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Lotförsöket
Lotförsöket ska ge svar på frågan hur bentonitleran uppför sig i en miljö
som liknar det framtida kärnbränsleförvaret under långa tider.

Förkortningen Lot står för Long Term Test of Buffer Material.  I hål borrade i  Äspötunnelns
golv på 450 meters djup, finns paket med fyra meter långa kopparrör omgivna av
förkompakterade block av bentonitlera.

I försöken ska rören motsvara kapseln i  slutförvaret och bentoniten den buffert av bentonitlera
som ska omge kapslarna. Kopparrören har en diameter av tio centimeter och är försedda med
elektriska värmeelement.  Värmeelementen används för att simulera resteffekten från använt
kärnbränsle.

Buffertens roll i slutförvaret
Bentonit är ett slags lera som innehåller mineralkorn där flera platta skikt av lermineral är
travade på varandra. Ursprungligen är leran bildad av vulkanisk aska. När bentonitleran
kommer i  kontakt med vatten sväller den.

I slutförvaret har bentonitbufferten bland annat till uppgift att:

Hålla kapseln på plats så att den inte kommer i  direkt kontakt med berget.

Minska vattenflödet från bergets sprickor in till kapseln.

Ta upp små rörelser från berget.

Därför gör vi Lotförsöket
Syftet med Lotförsöket är att ta reda på hur i  första hand bentonitlera uppför sig vid
förhållanden som liknar dem i ett slutförvar för använt kärnbränsle. Speciellt viktigt är att
leran sväller som avsett, samtidigt som den ska minska vattenflödet från berget in mot
kapseln.

Den viktigaste frågan i  Lotförsöket är om bentonitens egenskaper förändras under den tid som
förvaret ska fungera, dvet vill säga omkring 100 000 år.

Under vissa förhållanden kan bentonitens egenskaper påverkas. Exempelvis kan höga salthalter
påverka bentonitens svällförmåga och höga temperaturer leda till att lermineralen i  den
omvandlas till andra mineral. När vi analyserar slutförvarets säkerhet på lång sikt är det
viktigt att ha kunskap om alla sådana förändringsprocesser.

Vilka förändringar sker?
Under flera årtionden har vi undersökt dessa förändringsprocesser både i  laboratorium och
genom jämförelser med naturliga fyndigheter. Vi gör också försök under verkliga
förhållanden. Lotförsöket är ett experiment som tillhör denna senare kategori. Eftersom
Lotförsöket erbjuder en lämplig miljö för att undersöka även andra förändringsprocesser i
slutförvaret gör vi också mindre försök i  syfte att undersöka bakteriers aktivitet, överlevnad
och rörelseförmåga i  bentonit, omfattningen av kopparkorrosion samt hur transporten av vissa
metalljoner sker i  bentoniten.

Så är försöket utformat
Som tidigare nämnts består ett försökspaket av ett omkring fyra meter långt kopparrör med
diametern tio centimeter. Runt röret finns cylindriska ringar av förkompakterad bentonit.
Ringarnas ytterdiameter är 30 centimeter.

Kopparrören är försedda med elektriska värmeelement,  som ska simulera resteffekten från
använt kärnbränsle. Något riktigt använt kärnbränsle används alltså inte i  försöket.

Lotförsöket omfattade från början sex försökspaket. Enligt den ursprungliga planen skulle två
paket värmas under omkring ett år, två stycken under cirka fem år och två stycken under
ungefär tio år. Även tio år är naturligtvis en mycket kort tid jämfört med den tidsperiod på
ungefär 100 000 år som förvaret ska fungera.

Normala och accelererade förhållanden
Hälften av paketen utsätts därför för så kallade accelererade förhållanden. Bland annat är
temperaturen (130oC) och koncentrationen av vissa ämnen förhöjd. Detta medför att
förändringsprocesserna går snabbare.

Den andra hälften av paketen utsätts för normala förhållanden (90oC). De paket som utsätts
för 90oC benämns S-paket och de som utsätts för 130oC kallas A-paket.

Lotförsöket består av paket med
kopparrör omgivna av block av
betonitlera. Illustration: Jan Rojmar

Nyss  upptaget Lotpaket.

Kopparrören i Lotpaketen är till -verkade
i en annan kopparkvalitet än kapseln det
går därför inte att dra några slutsatser om
korrosion utifrån dessa.
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för 90oC benämns S-paket och de som utsätts för 130oC kallas A-paket.

En rad olika mätinstrument registrerar effekt, temperatur samt vattentryck och vatteninnehåll i
bentoniten under försökets gång.

Två ettårsförsök, som omfattade paket A1 och S1, startade 1996 och avslutades 1998. Syftet
med dessa var framför allt  att fastställa buffertens egenskaper i  samband med att bentonitleran
mättades med vatten.

När paketen togs upp förstördes delar av paket A1. För att få en intakt försöksserie utökades
därför serien med ett sjunde paket. Detta fick beteckningen A0 och installerades hösten 1999
tillsammans med de tidigare planerade paketen A2, A3, S2 och S3.

Vad händer när paketen tas upp?
När försökstiden är slut tas paketen upp. Detta sker genom att hela paketet överborras och
lyfts upp ur hålet. Därefter analyseras bentoniten på flera olika laboratorier.

Analyser av bentonitens mineralogi har genomförts i  av nio olika laboratorier i  Sverige,
Schweiz,  Frankrike, Tyskland och Finland. Bakterieöverlevnad, kopparkorrosion och transport
av radioaktiva ämnen har analyserats i  Sverige.

I laboratoriet undersöker vi först och främst hur mineralen i  bentonitleran förändras när de
värms upp. Vi tittar på hur stabil bentonitlerans huvudbeståndsdel mineralet montmorillonit
är, det vill säga i  vilken utsträckning den har omvandlas till ett annat mineral – illit.

Detta kan ske om tillgången på kaliumjoner är hög. Natriumjonerna i  bentoniten byts då ut
mot kaliumjoner, varvid bentonitens struktur förändras så att svällegenskaperna blir sämre. Vi
undersöker också om det finns andra mineral närvarande samt om det finns utfällningar av
salt eller gips. Även detta kan påverka egenskaperna.

Fungerar som filter
I slutförvaret ska bentonitleran fungera som ett filter och bromsa upp transporten av
radioaktiva ämnen från en otät kapsel till omgivningen. Lösta ämnen kan transporteras i
bentonitens stillastående porvatten genom diffusion. Därigenom rör sig ämnen från områden
med högre koncentration till områden med lägre. Diffusionen leder till att de lösta ämnena
omfördelas i  porvattnet.

I Lotförsöket har bentoniten dopats med radioaktiva spårämnen (cesium-134 och kobolt-60)
på olika ställen nära kopparrörets nedre delar. Genom att undersöka hur långt de radioaktiva
ämnena har förflyttats sig vid försökstidens slut, kan vi få en uppfattning om
diffusionsprocesserna i  bentoniten.

Kan bakterier överleva?
Vi är också intresserade av att undersöka om bakterier kan överleva i  bentonit. Om
sulfatreducerande bakterier kan överleva och föröka sig nära kapseln skulle detta kunna
innebära en ökad risk för att kopparkorrosion. Sulfatreducerande bakterier producerar sulfid,
som i sin tur kan bilda kopparsulfid om den kommer i  kontakt med koppar. För att försäkra
oss om att bufferten inte är en lämplig livsmiljö för bakterier finns det bakteriekolonier
införda på olika ställen i  bentoniten genom bakteriedopade bentonitpluggar.

Ett annat syfte med försöket är att studera kopparkorrosion. Ett antal välkarakteriserade
kopparbitar, så kallade kopparkuponger, har därför placerats på olika ställen i  bentoniten.
Kopparkupongerna är framställda av samma kopparkvalitet som kapslarna ska tillverkas av.
På en del av kopparkupongerna har vi droppat sulfidlösningar med sulfidproducerande
bakterier.

Däremot kan vi inte dra några slutsatser om korrosion utifrån analyser av de kopparrör som
finns innanför bentoniten. De är tillverkade av en helt annan kopparkvalitet. Utgångsläget för
dessa är heller inte lika väl känt som för kopparkupongerna. Kopparrörets främsta uppgift i
försöket är att avge koppar till bentonitleran, så att vi ska kunna se hur denna påverkas.

Hur har det gått?
Hittills har fyra paket tagits upp: A1, S1, A0 och A2. Näst på tur står S2. Tidpunkten för
detta är ännu inte bestämd. Beslut i  frågan kommer förmodligen att fattas våren 2010.
Resultaten från analyserna av paket A1 och S1 finns avrapporterade i  TR-00-22.

Det grundläggande analysarbetet  för paket A0 och A2 är avslutat och rapportering pågår.
Båda rapporterna beräknas bli publicerade i  slutet av 2009. De tre resterande försökspaketen
(S2, S3 och A3) fungerar enligt plan.

De preliminära resultaten från samtliga tester visar att:

De mineralogiska förändringarna i  bentoniten är små.

De fysikaliska egenskaperna uppvisar inga stora förändringar. Undantaget är de reologiska
egenskaperna, det vill säga hur bentoniten deformeras. Här visar laboratorieförsök att en
kortvarig uppvärmning under ett dygn ger lika stora förändringar som en
långtidsexponering i  A2-försöket.

Diffusionshastigheterna för cesium och kobolt är som förväntat jämfört med tidigare
laboratorieförsök.

Korrosionshastigheten för koppar är som förväntat jämfört med tidigare laboratorieförsök.
Vi kan förklara all den koppar som frigjorts från kopparkupongerna med kända
korrosionsprocesser som orsakas av syre och sulfid. Försöket säger ingenting om någon
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korrosionsprocesser som orsakas av syre och sulfid. Försöket säger ingenting om någon
eventuell korrosion under syrefria förhållanden.

De sulfidhaltiga bakterielösningar som droppades på kopparkupongerna ger som förväntat
ett intialt korrosionsangrepp. Angreppet har emellertid inte spridit sig, vilket tyder på att
bakterierna inte överlevt.




