampia kokeita, kuin oltiin aiottu ja luvattu,  

2. artikkelin kirjoittamisen yhteydessä löydettiin 
teoreettinen virhe, jonka korjaamiseksi mallia piti 
muuttaa ja laskut suorittaa uudelleen,  

3. artikkelista päätettiin tehdä yhteisjulkaisu, jossa 
J. Ruokolainen esittelee työn numeerista puolta. 

Review-prosessin yhteydessä artikkelia on muokattu 
kahdesti (Rev 1 1.7.2005 ja Rev 2 18.8.2005). 

4. Febex mock-up – 1D-simulaatio valmis. 1.3.2005. Aikataulun kiinni saamiseksi siirrytty suoraan mock-up 
2D-simulointiin (Tavoite 5). 

5. Febex mock-up – 2D-simulaatio valmis. 1.4.2005. Febex mock-up-kokeen 2D-simulointien perusteella 
kaasun kulkeutuminen vaatii yksityiskohtaisemman 
analyysin, kuin mitä aiemmin on tullut esiin. 9/2005 
mennessä saatujen tulosten perusteella Febex-
tyyppiseen puskuriin sen rakentamisvaiheessa jäävät 
välykset vaikuttavat huomattavasti kaasun 
kulkeutumiseen testin alkuvaiheessa ja sitä kautta 
kosteuden muuttumiseen mittauspisteissä. Havaintoa 
tukevat muut vastaavat mittaustulokset sekä useat eri 
tutkijoiden simulointitulokset. 
 

6. Febex in-situ – 1D-simulaatio valmis. 1.5.2005. Tehdään kuten mock-up-testin tapauksessa, eli jätetään 
1D-simulointi tekemättä ja siirrytään suoraan 2D-
laskentaan (Tavoite 7). 

7. Febex in-situ – 2D-simulaatio valmis. 1.6.2005. Aloitetaan tavoitteen 5 (ja 6) valmistuttua. 

8. Väitöskirjan käsikirjoitus valmis. 31.12.2005. – 
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Kuparikapselin viruminen sekä yhdistetty viruminen ja korroosio  
VTT Tuotteet ja tuotanto, Pertti Auerkari  
 

Tavoitteet 2005  Tulokset 1…8/2005 

1. Määrittää kapselikuparin virumiselinikää 
kuvaava materiaalimalli hyödyntäen yksi- ja 
moniaksiaalikokeita, materiaalin ja 
koekappaleiden FE-jännitysvenymä-
mallinnusta sekä mikrorakennetarkasteluja   

Virumiskoetulosten perusteella kehitettyjä 
materiaali- ja FE-malleja on päivitetty koetulosten 
perusteella (nyt max 30 000 h) ja sovellettu 
moniaksiaali- ja hitsikokeita varten.  

2. Toteuttaa testatun materiaalin 
mikrorakennetarkastelut ja verrata tuloksia 
perusaineen vastaaviin rakenteisiin  

FSW-liitosten mikrorakenteita on karakterisoitu 
uusille ja virumiskokeista saaduille materiaaleille. 
Liitoksien rakenteesta on löydetty selityksiä 
kokeissa todetulle alentuneelle lujuudelle.  

3. Arvioida FSW-hitsausliitosten virumislujuus 
kokeellisesti ja verrata tuloksia kapselikuparin 
perusainelujuuteen  

Koetulosten perusteella hitsien virumislujuus 
riippuu koesuunnasta ja on alimmillaan 
kuparikuoren radiaalisuunnassa. Syynä on 
ilmeisesti osittain vajaa liittyminen. CT- ja muut 
pitkäaikaiskokeet (≥ 10000 h) jatkuvat edelleen.  

4. Tuottaa elinikäennuste yhdistetylle 
virumiselle ja korroosiolle hyödyntäen 
mallikokeita, koekappaleen korroosio-
tarkastelua, FE-analyysiä sekä 
mikrorakenteellista vauriotarkastelua. 

Koeohjelma jatkuu. Elinikäennuste toteutetaan 
hankkeen lopuksi koekappaleiden off-line-
tarkastusten jälkeen.  

5. Raportoida vuoden 2005 ja koko projektin 
tulokset  

Raportointi toteutetaan suunnitelman mukaan 
(englanniksi).  
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Kuparikapselin korroosioanalyysi 
VTT Tuotteet ja tuotanto, Timo Saario 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…8/2005 

1. Korrosionopeuden on-line anturin modifiointi. Anturirakenne modifioitu 50 MPa bentoniitin 
kompaktointipaineelle. 

2. Pitkäaikaiset korroosiokokeet: bentoniitin 
kompaktoinnin vaikutus kuparin korroosioon. 

Kaksi 30 vrk koetta tehty. 

3. Painohäviömittaukset. Painohäviöt mitattu molemmissa 30 vrk kokeissa 
olleista kuponkinäytteistä. 

4. AgCl/Ag –referenssielektrodin testaaminen 
kompaktoidussa bentoniitissa. 

Kuparin ja Pt-elektrodin potentiaalit mitattu 
molemmissa 30 vrk kokeissa. 

5. Impedanssimittaukset bentoniitissa. Mittaukset käynnissä. 

6. Tulosten analysointi ja raportointi. Tehdään loka-marraskuussa. 
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Rakoilun aikariippuvuus ja ydinjätteen loppusijoitustilaa ympäröivän kallion rikkoutumisvyöhykkeen 
mallintaminen (CREEP) 
Fracom Oy, Mikael Rinne 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1...8/2005 

1. Alikriittisen raonkasvumallin kehittäminen. Alikriittisen raonkasvun malli on valmis 
testattavaksi. Malli soveltuu ensisijaisesti 
vetomurtuman mallinnukseen. Mallia kehitetään 
edelleen ja sen soveltuvuutta leikkausmurtumaan 
selvitetään. Malli on raportoitu ja esitetty mm 
Decovalex ryhmälle.  

2. Vaiheen 1 teoreettisen aika-mallin liittäminen 
FRACOD ohjelmaan 

Teoreettinen hiipuma malli on onnistuneesti 
liitetty FRACOD ohjelmaan ja alustavia testiajoja 
suoritettu. Numeerisesta approksimoinnista 
johtuvaa virhettä on arvioitu. Em. työvaiheet on 
raportoitu. 

3. Laboratoriotyöt TKK:lla: 
• näytteiden valmistelu  
• kokeiden suoritus 
• tuloskäsittely/raportointi 
 

Koekappaleiden preparointi on tehty ja varsinaiset 
laboratoriokokeet on aloitettu. 
Puristuskoelaitteistossa on ilmennyt häiriöitä, 
minkä vuoksi työt on keskeytetty laitteiston 
huoltoa varten. Tällä hetkellä kokeet ovat arviolta 
4 viikkoa myöhässä.  

4. Laboratoriotyöt GeoFrames:lla 
• näytteiden valmistelu  
• kokeiden suoritus 
• tuloskäsittely/raportointi 
. 

Tätä kirjoitettaessa suurin osa 
laboratoriomäärityksistä on tehty ja analysointi 
sekä raportointi on aloitettu. Merkittävimpänä 
tuloksena voidaan mainita raon 
leikkaussitkeyskokeista saadut tulokset (fracture 
toughness, KIIC). Missään ei ole aikaisemmin 
osoitettu leikkaussitkeyden olevan aikariippuva. 
Havainnolla saattaa olla suuri merkitys kiven 
pitkäaikaiskäyttäytymisen tutkimuksessa ja 
mallinnuksessa.   

5. Decovalex mallinnus: 
• Task B/2 raportointi 
• Task B/3 mallinnus 

 

Task B/2 (puristusmurtokokeen) yleisen mallin 
laatiminen on valmis ja raportointi aloitettu. Työ 
jatkuu näytekohtaisten kokeiden mallintamisella. 
Task B/3 (=rikkoutumisvyöhykkeen, EDZ) 
mallinnus on aloitettu ja alustavat mallit on 
raportoitu. 

6. MUUTA. Raportointikausi on ollut hyvin tuloksekas 
teoreettisten selvitysten, menetelmäkehityksen ja 
mallinnuksen osalta. Laboratoriotöiden osalta työt 
ovat jonkin verran myöhässä, mutta niiden ei 
katsota aiheuttavan viivästyksiä 
kokonaisaikatauluun. Fracom:n työryhmän tämän 
vuoden tulosten raportointi on käynnissä. 
Alustava vuosiraportti valmistuu lokakuussa. 
Työryhmän tuloksia esitetään myös mm Kanadan 
Ottawassa pidettävässä DECOVALEX 
Workshopissa 4-5 lokakuuta 2005. 
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Kallion rikkonaisuusrakenteet ja hydrogeologia 
Geologian tutkimuskeskus, Lasse Ahonen 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…9/2005 

1. Kopparnäsin tutkimukset 

• hydrauliset testit 

• geofysikaaliset reikätutkimukset 

• väliraportti 

Tutkimusreiästä otettu ja analysoitu vesinäyte 
profiilinäytteenottimella, vesi hyvin suolaista. 
Reikägeofysikaaliset mittaukset tehty, laitteisto 
GTK:n Wellmac, rikkonaiset paikat tunnistettu 
mittauksessa. Tehty ”fluidiloggaus”: reiän vesi 
vaihdettiin makeaa veteen ja seurattiin 
sähkönjohtavuudesta, mistä reikään tulee (suolaista) 
vettä. Reiän videokuvaus tehty. 

2. Outokummun tutkimus 

• Opinnäytetyö 

Anna-Maria Tarvaisen diplomityö: Vettä johtavien 
vyöhykkeiden tunnistaminen reikägeofysiikan 
menetelmin. Aineisto Outokummun ’supersyvä’ R-
2500. Aineiston käsittely tehty, opinnäytetyön 
kirjoittaminen käynnissä. Seurantaryhmä 
kokoontunut n. joka toinen kuukausi.  

3. Geologia ja mineralogia 
• rakokartoitus Kopparnäsin kairasydämestä 

• lähiympäristön rakoilukartoitus 

• fluidisulkeumatutkimus ja rakojen syntyolosuhteet 

Kopparnäs R-307, Kairausnäytteen tutkimus. 
GTK:n arkistoraportti Y50/2005/1. Saatavana myös 
CD-ROM-levyllä. 

4. Konseptualisointi ja mallinnus 
• rakoilun mallintaminen potenssijakauman avulla 

• 3d rakennemalleja eri tyyppisille ruhjeille 

Aineistojen käsittelyssä on käytetty GIS- ja 
kairareikä-mallinnustyövälineitä: ArcView ja 
WellCad.  3D-rakennemallinnus (SURPAC) 
käynnistymässä.  

5. Yhteenveto ja raportointi 

• yhteenveto aikaisemmasta videoaineistosta 

• yhteenveto Lapin postglasiaalisiirroksista  

• alustava loppuraportti 

• vuosiraportti 

Valmistunut raportti: Jääskeläinen, P. & Korhonen, 
K. 2005. Kopparnäsin tutkimukset vuonna 2004. 
Geologian tutkimuskeskus, Raportti YST-122. 
Kopparnäsin reikägeofysiikasta valmisteilla 
työraportti, tekijät P. Jääskeläinen, P. ja Jarkko 
Jokinen. Muut valmisteilla olevat raportit: 
Kopparnäsin tutkimukset vuonna 2005, YST-
raportti, erillinen raportti videokuvauksesta, Työn 
alla edelleen myös ”state of art” raportti kallion 
rikkonaisuuden ilmenemisestä hydrogeologiassa 
(Tekijöinä ainakin Ahonen, Jääskeläinen, Kai 
Front, Sami Partamies).  

6. Muuta GTK:n rahoituksella kairataan vielä tänä syksynä 
rikkonaisuusvyöhykkeen lävistävä kairareikä Etelä-
Suomeen (useampien hankkeiden yhteistyö).  
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Kivi-vesi-vuorovaikutus kallioperän evoluution kuvaajana - jääkausiin liittyvien redox-häiriöiden kokeellinen 
tutkiminen (KIVES-REDOX) 
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Juhani Suksi  
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…8/2005 

1. Hankkeessa selvitetään glasiaalisperäisten 
sulavesien kemiallista (happi) vaikutusalaa 
kallioperässä uraanin hajoamissarjan, raudan, 
mangaanin ja REE-alkuaineiden avulla.  

Vuoden 2004 töiden raportointi 
Vuoden 2004 tulosten hyödyntäminen: 
• käsikirjoitukset Migration’05, MRS2005 ja 

UMH IV konferenssien julkaisuihin yhdessä 
VTT:n ja TKK:n kanssa: (1) Variations in the 
234U/238U activity ratio – a key to characterise 
flow system?, (2) Study of U redox state during 
anoxic sample dissolution, (3) Direct α-recoil 
as a process to generate 234U/238U 
disequilibrium in groundwaters ja (4) Uranium 
isotopes as hydrogeological indicator. 

• 234U ja 238U käyttäytymistä pohjavedessä 
simuloivan laboratoriokokeen valmistelua 

 

2. Tavoitteena on tarkentaa käsitystä uraanin 
isotooppien ja harvinaisten maametallien 
vapautumisesta hapellisessa ja hapettomassa 
kivi-vesivuorovaikutuksessa laboratorio-
kokeiden avulla. Osatavoitteita ovat: 

• Näytteiden inventaario ja uusien 
näytteiden valinta 

• Näytteiden geokemiallinen 
karakterisointia ja analyysit 

• Simulaatiosysteemin suunnittelu ja 
rakentaminen ja testaus 

• Simulaatiokoe ja siihen liittyvät analyysit 

 
 
 
 
Näytteiden valinta käynnissä 
 
 
Simulaatiosysteemin suunnittelu käynnissä: 
• pohjavesisimulantin (Allard) valmistus 
• Ar-”glove boxin” olosuhteiden testaus 
• pohjavesisimulantin kemiallisten olosuhteiden 

(pH, Eh ja O2) testaus hapellisessa ja 
hapettomassa (O2 < 1 ppm) kivi(jauhe/murske)-
vesisysteemissä 
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Kivi-vesi-vuorovaikutus kiteisen kallioperän evoluution kuvaajana. Osaprojekti 2: KIVES-REE 
TKK Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto, Geoympäristötekniikan laboratorio, Nuria Marcos 

 
Tavoitteet 2005 Tulokset 1…8/2005 

1. Uraanin ja harvinaisten maametallien (REE) 
kemiallista vapautumista hapellisessa kivi-
vesivuorovaikutuksessa. Mineraloginen 
tarkastelu. Vertaillaan liuosten ja pohjaveden 
koostumusta. 

2. Aiheesta kirjoitetaan diplomityö (Mira 
Markovaara) 

Vuoden 2004 töiden raportointi.  
 

 
 
 
Arvioitu valmistuminen 14.2.2006 
Näytteiden valmistelu mikroskopointia varten: 
Näytteiden valmistelu suoritettu 

Kivinäytteiden mineraloginen tutkiminen 
mikroskoopilla: Suoritettu kesäkuussa 2005 
 
Raskaiden alkuainefaasien tutkiminen 
Microprobella GTK:ssa: Suoritettu heinäkuussa 
2005 
 
Kivinäytteiden jauhaminen: Jauhaminen suoritettu 
heinäkuussa 2005 
 
Kivinäytteiden uraanifaasien tutkiminen SEMillä 
käyttäen EDSää: Tutkiminen aloitettu heinäkuussa 
2005. Tutkiminen jatkuu edelleen. Arvioitu 
valmistuminen joulukuussa. 
 
Kivijauheiden liuotus: Kivijauhe liuotettu, odottaa 
ICP-MS-analyysia  
 
Uraani-Thorium-isotooppien määritys: alkaa 
lokakuussa 2005. 
 
Kivinäytteiden liuotus: alkaa joulukuussa 2005 
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Kulkeutuminen tunnelitäytemateriaaleissa ja kallioperässä  
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Pirkko Hölttä 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1–8/2005 

1. Sorptio tunnelitäytemateriaaleihin.  

Määritetään eriasteisesti muuttuneille biotiiteille 
luonnon vesien pääkationien (Na, Ca, K, Mg) sekä 
cesiumin sorption selektiivisyystekijöitä, 
tasapainovakioita sekä sorption ja desorption 
kinetiikkaa erilaisissa liuosolosuhteissa. 

Tehty käsittelemättömien biotiittien analyysitarkastelua, 
valmistellaan kokeita yksinkertaisempaan suolamuotoon 
muutetuilla biotiiteilla mallintamisen helpottamiseksi. 
Kinetiikkakokeet on tehty 1. vrk:n käyttäytymisen ja 
kationinvaihtokapasiteetin aikariippuvuuden 
selvittämiseksi. 

Hyväksytty poster esitys Migration’05 kokoukseen.  

Tehty kokeita selektiivisyyskerroinmäärityksiä varten. 
Biotiittia on muutettu Na-, K- ja Ca-muotoon jotta 
päästään tarkastelemaan binäärireaktioita. Binääri-
systeemin sorptiokokeita on tehty radioaktiivisella 
merkkiaineella ja suprapur-kemikaaleilla, näistä on tehty 
ICP-MS-määritykset. 

Verrataan eräkokein määritettyjä parametreja 
samojen kiinteiden aineiden pidätyskykyyn 
virtausolosuhteissa. Tarkastellaan kulkeutumista 
reaktiivisen mallituksen avulla geokemiallisella 
yksinkertaistetulla sorptio-diffuusio- kulkeutumis-
mallilla. 

Murskekolonnikokeet suunniteltu, käynnistetään kesällä. 
Mallin kehittely on käynnissä. 

Sovelletaan biotiiteille määritettyjä sorptiopara-
metreja kiville tehtyjen sorptiokokeiden tulosten 
tarkasteluun.  

Selektiivisyyskerroinmääritykset ovat käynnissä. 

Suunnitellaan ja valmistetaan sorptiokokeiden 
tulosten pohjalta rakokolonneja tasapainottumaan 
2006 aloitettavia kulkeutumiskokeita varten. 

Sopivien rakokolonnimateriaalien etsintä on käynnissä. 

2. Radionuklidien (RN) kulkeutuminen.  

Tehdään Kurun harmaa graniitti blokilla rinnak-
kaisia merkkiainekokeita usealla eri virtausken-
tällä, jotka perustuvat 2004 tehtyihin kokeisiin ja 
mallinnustyöhön käyttäen sekä pidättymättömiä 
että eri voimakkuudella pidättyviä merkkiaineita. 

Tehty merkkiainekokeita fluoresoivalla väriaine 
uraniinilla ja heikosti pidättyvällä natriumilla veden 
virtausnopeuksilla 50 - 5 µl/min. Aloitettu kokeet 
strontiumilla.Hyväksytty poster esitys Migration’05 
kokoukseen. 

Tehdään dynaamisia diffuusio- ja sorptiokokeita 
kairansydänputkikolonneilla blokkikokeiden tulos-
ten arvioimiseksi etukäteen ja tulkinnan tueksi 
käyttäen samoja merkkiaineita, jotka injektoidaan 
blokkiin. 

Merkkiainekokeita on tehty uraniinilla, tritiumilla, 
kloridilla sekä natriumilla ja strontiumilla veden 
virtausnopeuksilla 20- 1µl/min. Tehty staattiset 
sorptiokokeet kivipaloilla. Hyväksytty poster esitys 
Migration’05 kokoukseen. 

Tulkitaan merkkiainekokeiden tuloksia selvittäen 
pidättymistä aiheuttavien ilmiöiden, erityisesti 
matriisidiffuusion vaikutus ja kytkentä rakovir-
taukseen ja rakokulkeutumiseen tiiviissä yhteis-
työssä VTT/PRO:n kanssa. 

Hydrauliset kokeet on analysoitu ja arvioitu etukäteen 
merkkiainekokeissa käytettäviä parametreja, joilla 
halutut ilmiöt kuten matriisidiffuusio saadaan 
kokeellisesti näkymään. Tulkittu alustavasti kokeiden 
läpitulokäyriä. 

3. KYT-ohjelma.   

Osallistutaan tutkimusohjelman suunnitelmien 
laatimiseen ja laaditaan selvitykset tutkimushank-
keen toteutumisesta. Osallistutaan järjestettäviin 
temaattisiin workshoppeihin. 

Osallistuttu KYT:n Geochem hankkeen esittelyyn. 
Esitelty kulkeutumiskokeita KYT:n johtoryhmälle. 
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Kulkeutuminen kallion raoissa 
VTT Prosessit, Antti Poteri 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1…8/2005 

1. Virtausparametrien valinta pidättyvillä 
merkkiaineilla tehtävien kokeiden 
suorittamiseen 

Soveliaita virtausparametreja on selvitetty ja 
raportoitu raportissa PRO/1008/05. 

2. Uusien putkikolonnikokeiden läpikäynti 
kalliomatriisin ominaisuuksien arvioimiseksi 

Aloitetaan syksyllä. 

3. Rakokokeiden mallinnus ja merkkiaineiden 
kulkeutumiseen vaikuttaneiden prosessien 
selvittäminen 

Aloitetaan syksyllä. 

4. Epävarmuustarkastelut. Aloitetaan syksyllä 

5. Raportointi. Aloitetaan loppuvuodesta. 
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Kallion in situ tutkimukset 
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio, Marja Siitari-Kauppi 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1-8/2005 

1. In situ kulkeutumiskoe Kulkeutumiskokeen paikka on valittu GTS:ssä. Häiriötön 
kivimatriisi on kontrollialueella, jonne on luvitusprosessi 
Sveitsin radioaktiivisuusluvista vastaavan viranomaisen kanssa 
käynnissä. Multielementti koktailin valinta diffuusiokokeeseen 
on tehty. Elementtien analysoinnista tulevat vastaamaan PSI ja 
Bernin yliopisto. Gamma- ja nestetuikelaskentamittaukset 
tehdään GTS:ssä reaaliajassa silloin kun mahdollista. 
Kulkeutumiskokeen preliminäärinen mallinnus  

2. In situ impregnointikokeet rakoavaumien ja 
kivimatriisin huokoisuuden  määrittämiseksi ja 
visualisoimiseksi 

Pore Space Characterisation (edellinen KYT-projekti 2002-
2004) kokeen tulokset esiteltiin LTD ryhmälle sekä 
suuremmalle tiedeyhteisölle Migraatio 2005 kokouksessa 
Avignonissa (ks kokoukset). Viimeisimmät analyysien 
tulokset; elohopeaporosimetria ja termogravimetriaan 
perustuva porosimetria, osoittivat MMA:n tunkeutuneen kiveen 
maksimissaan 5 cm:n syvyyteen. Tulos ei osoita niinkään 
alhaista in situ huokoisuutta vaan kuvaa MMA:n kulkeutumista 
pienellä paineella vesisaturoituun matriisiin. Uusien in situ 
impregnointikokeiden paikkojen valinta käynnissä. Kokeet 
tullaan tekemään paralleelisti sekä PMMA tekniikalla että 
sveitsiläisten ja japanilaisten akryylihartsi impregnointi-
tekniikalla ajanjaksolla kevät-kesä 2006. 

3. Kiven huokosveden koostumuksen tutkimus Näytteenottopaikka huokosveden tutkimuksia varten on 
kairattu kesäkuussa GTS:ssä (05.001). PMMA ja 
vesihuokoisuusmääritykset on tehty ja huokosvesianalyysit 
ovat meneillään Bernin yliopistossa. Vedestä määritetään 
heliumin ja kloorin profiilit tunnelin seinästä kivimatriisiin.  

4. Kesiumin kulkeutumisreittitutkimus Kesium diffuusionäytteiden gammamittaukset on suoritettu. 
Kesium on kulkeutunut vettäjohtavan ruhjevyöhykkeen 
seinämistä muutamia millimetrejä matriisiin. Kesiumin 
kulkeutumisreitit on todennettu Fujin BAS scannerilla 
digitaalisen autoradiografian avulla. Jatkossa suoritetaan lisää 
aktiivisuusmittauksia PSI:ssä. Tutkimuksen tuloksia on 
julkaistu Migration 05 kokouksessa syyskuussa. 

5. Kokoukset 

 

 

-Työkokous “Grimsel Test Site Phase VI-The Long Term 
Diffusion (LTD) project” 5.-6.4.2005 Nagra Offices, Wettin-
gen, Switzerland.  
-ISCO Grimsel Phase VI meeting  
13.-14.6.2005 Lucerne, Switzerland 
-Migration 2005 18.-23.9.2005, Avignon, France 
kontribuutiot: 
• Kelokaski, Lähdemäki, Möri, Biggin, Kickmaier, Hell-

muth, Siitari-Kauppi:Visualisation of conductive pore 
space by 14C-PMMA impregnation-Development for in 
situ studies 

• Biggin, Ota, Soler, Laciok, Siitari-Kauppi, Blechschmidt: 
Predictive modelling of a long-term diffusion  experiment 
at the Grimsel Test Site, Switzerland 

• Sardini, Delay, Hellmuth, Siitari-Kauppi, Cassiaux: Direct 
simulation of heterogeneous diffusion and inversion pro-
cedure applied to out-diffusion experiment, test case of 
Palmottu granite. 
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Kiven huokostilan kuvaus tomografiamenetelmällä 
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, Jussi Timonen 
 

Tavoitteet 2005 Tulokset 1...8/2005 

1. Mikrotomografialaitteisto ja sillä tehtävät 
mittaukset (JYFL). 

SkyScan 1172 -mikrotomografialaitteisto 
asennettiin heinäkuun alussa ja annettiin kahden 
päivän koulutus. Siinä olleen vian korjaaminen 
vei kolme viikkoa. Sen jälkeen se on toiminut 
moitteettomasti. Elokuussa testattiin mittaus-
parametreja kivinäytteille. Näytepidike lämpeni 
12 astetta mittauksessa. Se korvattiin kvartsi-
lasilla, jonka lämpölaajeneminen on 50 kertaa 
pienempi. Elokuussa mitattiin muskoviitti-
graniittia ja uraaniyhdistenäytettä. Alustavasti 
erotettiin suurimmat mikroraot ja uraaniyhdisteet 
olivat selvästi erotettavissa muista mineraaleista. 
Kuvia ei vielä tehty parhaalla resoluutiolla. 

2. Kuvankäsittelyohjelmistojen 
tuottaminen/kohinan poisto (JYFL). 

Huokosten ja eri mineraalien erottelemiseksi 
kehitettiin uusia menetelmiä, normaali 
harmaasävykynnystys ei usein toimi hyvin. 
Harmaasävyn keskihajonta toimi paremmin. 
Huokoskokojakauma-algoritmia parannettiin. 
Huokostilavuuden parempaa karakterisointia 
varten alkoi avaumajakauman algoritmin kehitys. 
Teknisesti vaativa algoritmi ei ole valmis. 
Yhteistyötä on ruotsalaisten, norjalaisten ja 
yhdysvaltalaisten kanssa. 

3. Impregnoinnilla täydennetyllä 
konfokaalimikroskopialla ja PMMA-
menetelmällä tehtävät mittaukset (HYRL). 

Muskoviittigraniittinäytteiden 14C-PMMA-, Hg-
porosimetri-, elektronimikroskopia- ja 
konfokaalimääritykset on tehty. T. Lähdemäki oli 
Oviedossa (geologian laitos) heinäkuussa ja tutki 
akryylimuovitettuja näytteitä Angel Nistalin 
kanssa. Ne toimitettiin kesäkuussa 
tomografiamittauksiin. Pintakuvauksessa esiintyy 
mineraalien rajapintahuokosten verkosto, jota 
pitkin haitta-aineet voivat diffundoitua. 
Huokosten avaumat ovat 1-5 µm, joten 
mikroskopiakuvaamisen tulisi onnistua. 
 
Hankkeen työkokous 21.6.2005 Jyväskylän 
yliopiston fysiikan laitoksella. 
 

 
 


