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1

Johdanto

Ydinlaitosten kevytvesireaktoreiden käytöstäpoistojätteessä pääosa aktiivisuudesta on aktiivisuusinventaarion mukaan aktivoituneissa metallikomponenteissa, mm. reaktorin paineastia
ja sen sisusta. Myös käytetyn ydinpolttoaineen suojakuoret ja polttoainenippujen metallimateriaalit mm. Zircaloy ja Inconel, sisältävät aktivoitumistuotteita. Ydinjätteiden loppusijoituksen pitkän ajan turvallisuusarvioissa on havaittu, että metallimateriaalissa oleva aktivoitumistuotteena syntyvä pitkän puoliintumisajan (5730 v) omaava radiohiili (14C) dominoi ympäristön säteilyaltistusta, etenkin kun otetaan huomioon kaikki epävarmuudet liittyen hiilen kulkeutumiseen loppusijoitustilasta biosfääriin, joita on esitetty Kuitusen (2007) väitöskirjassa,
kuva 1.1. Väitöskirjassa keskitytään Loviisan käytöstäpoistojätteen 14C käyttäytymisen arviointiin loppusijoitusolosuhteissa.

Kuva 1.1 Radiohiilen migraatio reitit biosfääriin (Kuitunen 2007).
Suomessa tuotetut ydinjätteet sijoitetaan nykysuunnitelman mukaan kallioperään, jossa ne
altistuvat pohjaveden vuorovaikutuksille, joten pääasiassa aineiden vapautuminen ja kulkeutuminen jätteistä biosfääriin tapahtuu veden välityksellä. Suomessa kalliopohjavesien pH-arvo
on useimmiten 7–10 (Hyyppä 1984), mutta loppusijoitusolosuhteista kyseeseen voi tulla myös
korkeamman pH-arvon pohjavesiä (n. 10-12,5 pH sementtimateriaaleja sisältävässä ympäristössä).
Tämän hetkisen tiedon valossa turvallisuusarvioissa ei voida jättää huomioimatta, että 14C voi
metallimateriaaleista vapautuessaan esiintyä myös orgaanisena spesieksenä, joka helposti kulkeutuvana tuottaa arvioinneissa merkittävän säteilyaltistuksen ympäristöön. Eräissä tutkimuksissa (Senzaki & Kumagi 1988 viitteessä Hardy & Gillham 1996, Deng et al. 1997), on havaittu hiilivetyjen muodostumista sellaisissa systeemeissä, joissa rauta ja vesi ovat olleet kosketuksissa ilman muiden orgaanisten aineiden läsnäoloa. Johtopäätöksenä on esitetty, että
orgaanisia yhdisteitä muodostuu veteen liuenneesta hiilidioksidista (CO2) sen pelkistyessä
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metallimateriaalin vaikutuksesta. Toisenlaisen johtopäätöksen mukaan (Kopp 1988, Yamaguchi et al. 1999 ja Kaneko et al. 2003) itse metallijätteistä vapautuu merkittävästi 14C sitoutuneena orgaanisiin molekyyleihin.
Tällä hetkellä tarkempi ja realistisempi tieto siitä mikä osuus ja millä mekanismilla metallissa
olevasta 14C kokonaismäärästä voisi vapautua orgaanisessa muodossa, puuttuu. Hiilen kemiallisesta olomuodosta metallijätteessä ei myöskään ole varmuutta, mutta on todettu, että todennäköisesti se on pääasiassa karbidina silloin, kun materiaalista vapautuva 14C on sitoutuneena
orgaanisiin yhdisteisiin (Johnson and Schwyn, 2004). Myös Grambow (2008) on todennut,
että metallikarbidin ja veden vuorovaikutuksessa voi syntyä orgaanisia hiilimolekyylejä. Metaania on raportoitu muodostuvan alumiininitridin ja alkalisen vesiliuoksen systeemissä ja
samassa tutkimuksessa havaittiin myös säteilytetyn alumiininitridin ja alkalisen vesiliuoksen
systeemissä muodostuvan liukenematonta pelkistynyttä14C spesiestä kaasufaasiin, joka todennäköisesti oli metaania sillä perusteella, että alumiinikarbidin hajotessa vedessä muodostuu
metaania (Thorne 2005).
Parempien kvantitatiivisten arvioiden pohjaksi tarvitaan kokeellisten tutkimusten tuloksia
aktivoituneesta metallimateriaalista vapautuvan radiohiilen määrästä ja sen spesiaatiosta;
kuinka suuri osuus vapautuu orgaanisessa muodossa ja kuinka suuri epäorgaanisessa. Hiilen
vapautuminen metallista riippuu sen kemiallisesta spesiaatiosta materiaalissa sekä materiaalia
ympäröivistä kemiallisista olosuhteista, joten kokeet tulee suorittaa mahdollisimman relevanteissa olosuhteissa simuloiden loppusijoituksen olosuhdetta; mm. pohjaveden koostumus, pH,
redox-potentiaali. Tällaiset kokeet vaativat olosuhdekaapin, jossa voidaan järjestää sopiva
hapeton atmosfääri. Vapautuneen hiilen määrän ja spesiaation selvittämiseksi kokeissa tulee
analysoida kaikki hiiltä sisältävät faasit (vesi, kiinteä, kaasu).
Yleinen käsitys on, että metallimateriaalista hiili vapautuu pääasiassa materiaalin korrodoituessa ja kyseeseen voi tulla myös mikrobien aiheuttama korroosio. Korroosion lopputuotteina
muodostuu hiiltä sisältäviä kaasumaisia spesieksiä ja veteen liuenneita spesieksiä. Toinen
tunnistettu mekanismi on hiilen diffuusio ehjässä materiaalista, mutta loppusijoitusolosuhteissa sen osuuden oletetaan olevan varsin vähäisen korroosioon verrattuna (Eurajoki, 2010).
Bracke & Müller (2007) ovat todenneet, että 14C kokonaismäärän vapautumista metallista
vähentää hidas korroosio, johon verrattuna hiilen radioaktiivinen puoliintuminen on nopeata.
Kuvassa 1.2 on hiilen hyvin yksinkertaistettu Pourbaix diagrammi (Yim & Caron, 2006), jossa on esitettynä hiilen yleisten spesiesten stabiilisuusalueet (E=hapetus-pelkistys potentiaali).
Brookins (1988) on esittänyt vastaavanlaisen spesiaatiodiagrammin ja todennut, että useimmat hiilen orgaaniset spesiekset, joissa hiili esiintyy hapetusluvulla C(0) sijoittuvat kuvassa
stabiilisuusalueelle C(S) (diagrammissa punaisen ja mustan viivan rajaama alue), joka on hiilen alkuaineena esiintyvien kiinteiden muotojen (grafiitti, timantti) aluetta. Diagrammissa on
myös esitetty stabiilisuusalue hiilen tärkeälle veteen liuenneelle spesiekselle hapetusasteella
(-IV), metaani (CH4).
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veteen liuennut hiilidioksidi






hiilihappo H2CO3= CO2(aq)
bikarbonaatti-ioni = HCO3
2karbonaatti-ioni = CO3

metaani = CH4
alkuaine hiili (kiinteä) = C(S)

Kuva 1.2 Hiilen Pourbaix diagramm. Vihreät viivat rajaavat veden stabiilisuusalueen (Yim &
Caron 2006).
Tässä selvityksessä keskitytään tarkastelemaan kirjallisuudesta löytyviä 14C:n määritysmenetelmiä, erityisesti hiilen spesiaatiota (orgaaninen/epäorgaaninen) sen vapautuessa metallimateriaalista ja selvittämään aiheeseen liittyviä kokeellisia tutkimuksia, tutkimuksissa käytettyjä
materiaaleja ja koeparametreja. Aikaisemman selvityksen (Kuitunen 2007) perusteella tiedetään, että aiheeseen liittyvää relevanttia tutkimusta loppusijoitusta vastaavissa olosuhteissa on
tehty vähän. Useimmat tutkimukset liittyvät 14C inventaarin määrittämiseen eikä sen vapautumisen mekanismeihin ja spesiaatioon. Spesiaation tunteminen on keskeinen tieto arvioitaessa aineen kulkeutumisprosesseja jätemateriaaleista biosfääriin. Muutama relevantti tutkimus
(Deng et al. 1997 ja Kaneko et al. 2003) esiintyy kirjallisuudessa usein viitteenä, kun on kyse
hiilen spesiaatiosta sen vapautuessa metallimateriaalista veteen. Kyseisiä tutkimuksia on käsitelty myös tässä selvityksessä. Kaikki tutkimukset, jotka on sisällytetty tähän selvitykseen,
eivät käsittele hiilen spesiaatiota vaan osassa on määritetty C-inventaariota laskennallisia arvioita varten, mutta noissa tutkimuksissa on kuitenkin käsitelty menetelmiä, joilla C voidaan
vapauttaa metallimateriaalista määrittämistä varten. Tähän selvitykseen on otettu mukaan
myös tutkimuksia, joissa on käytetty ei-radioaktiivista hiiltä (12C) sisältäviä metallimateriaaleja. Lisäksi on suppeasti tarkasteltu orgaanisten yhdisteiden hajoamista säteilyn vaikutuksesta,
sekä yleisesti hiilen ja typen esiintymistä metallimateriaalissa.
Tämän kirjallisuusselvityksen tietoja käytetään kokeellisten tutkimusten suunnittelemisessa
hiilen spesiaation määrittämiseksi sen vapautuessa metallimateriaalista. Tutkimukset aloitetaan esikokeilla sopivalla ei-radioaktiivisella metallimateriaalilla, joilla testataan käytettävät
systeemit ja analyysimenetelmät. Sen jälkeen vastaavanlaisia tutkimuksia tehdään vähäaktiivisella materiaalilla. Metallin korrodoituminen on hidasta. Arvioitavaksi jää voidaanko prosessia nopeuttaa tutkimuksissa ja olla varmoja, ettei samalla vaikuteta hiilen spesiaatioon ja
vapautumisen prosesseihin.
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2

14

C aktivoituneessa metallijätteessä

Pääasiassa 14C muodostuu säteilyn vaikutuksesta metallimateriaaleissa olevista alkuaineista.
Kyseeseen voi tulla kolme reaktiota
14

N(n,p)14C,

13

C(n,) 14C ja

17

O(n,) 14C,

joista ensimmäisellä reaktiolla on suurin todennäköisyys, koska typellä on suurin neutronikaappauksen vaikutusala ( = 1,82 b, (1 barn=10-24 cm2)) muihin kohdeatomeihin verrattuna
( < 0,24 b) (IAEA, 2004). Tyypillisessä kevytvesireaktorissa typpireaktion 14C-tuottonopeus
on noin nelinkertainen verrattuna happireaktioon (Yim and Caron, 2006). Ruostumaton teräs
sisältää epäpuhtautena runsaammin 14N atomeja kuin hiili- ja happiatomeja, kun taas hiiliteräs
sisältää nimensä mukaan runsaasti hiiltä (0,75 – 1,25 % hiilipitoisuudella vain rautahiilikarbideja, www.terasrenki.com). Myös polttoaineen kuorimateriaalin (Zircaloy) 14C-aktiivisuus on
pääasiassa peräisin typen aktivoitumisesta, mutta sitä voi myös diffundoitua kuorimateriaaliin
reaktorin jäähdytysvedestä (17O(n,)14C) tai itse polttoaineesta (Smith & Baldwin 1993).
Ydinlaitosluokan materiaaleille on tiukat spesifikaatiot epäpuhtauksille, mm. typelle yläraja
Zirconium seoksissa on 30 ppm (ASTM 1989).
Radioaktiivisen hiilen (14C) vapautumiseen käytöstäpoistojätteessä olevasta aktivoituneesta
teräksestä ja sen kemiallisesta spesiaatiosta ja vapautumisesta materiaalista on esitetty mm.
seuraavanlaista pohdintaa (Eurajoki 2010);
 Onko 14C kemiallinen spesiaatio teräksen hilarakenteessa samankaltainen kuin inaktiivisen 12C (korkea aktivoitumisenergia tuottaa metallissa olevasta typestä radiohiilen)?
Yleensä on oletettu, että hiili esiintyy metallissa karbidina, mutta onko mahdollista, että muodostuisi nitridejä?
 14C vapautuminen loppusijoitusolosuhteissa riippuu useasta tekijästä, kuten metallimateriaalin pinta-alasta, korroosionopeudesta, 14C jakaumasta materiaalissa ja millaisena
spesieksenä se vapautuu ympäristöön.
 Aktivoituneesta metallista vapautuneen hiilen spesiaatio;
o Sementtimateriaaleja läsnä. – Läsnä on paljon betonista liukenevaa kalsiumia,
jolloin karbonaattina vapautuva 14C on niukkaliukoinen ja saostuu kalsiumkarbonaattina (CaCO3). Karbidihiilen mahdollista reaktiomekanismia karbonaatiksi ei tunneta riittävästi.
o Jos hiili on liukoisena orgaanisena spesieksenä se voi kulkeutua helposti pidättymättä; millaisia ovat mahdolliset reaktiot ja niiden kinetiikka?
o Jos hiili on kaasumaisena niin millainen on sen liukoisuus ja kulkeutuvuus?
 Yksityiskohtaisempi vapautumisen mallintaminen on mahdollista vain, jos fenomenologia tunnetaan tarpeeksi hyvin.
Hiilen tiedetään muodostavan teräksessä karbideja. Tyypillisin on hiilen ja raudan muodostama karbidi, sementiitti (Fe3C). Muita karbidoivia seosaineita ovat mm. kromi, molybdeeni ja
vanadiini. Raudan erilaiset karbidit ja muiden aineiden karbidit ovat yleensä monimutkaisia
yhdisteitä ja niiden ominaisuudet poikkeavat puhtaasta sementiitistä. Teräksessä hiili ja muut
seosaineet voivat olla liuenneina rauta-atomien muodostamaan kidehilaan tai kemiallisina
yhdisteinä muodostaen erillisiä kiteitä tai sulkeumia rakeiden sisään. Rautamateriaalin hiilipitoisuudesta ja kuumennustavasta riippuen syntyy materiaaliin erilaisia mikrorakenteita
Karbidien lisäksi teräksessä voi olla läsnä monia muita kemiallisia yhdisteitä mm. oksideja,
sulfideja, nitridejä ja silikaatteja. (Meskanen & Toivonen).
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Typen käyttäytymisestä teräksessä on yleisesti todettu, että teräksen ollessa nestemuodossa
typpi on läsnä liuoksessa, mutta teräksen kiinteytyminen voi johtaa kolmenlaiseen typpeen
liittyvään ilmiöön; voi muodostua kaasutaskuja (blowholes), voi saostua useampia nitridiyhdisteitä ja/tai typpi voi kiinteytyä välitilan kiinteään liuokseen (www.keytometals). Typellä on
suuri taipumus (affiniteetti) reagoida kromin ja molybdeenin kanssa. Vaikka mm. Cr-N klusterien muodostuminen on termodynaamisesti tarkastellen hyvin mahdollista, niin niistä on
olemassa hyvin vähän raportoitua tietoa, vain muutamasta löytyy havaintoa Cr2N saostumien
muodostumisesta termisesti vanhennetussa nuclear grade 316LN teräksessä, Shankar et al.
(1998, 2001) ovatkin todenneet että on selvää, että elektronirakenteilla ja kemiallisilla sidoksilla on tärkeä merkitys metastabiilien faasien mikrokemiallisessa uudelleen jakautumisessa ja
saostumisessa. Thorne (2005) puolestaan on todennut, että ei ole mitään varmuutta siitä, että
teräksessä olevien typpiatomien neutroniaktivoitumisen seurauksena muodostuva 14C esiintyisi teräksessä samassa kemiallisessa muodossa kuin hiili alun perin valmiissa teräksessä. Aktivoituneen materiaalin osalta on esitetty, että suuri osuus 14C:sta ydinlaitoksen ILW-jätteessä
(Intermediate and Low-level Waste) oletetaan olevan orgaanisessa muodossa ja läsnä pääasiassa Zircaloy kuoressa ja polttoainenippujen ylä- ja alapään materiaaleissa (Johnson &
Schwyn, 2003).
14

C-tutkimuksen kannalta olisi tärkeätä tietää miten hiili ja typpi ovat sitoutuneina ja millaisina kemiallisina spesieksinä ne esiintyvät tutkittavissa metalli materiaaleissa ja mikä on materiaalien ”altistushistoria”; mm. onko materiaali altistunut erilaisille lämpötiloille ja millaisen
säteilyannoksen materiaali on saanut.
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3

14

C analysointi

Nestetuikelaskenta on kaikkein yleisin ja tavallisin 14C analysointimenetelmä riippumatta itse
näytteen valmistusmenetelmästä. Näytteenvalmistusmenetelmä taas riippuu näytteen luonteesta ja fysikaalisesta olomuodosta. Näytteessä olevalla 14C-pitoisuudella (pieni vai suuri) on
myös merkitystä, kun mietitään menetelmää näytteen käsittelemiseksi ja mittaamiseksi. Alla
esimerkkejä eri faaseissa esiintyvän 14C analysoinnista.
Kaasufaasi
Kaasufaasissa 14C esiintyy pääasiassa hiilidioksidissa, CO2, mutta myös hiilimonoksidi
(CO) ja metaani (CH4) ovat mahdollisia. Kaasufaasin hiilispesiekset voidaan analysoida
kaasukromatografisesti (GC), mutta perinteisesti kaasufaasissa oleva CO2 absorboidaan
emäsliuokseen (esim. NaOH, konsentraatio n. 0,6-4 M) johtamalla kaasuvirta emäsliuoksen läpi tai molekyyliseulaa sisältävän putken läpi. Hiilen muut kaasufaasissa olevat
spesiekset voidaan muuttaa hapettamalla hiilidioksidiksi absorbointia varten. Kaasufaasissa olevien hiilispesiesten hapettaminen CO2:ksi tehdään erilaisissa olosuhteissa, joissa useimmiten käytetyt katalyytit ovat CuO ja Pd/Pt lämpötilojen vaihtelualueen ollessa
n. 400800 °C.
Esim.:
®
14
C sisältävä kaasu voidaan kerätä 1L:nTedlar -pusseihin. CO2-pitoisuus mitataan kaasukromatografialla, ja näytteen volyymi käyttäen suurta kaasuruiskua.
Noin 12 mL 0,5 N NaOH-liuosta ruiskutetaan pussiin CO2:n absorboimiseksi
kaasufaasista. Noin 10 mL liuosta otetaan talteen ja sekoitetaan sopivaan nestetuikeliuokseen ja mitataan nestetuikelaskennalla (Seitz 2004).
Nestefaasi
Nestefaasista 14CO2 voidaan vapauttaa hapottamalla ja siirtämällä kaasuvirtauksen
(esim. N2, Ar) avulla sopivaan kerääjään. Yleensä vesinäytteissä oleva bikarbonaatti ja
karbonaatti otetaan talteen saostamalla bariumkarbonaattina. Liuokseen lisätään BaCl2
ja NaOH:lla nostetaan liuoksen pH (n. 10:een).
Kiinteä faasi
Kiinteästä faasista 14C voidaan hapettaa hiilidioksidiksi kontrolloiduissa olosuhteissa
polttouunissa, josta 14CO2 absorboidaan sopivaan pidätysmateriaaliin (esim. Optisorb
1TM, LKB Wallac), josta otetaan näyte ja lisätään tuikeliuokseen (esim. Optisorb STM,
LKB Wallac) nestetuikelaskentaa varten (Singleton et al. 2002).
Yleisesti voidaan todeta, että 14C, joka on matalaenerginen puhdas beta-emitteri (Emax=156
keV) on hankala analysoitava aktivoituneesta metallimateriaalista, kolmestakin syystä (Berg
& Fonnesbeck 2001).
 β-säteilyä emittoivien isotooppien määrittäminen on hankalaa niiden epädiskreetin hajoamisenergian takia; beta-emitterin energiaspektri on jatkuva, jossa erillisiä tietyn
energian omaavia spektriviivoja ei ole nähtävissä. Sen takia ennen nestetuikemittausta
tarvitaan kemiallinen separointi poistamaan sellaiset spesiekset, joiden hajoamisenergiat aiheuttavat häiriöitä (= muut beta- ja alfa-säteilyä emittoivat isotoopit).
 Jos metallimateriaali on kovin aktiivista, se joudutaan käsittelemään kauko-ohjainten
avulla suojatuissa tiloissa, joka on varsin aikaa vievää ja hankalaa, eikä sopivia tiloja
ole helposti saatavilla.
 14C on läsnä sellaisissa materiaaleissa, joita on hankala käsitellä ja homogeenisyyden
varmistamiseksi näyte täytyy kokonaan liuottaa kemiallista separointia varten.
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4

14

C tutkimuksia reaktorimateriaaleista

4.1

14

C aktivoituneessa metallijätteessä

Erilaisista aktivoituneista metallikomponenteista Robertson et al. (1992) ovat analysoineet
aktivoitumistuotteiden pitoisuuksia, myös 14C pitoisuutta. Näytteet olivat säteilyhistorialtaan
hyvin dokumentoituja materiaaleja; käytöstäpoiston yhteydessä otettuja polttoainenippujen ja
säätösauvojen komponentteja, (Taulukko 4.1).
Taulukko 4.1 Näytteissä käytetyt materiaalit (Robertson et al. 1992)
Assembly type

Reactor Station

Materials Sampled

General Electric
(7 x 7)

Cooper

Stainless steel bottom end fittings and
upper tie plate. Inconel expansion
springs, Zircaloy grid spacers

Combustion Engineering
(14 x 14)

Calvert Cliff

Stainless steel bottom end fittings and
flow/hold-down plater, Zircaloy and Inconel grid spacers, Inconel hold-down
springs.

Westinghouse
(14 x 14)

Point Beach

Stainless steel bottom end fittings, Inconel hold-down springs, Zircaloy guide
tube and grid spacers.

BWR Control Rod Blade

Duane Arnold

Stainless steel, B4C.

PWR Control Cluster Assembly (RCCA)
PWR Burnable Poison
Rod Assembly (BRPA)

Point Beach

Stainless steel, Ag/Cd/In alloy

Point Beach

Stainless steel, B4C.

Analysointeihin käytetyt näytepalat otettiin materiaaleista leikkelemällä PNL:n (Pacific
Northwest Laboratory) hot-cellissä. Näytepalojen koot olivat luokkaa 0,1 – 5 g riippuen metallimateriaalista ja sen annosnopeudesta. Metallipalat puhdistettiin huolellisesti toistuvilla
happoetsauksilla polttoaineesta tulleen kontaminaation (fissiotuotteet) poistamiseksi. Puhdistuksen jälkeen tunnettu määrä materiaalia liuotettiin yhteensopivaan happoseokseen (highpurity), jossa metallien aineosat pysyivät liuoksessa. Radiokemialliset analyysit tehtiin liuoksesta muille nuklideille, mutta 14C mitattiin suoraan polttotekniikkaa käyttävällä kaupallisella
analysaattorilla. Tarkempaa kuvausta 14C mittauksesta viitteessä ei ole ja määritys tehtiin inventaaria varten, joten 14C spesiaatiota ei tarkasteltu. Vain Duane Arnoldin näytteelle on ilmoitettu 14C pitoisuus = 0,67 Ci/m3.
Smith & Baldwin (1993) tutkivat 14C vapautumista polttoaineen suojakuorimateriaalista (taulukko 4.2) vain kaasumaisina yhdisteinä, jotka vapautettiin materiaalista putkimaisessa uunissa (resistance-heated) ja kerättiin virtauskaasun avulla kahteen keräimeeen (Kuva 4.1). Virtauskaasuna käytettiin ilmaa tai Ar-kaasua. 14C- keräimissä oli 80 mL 0,6 M NaOH, johon
radiohiili absorboitiin 14CO2:na ja josta näyte voitiin suoraan sekoittaa Beckman ReadyGel(™)- tuikeliuokseen mittausta varten. Laitteen toinen keräin absorboi hiilidioksidina esiintyvän hiilen, kun taas neljänteen keräimeen absorboitiin vähemmän hapettuneet hiilen muodot, jotka oli ensin hapetettu CO2:ksi jälkimmäisessä uunissa (CuO). Suojakuoren sisältämistä
14
N:sta ja 17O:sta muodostuneen 14C:sta arveltiin esiintyvän atomaarisena hiilenä tai saostuneena zirkoniumkarbidina, ZrC.
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Taulukko 4.2 Kokeissa käytetyt materiaalit (Smith & Baldwin 1993).
Koemateriaali

Zircaloy-4, (12,7 cm pitkä, 1,0 cm )
- 3-8 µm oksidikerroksella

PWR:n polttoaineesta,
palama n. 28MWd/kgHM

- 8-20 µm oksidikerroksella

Kaasut

- Huoneilma (50% suhteellinen kosteus)
- Ar (laboratoriolaatu jossa n. 50 ppm O2)

virtausnopeus molemmilla kaasuilla
3
100 cm (STP)/min (sccm)

Kuva 4.1 Kaavio systeemistä, jolla vapautunut 14C absorboitiin analysointia varten (Robertson et al. 1994).
ANL-W:ssä (Argonne National Laboratory-West) on kehitetty kauko-ohjattu analysointimenetelmä aktivoituneiden metallimateriaalien 14C määrän analysoimiseksi (Berg & Fonnesbeck
2001), jossa käytetään hiilianalysaattoria (LECO®HF-400/IR-412) määrittämään kokonaishiili. Analysointia varten kiinteä näyte sijoitetaan upokkaaseen raemaisen metallin (kiihdytin)
kanssa. Kiihdytin mahdollistaa näytteen ja indusoidun korkean radiotaajuuden magneettikentän välisen yhteyden. Tämä puolestaan tuottaa riittävän induktiivisen kuumennuksen polttamaan näytteen, jota huuhdellaan puhtaan hapen virtauksella. Laitteen induktiouuniin sijoitetussa näyteupokkaassa vapautuu palamisen seurauksena kaikki kiinteässä matriisissa oleva
hiili hiilimonoksidina (CO) tai –dioksidina (CO2). CO muutetaan kvantitatiivisesti CO2:ksi
johtamalla kaasumaiset tuotteet reagensseja (maa-alkali-kuparioksidi) sisältävän kuuman
(350 °C) putken läpi. Perinteisesti kokonaishiili määritetään CO2:sta IR adsorptiolla, mutta
tässä sovelluksessa 14C:n analysoimiseksi laitetta modifioitiin lisäämällä erillinen irrotettava
®
CO2-keräin (CARBOSPHERE carbon molecular sieve, 60/80 mesh), josta N2-huuhtelun
avulla saadaan kaikki CO2 kompleksoitua amiiniliuokseen. Näin saadaan 14C erotettua muista
β-emittereistä ja voidaan määrittää nestetuikemittauksella.
Menetelmä validoitiin analysoimalla neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettua standardinäytettä. Analyysitulokset on esitetty taulukossa 4.3.
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Taulukko 4.3 Standardimateriaalin 14C analyysitulokset (Berg & Fonnesbeck 2001).

®

Kuvatulla LECO -laitteistolla analysoitiin viiden suojakuorinäytteen kokonaishiili- ja 14Cpitoisuudet. Samoin analysoitiin säteilytetyt berylliummetallinäytteet. Tulokset on esitetty
taulukossa 4.4.
Taulukko 4.4 Analyysitulokset kokonaishiilelle ja 14C:sta a) polttoaineen suojakuorimateriaalista ja b) beryllium metallista (Berg & Fonnesbeck 2001)
a)

14

C tulokset suojakuorimateriaalista

b)

14

C tulokset beryllium metallista

Berg & Fonnesbeck (2001) toteavat, että tämä laitteisto tarjoaa sopivan menetelmän eristämään 14C muista mittausta häiritsevistä radioisotoopeista. Menetelmä on myös tarkka, sillä
14
C tulokset ruostumattomista teräsnäytestandardeista olivat kvantitatiivisia. Laitteistossa näytemäärien käsittelyä rajoittaa kuitenkin CO2:n kvantitatiivinen siirtäminen keräimestä, mikä
kestää 4 tuntia näytettä kohden. Tässä tutkimuksessa keskityttiin pelkästään 14C kokonaispitoisuuden määrittämiseen metallimateriaalista, joka palvelee 14C inventaarin määrittämistä
ydinlaitoksen aktivoituneista metallimateriaaleista.

4.2

Polttoaineen suojakuorimateriaalin karakterisointi loppusijoitusolosuhteissa

Polttoaineen suojakuorimateriaalin, Zircaloyn, tutkimuksia ovat esittäneet Tanabe, et al.
(2007) ja Yamaguchi et al. (1999). Tiedetään, että kuorimateriaalissa epäpuhtautena oleva
typpi tuottaa aktivoitumistuotteena 14C. Näissä tutkimuksissa käytettiin painevesireaktorin
(PWR) ja kiehutusvesireaktorin (BWR) käytetyn polttoaineen suojakuorimateriaaleja.


PWR: palama 47,9GWd/t , suojakuoren N-pitoisuus 47 ppm.



BWR: palama 39.4GWd/t , suojakuoren N-pitoisuus 34 ppm.

Näytemateriaalit käsiteltiin samoin kuin jälleenkäsittelyssä, sillä erotuksella että polttoainepelletit erotettiin ensin mekaanisesti. Kokeissa tutkittiin erikseen kolmenlaista materiaalia;
1) suojakuorimateriaali,
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2) suojakuorimateriaali ilman oksidikerrosta ja
3) oksidikerros.
Suojakuorimateriaali ilman oksidikerrosta valmistettiin mekaanisesti raaputtamalla ja oksidikerros taas puristamalla kuorimateriaali. Kuvassa 4.2. on esitetty näytemateriaalien valmistus.

Kuva 4.2 Tutkimuksessa käytettyjen näytemateriaalien valmistaminen käytetyn polttoaineen
Zircaloy suojakuoresta (Yamaguchi et al. 1999).
Ennen kokeiden aloittamista näytemateriaalien14C inventaarit määritettiin nestetuikelaskennalla happoon liuotetuista näytteistä, myös kaasufaasi analysoitiin. Näytemateriaalien inventaaritulokset on esitetty taulukossa 4.5.
Taulukko 4.5 14C:n inventaarit Zircaloy metallissa ja oksidikerroksessa (Zry=Zircaloy) (References 1, 4 and 13 in Tanabe et al. 2007).

Tulokset osoittavat, että 14C aktiivisuus on oksidikerroksessa noin kaksinkertainen verrattuna
itse metalliin. Mahdollisia selityksiä tälle voi olla
- oksidikerroksessa tapahtuva aktivoitumisreaktio, 16O(n,) 17O(n,)  14C,
- 14C diffundoituminen metallista oksidikerrokseen ja/tai
- 14C ja typen adsorboituminen jäähdytysvedestä oksidikerrokseen.
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14

C:n vapautumista ja kemiallista muotoa tutkittiin uuttokokeella:

PWR:n kuorimateriaalinäyte laitettiin teräksiseen testiastiaan, joka oli sijoitettu hot-cell kammioon. Ilma poistettiin Ar-kaasulla testiastiasta ja lisättiin simuloitu sementin kanssa tasapainossa oleva pohjavesi (laskettu mallintamalla olettaen betonin ja meriperäisen pohjaveden
vuorovaikutusreaktiot). Systeemissä tehtiin kahdenlaisia kokeita, 1) lyhytkestoinen koe 14Cspesiaation määrittämiseksi ja 2) pitkäaikainen koe, jonka tarkoituksena on määrittää uuttuvan
hiilen määrä. Samanlaista systeemiä käytettiin BWR:n suojakuorimateriaalin näytteille. Kuvassa 4.3 on esitetty kaaviot a) käytetystä laitteistosta ja b) analysointimenetelmästä.

a)

b)

Kuva 4.3 a) Uuttokokeessa käytetty laitteisto ja b) analysointikaavio (Tanabe et al. 2007).
Lyhytkestoista koetta varten suojakuorimateriaali puristettiin pinta-ala/vesivolyymisuhteen
kasvattamiseksi ja uuttoprosessin kiihdyttämiseksi. Näytteinä oli suojakuorimateriaali ja suojakuorimateriaali ilman oksidikerrosta, koska materiaalien uuttokäyttäytymisen oletetaan olevan erilaisen oksidikerroksella ja itse suojakuorimateriaalilla. Koeolosuhteet on esitetty taulukossa 4.6.
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Taulukko 4.6. Uuttokokeissa käytetyt olosuhteet (Tanabe 2007, Yamaguchi et al. 1999).
HUOM! Taulukossa“Reducing atmosphere in a glove box of nitrogen” tarkoittanee olosuhdekaappia, jossa
kaasufaasina käytetään n. 3% vetyä sisältävää typpikaasua.

PWR

BWR

PWR kokeiden tulokset osoittivat, että 14C havaittiin vain nestefaasissa eikä lainkaan kaasufaasissa. Suurin osa hiilestä esiintyi orgaanisessa muodossa. Eluoituneen 14C radioaktiivisuus
pelkästä suojakuorimateriaalista oli kertaluokkaa pienempi kuin näytteestä, jossa oksidikerros
oli mukana. Hiilen eluoitumisnopeuden havaittiin pienenevän ajan myötä, Kuva 4.4.

Kuva 4.4 Pitkänajan kokeessa saatu 14C-uuttonopeus ajan funktiona (Tanabe 2007).
Hiilen kemiallisten spesiesten tutkiminen uuttonäytteestä tehtiin hapottamalla osa liuoksesta
epäorgaanisella hapolla, jolloin vapautuu hiilidioksidia, CO2 (=epäorgaaninen hiili). Seuraavaksi jäljellä olevaan näytteeseen lisättiin hapetin, jolla hapetettiin jäljellä oleva hiili CO2:ksi
ja sen perusteella saatiin orgaanisen hiilen määrä. Kaasufaasissa olevan 14C:sta erottelu ja
talteenotto analysoitavaksi tehtiin seuraavasti; CO2 ja CO absorboitiin NaOH liuokseen, mutta
ensin CO muutettiin CO2:ksi katalyytin avulla ja viimeksi metaani (CH4) muutettiin CO2:ksi

16 (41)

polttamalla ja absorboimalla NaOH liuokseen. 14C-pitoisuus eri näytefraktioista mitattiin nestetuikemittauksella. Taulukossa 4.7 on esitetty lyhytkestoisten kokeiden mittaustulokset. Pitkäkestoisia korroosiokokeita on suunniteltu tehtävän noin 10 vuodenajan (loppuen vuonna
2017).
Taulukko 4.7 Lyhytkestoisten uuttokokeiden tulokset PWR materiaaleille (Tanabe 2007)

Lopuksi Tanabe (2007, et al. 2009) pohtii kemiallisen termodynamiikan näkökulmasta vertailemalla C:n ja Zr:n Pourbaix-diagrammeja (Kuva 4.5). Loppusijoitustilassa redox-potentiaali
on noin -300 mV (oranssi alue b), mutta faasirajalla, jossa Zircaloyn korroosiota tapahtuu,
redox-potentiaali on vieläkin alhaisempi (valkea alue a), joka vastaa aluetta missä metaani ja
metanoli ovat stabiileja faaseja. Tanabe pohtiikin, voiko metallista vapautuvat 14C-spesiekset
(orgaaniset ja epäorgaaniset) olla stabiileja loppusijoitusolosuhteissa. Huom! Tehdyissä kokeissa ei ole mitattu, tai viitteissä ei ole ilmoitettu kokeissa vallitsevaa redox-potentiaalia.

Kuva 4.5 Hiilen ja zirconiumin Pourbaix diagrammit. Oranssilla ellipsillä (b) merkitty loppusijoituksen olosuhde ja valkealla alue (a), jossa tapahtuu Zircaloyn korroosiota (Tanabe
2007). Kuvassa katkoviivojen (i ja ii) väli osoittaa veden stabiilisuusalueen.
Polttoaineen kuorimateriaalissa olevan hiilen kemiallisesta muodosta ei tässä tutkimuksessa
saatu tietoa, mutta todetaan, että todennäköisesti se voi olla grafiittina tai hiiliyhdisteinä mukaan lukien ZrC.
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Kogawa (2004) käytti kolmea aktivoitua metallimateriaalia uuttokokeissaan (taulukko 4.8.),
joissa materiaali upotettiin alkaliseen pohjavesisimulanttiin.
Taulukko 4.8 Kokeissa käytetyt materiaalit ja olosuhteet (Kogawa 2004).

Tiettyinä ajankohtina liuoksista analysoitiin 14C-pitoisuus;
 epäorgaanisen hiilen määrittämiseksi liuos hapotettiin epäorgaanisella hapolla
14
CO2:ksi
 orgaaninen hiili saatiin hapettamalla liuokseen jäänyt hiili 14CO2:ksi mittausta varten
Tuloksia hiilen spesiaatiosta ei kuitenkaan viitteessä esitetä vaan annetaan vain kokonaishiilen
aktiivisuudet. Uuttokokeilla mitattiin 14C korroosiota vastaavilla ei aktivoituneilla metallinäytteillä (Zirconiumseos, ruostumaton teräs ja nikkeliseos). Lopuksi verrattiin mitattua uuttonopeutta ja korroosionopeudesta laskettua uuttonopeutta kyseisillä materiaaleilla, kuva 4.6.
Kuvien perusteella todetaan, että 14C uuttotestien tulokset pitävät jokseenkin yhtä korroosionopeuksista laskettujen uuttonopeustulosten kanssa. Korkeamman säteilytyksen saaneen teräksen mitattu 14C uuttonopeus on kuitenkin matalampi kuin vähemmän säteilyä saaneen teräksen, kuva 4.6 b. Tämän selitettiin johtuvan passivoivan oksidikerroksen muodostumisesta
enemmän säteilyä saaneen teräksen pinnalle heti kiillottamisen jälkeen.
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Kuva 4.6 Uuttumisnopeudet tutkituille reaktorimateriaaleille (Kogawa 1993).
Kopp (1988) sekä Kopp & Münzel (1990), tutkivat polttoaineen kuorimateriaalista (Zircaloy)
vapautuvia haihtuvia hiilidioksidiyhdisteitä. Korkean aktiivisuuden takia ei voitu käyttää käytetystä polttoaineesta saatavaa materiaalia eikä reaktorin säteilyvuossa aktivoitua materiaalia.
Sen sijaan tutkittava materiaali valmistettiin seostamalla 14C 0,25 mm paksuun Zircaloy-2
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lamelliin (materiaalitiedot taulukossa 4.9) hajottamalla termisesti (1,2)-14C-eteeni jota seurasi
pidempiaikainen karkaisu, jotta saatiin suunnilleen homogeeninen 14C-jakauma materiaaliin.
Kirjallisuusviitteessä on kuvattu tarkemmin 14C:n seostamisen menetelmä ja radiohiilen syvyys- ja lateraalijakaumien määrittäminen tutkittavassa materiaalissa.
Taulukko 4.9 Toimittajan (Teledyne Wah Chang, Albany, USA) sertifikaatin mukainen koostumus Zircaloy-2 materiaalille, joka vastaa ASTM (!989) spesifikaatiota

Zircaloy näytteestä vapautettiin 14C-yhdisteet kuumentamalla ensimmäisessä uunissa, jolloin
vapautui CO2, joka absorboitiin kaasuvirtauksen avulla NaOH-liuokseen ja muut vapautuneet
yhdisteet esim. CO hapetettiin CuO:lla jälkimmäisessä uunissa CO2:ksi ja absorboitiin myös
NaOH liuokseen. 14C määritykset tehtiin nestetuikelaskennalla. Näissä tutkimuksissa ei tarkasteltu 14C-spesiaatiota loppusijoituksen kannalta vaan vapautumista kuivavarastoinnin kannalta.
Bleier et al. (1988) tutkivat käytetyn polttoaineen kuorimateriaalia 14C inventaaria varten
(PWR- ja BWR-laitoksilta). Kuorimateriaalia uutettiin autoklaavissa NaCl liuoksilla, jotta
saataisiin perustietoa 14C:n käyttäytymisestä suljetussa loppusijoitustilassa sen jälkeen, kun
vesi on tunkeutunut tilaan (Saksassa käytetyn polttoaineen loppusijoitusta kaavaillaan suolaesiintymään). Tutkimuksissa tehtiin ensin esikoe, jolla arvioitiin varsinaiseen kokeeseen tarittavaa aikaa. Esikokeessa käytettiin
- 20 mm pituinen näyte PWR-suojakuoresta, jonka paino oli 2,924 g
- uuttoliuoksena 120 mL kyllästettyä NaCl-liuos (200 °C:ssa 48 g NaCl)
- autoklaavin tilavuus oli 250 cm3
- autoklaavi paineistettiin Ar:lla (1,5 MPa), kuumennettaessa 200 °C:een, tasapainopaineeksi saatiin 2,5 MPa
- esikoe lopetettiin 111 päivän kuluttua
Esikokeessa puhtaalla NaCl-liuoksella korroosio oli liian vähäistä, jotta olisi saatu arviota
vapautuneen 14C määrästä ja sen kemiallisesta muodosta.
Varsinaisia kokeita varten liuoskemiaa muutettiin lisäämällä fluoridia eri pitoisuuksia ja kokeita tehtiin eripituisia ajanjaksoja. Fluoridilisäyksillä simuloitiin loppusijoitustilaa ympäröivän suolaesiintymän pohjavettä, tosin pitoisuudet olivat selvästi korkeammat.
- Kokeen I kylläiseen NaCl-liuokseen lisättiin 100 ppm:n fluoridipitoisuus (NaF). Rinnakkaiskokeet suojakuorinäytteillä (PWR 20 mm ja BWR 12 mm sekä 5mm). Liuoksena 29,6 g vettä, jossa 27 g NaCl ja 6.3 mg NaF. Kokeissa autoklaavin (200 °C) paine
vaihteli 1,5 MPa ja 4 MPa:n välillä. Autoklaavissa kokeet olivat 123 päivää. Autoklaavissa koeastiana toimi hioskorkillinen Duran-lasiastia. Ennen avaamista kokeet
jäähtyivät autoklaavissa noin kuukauden, jolloin paine ja lämpötila oli laskenut normaaliksi.
- Kokeen II uuttoliuoksena oli 60g vettä, jossa 54g NaCl ja 25 mg NaF. Autoklaavissa
koeastiana oli umpinaiseksi sulatettu lasiampulli. Rinnakkaiskokeiden näytteinä PWR
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(24 mm) ja BWR (12 mm ja 5 mm) suojakuorimateriaalit. Koeaika 83 päivää, 200 °C
ja 1,5 MPa.
Suojakuorimateriaalin korroosio määritettiin punnitsemalla näytteet ennen koetta ja kokeen
jälkeen. 14C määritettiin kaasu- ja vesifaasista sekä näytteistä. Näytteet liuotettiin fluorivetyhappoon (HF).
Bleier et al. (1988) totesivat, että kokeissa korroosion todettiin alkavan vasta kun 100 ppm
fluoridia oli lisätty uuttoliuokseen. 14C-tulokset osoittivat, että PWR:n suojakuorimateriaalista
noin 50 % ja BWR:n materiaalista noin 90 % vapautui, josta  95 % vapautui 14CO/14CH4
fraktiossa kun taas vähemmistönä oli vaputunut14CO2 (noin  5 %). Vastaavanlainen 14Cspesiesten jakauma saatiin laimennettuun fluorivetyhappoon liuotetuista kuorimateriaaleista.

4.3

14

C grafiittiheijastimessa

Magnusson et al. (2004) kehittivät poltto- ja hiilidioksidin absorptiosysteemin (Kuva 4.6),
jolla voitiin fraktioida orgaaninen ja epäorgaaninen hiili analysoitaessa grafiittiheijastinnäytteitä. Erottaminen tehtiin kahdessa eri lämpötilassa; orgaanisen fraktio määritettiin yhdisteiksi, jotka hapetetaan alle 600 °C:ssa ja epäorgaaninen fraktio yhdisteiksi, jotka hapetetaan
600900 °C:ssa. Fraktioiden 14C aktiivisuus mitattiin nestetuikelaskennalla.

Kuva 4.6 Kaaviokuva epäorgaanisen ja orgaanisen hiilen erottamisessa käytetystä systeemistä (Magnusson et al.2004).
Analysoitava näyte (n. 100 mg) laitetaan polttoruuheen ja sijoitetaan keskellä polttouunia.
Neljä kaasunpesupulloa täytetään emäksellä (150 mL, 4M NaOH) ja katalyysiuunin lämpötila
asetetaan 750 °C:een. Palokaasut johdetaan systeemin läpi happivirtauksella, n. 0,2 L/min.
Orgaanisen hiilen yhdisteet poltetaan ensin (25 minuuttia lämpötilan ollessa 595 ± 5 °C) ja
sen jälkeen epäorgaanisen hiilen yhdisteet (10 minuuttia lämpötilassa 890 ± 5 °C). Nestetuikelaskentaa (LKB Wallac-Model 1217 Rackbeta) varten otettiin 2 mL:n näyte kustakin
pesupullosta ja sekoitettiin 18 mL:aan tuikeliuosta (Hionic-Fluor, Packard Instrument Co.).
Tuikepullojen annettiin levätä ainakin 12 h ennen mittausta. Epäorgaanisen radiohiilen määrä
oli noin kaksinkertainen verrattuna orgaaniseen radiohiileen. Tässä tutkimuksessa ei tutkittu
tarkemmin orgaanisen fraktion 14C-spesieksiä.
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5

Hiilivetyjen muodostuminen metalli/vesi systeemissä

5.1

C:n spesiaatio polttoaineen suojakuorimateriaalia simuloivan
metallin uuttokokeessa

Parantaakseen arviota 14C:n osuudesta polttoaineen suojakuorimateriaalissa toimintakykyanalyysia (PA) varten Kaneko et al. (2003) tutkivat Zr- ja Fe-pohjaisilla metallimateriaaleilla
hiilen mahdollisia kemiallisia spesieksiä loppusijoituksen olosuhteissa.
Kokeena käytettiin uuttokoetta, jossa otettiin aika ajoin pieniä liuosnäytteitä analysoitavaksi.
Simulointimateriaaleina kokeissa käytettiin hiiltä sisältävää (0.02 p-%) zirconiummetallijauhetta (polttoaineen kuorimateriaalille) ja hiiliteräsjauhetta (hiiltä 0.12 p-%) (polttoainenippujen ylä- ja alapään kappaleille). Lisäksi tutkittiin hiiliyhdisteiden vapautumisprosessia vastaavanlaisilla uuttokokeilla käyttäen muita kiinteitä faaseja; zirkoniumkarbidia (ZrC), rautakarbidia (Fe3C), hiili- ja Zr-jauheen sekoitusta sekä hiili- ja rautajauheen sekoitusta. Koeparametrit olivat samat kuin mitä metallijauheilla käytettiin. Koemateriaalit ja -olosuhteet on esitetty
Taulukossa 5.1 ja kuvassa 5.1 koejärjestely.
Taulukko 5.1 Kokeissa käytetyt materiaalit, olosuhteet ja analyysimenetelmät (Kaneko et al.
2003).
Materiaalit

-

zirkoniumjauhe /C (0,02 p-%)
hiiliteräsjauhe /C (0,12 p-%)
ZrC jauhe
Fe3C jauhe
Zr- ja C-jauhesekoitus
Fe- ja C-jauheseos

Liuoksen pH

8 ja 12,5 (NaOH:lla säädetty)

Vesi/kiinteäaine

1mL/g

Olosuhde

hanskakaappi, huoneen lämpötila, pelkistävät olosuhteet
(3% N2-H2)

Näytteenotto

liuosnäytteitä säännöllisin väliajoin

Mittaukset

Kokonaishiili (TOC analysaattori)
#)
Orgaaninen hiili (HPLC )
#)
alkoholit (GC-MS )
#) Liitteessä 1 HPLC ja GC-MS analyysien parametrit
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TOC analysaattori

HPCL-analyysi

Kuva 5.1 Käytetty koejärjestely (Tanabe 2007).
Kokeissa seurattiin ajan funktiona orgaanisen- ja epäorgaanisen hiilen kokonaispitoisuuksia
TOC (Total Organic Carbon) analysaattorilla (Simadzu Model 5000 A). Noin viiden kuukauden kuluttua uuttokokeiden tulokset osoittivat hiilipitoisuuden tasaantuvan. Molempien materiaalien, hiiliteräs ja Zr-metalli, uuttokokeiden tuloksissa havaittiin hiilen uuttuvan vesiliuokseen sekä orgaanisessa, että epäorgaanisessa muodossa. Kokonaishiilen pitoisuus kasvoi ajan
myötä ja lisäksi korkeammassa pH:ssa pitoisuudet olivat korkeampia kummallakin metallimateriaalilla (Kuva 5.2). Kaasufaasissa ei havaittu CO2-, CO- tai CH4-spesieksiä. Orgaaniset
hiilen spesiekset?? analysoitiin nestekromatografialla (HPLC), jonka tuloksena identifioitiin
matalan molekyylipainon omaavia yhdisteitä; karboksyylihappoja (muurahaishappo,
HCOOH, ja etikkahappo, CH3COOH) sekä aldehydeistä formaldehydi, HCHO. Kaasukromatografia-massaspektrometrialla (GC-MS) analysoitiin alkoholeja (metanolia, CH3OH, ja etanolia C2H5OH). Näitä orgaanisia hiilen spesieksiä havaittiin vain metallikarbidien (ZrC ja
Fe3C) kokeissa ja suurin osa orgaanisesta hiilestä esiintyi karboksyylihappoina (Taulukko
5.2).

ZrC

a)

Fe3C

C

ZrC

FeC

Orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus karbideista

Zr

b)

Fe3C

C

ZrC

FeC

Epäorgaanisen hiilen kokonaispitoisuus karbideista

Kuva 5.2 Karbideista liuenneet a) orgaanisen ja b) epäorgaanisen hiilen pitoisuudet. Yhden
kuukauden kokeesta (pH 12,5 tumma punainen ja pH 8,0 tumma sininen). Kolmen kuukauden
kokeesta (pH 12,5 vaalea punainen ja pH 8,0 vaalea sininen) (Kaneko et al. 2003).
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Taulukko 5.2 Näytteistä havaitut orgaaniset hiili-spesiekset (Tanabe 2007).

Metallisessa materiaalissa olevan hiilen kemiallista muotoa ei varmasti tiedetä, mutta Smith &
Baldwin (1993) ovat esittäneet hiilen esiintyvän karbidina tai atomaarisena hiilenä Zircaloymetallissa, jolloin metallin karbidihiilen ajatellaan reagoivan uuttoveden kanssa (esim. ZrC:n
hydrolyysi) muodostaen hiilen orgaanisia spesieksiä. Jos taas on kyseessä atomaarinen hiili,
niin silloin orgaaniset hiilispesiekset olisivat tuloksena hiilen pelkistymisestä oksidikseen hapettavan metallin vaikutuksesta.
Tutkimustensa tulosten Kaneko et al. (2003) toteavat viittaavan siihen, että yksi metallissa
oleva hiilen kemiallisista muodoista voisi ainakin olla karbidi, koska karbidien liuotuskokeiden analyysituloksena identifioitiin karboksyylihappoja.

5.2

Hiilivetyjen muodostuminen veteen liuenneen CO2:n pelkistyessä

Hardy & Gillham (1996) tutkivat erilaisten rautamateriaalien ja vesiliuosten yhdistelmillä
hiilivetyjen muodostumista. Tutkimuksessa käytettiin erä- ja kolonni-kokeita.
Materiaalit:
Fe-materiaalitiedot on esitetty taulukossa 5.3.
Taulukko 5.3 Kokeissa käytetyt Fe-materiaalit (Hardy & Gillham 1996).
Rautamateriaali
Fe-hileet

Fe-pitoisuus

C-pitoisuus

Partikkelikoko

Muuta

n. 90%

2,4%

0,6 – 2,0 mm

pinta-ala BET
2
1,1 m /g

(Master Builder, Cleveland, Ohio)

(+ pieniä määriä
mm. Mn, Cu ja Cr)

elektrolyyttinen Fe

> 99%

100 mesh

(Fisher Scientific)

Master Builder materiaalista (MB) valitut erät esikäsiteltiin täyttämällä ruostumaton teräsastia
MB:llä ja paineistamalla astia useamman viikon ajaksi analyysilaatuisella vedyllä (5 tai
10 atm), jota ei erikseen puhdistettu. Astiasta ei myöskään poistettu ilmaa erikseen ennen paineistamista. Tulosten tulkinnan validoimiseksi käytettiin Fisher Scientificin Fe- materiaalia
(FC), jolle ei tehty H2-käsittelyä. Muutoin materiaalit käytettiin sellaisenaan. Kokeissa käytettiin useita erilaisia vesiä, mutta pääasiassa ne olivat kemikaaleista ionivaihdettuun veteen
valmistettua pohjaveden simulanttia (Taulukko 5.4), jonka pH säädettiin 6,0:ksi hapottamalla
HCl:lla.
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Taulukko 5.4 Simuloidun pohjaveden analyysitulos (Hardy & Gillham 1996).

Valittuja kokeita tehtiin käyttäen orgaanisesta aineksesta vapaata vettä (tislattu, hiilisuodatettu
ja UV:llä hapetettu) ilman suolalisäyksiä ja vettä johon oli lisätty 40 mg/L CaCO3. Ennen
käyttöä vesistä ei poistettu erikseen happea tai karbonaattia.
FC-materiaalin kolonnikokeissa vetenä oli 18 M Nanopure vesi, josta happi ja karbonaatit
poistettiin N2-kaasukuplituksella (5h). Yhteen koeveteen lisättiin CaCO3 (120 mg/L) ja toiseen KBr (40 mg/L). Nämä vedet säilytettiin lasiastioissa typpiatmosfäärissä estämään niiden
kontaminoituminen hapen ja hiilidioksidin vaikutuksesta.
Eräkokeet:
- 10.0 g rautamateriaali laitettiin 40 mL:n headspace-lasipulloon .
-

-

Pullot täytettiin piripintaan (ei kaasutilaa) vesiliuoksella ja suljettiin heti alumiinisella
crimp-korkilla, jossa teflon/silikonisepta.

Täytetyt pullot punnittiin ja laitettiin pyörivälle kiekolle (2 kierrosta/min, vaakasuora
akseli), jolla saatiin täydellinen sekoittuminen ilman liiallista ravistelua. Kiekko pidettiin pimeässä estämään fotokatalyyttiset reaktiot
- Pullot otettiin kiekolta ja sentrifugoitiin 2 min (380 g) suspendoituneen raudan erottamiseksi.
- Hiilivetyanalyysiä varten näytteet otettiin septan läpi 2.0 mL:n ruiskuun.
Kolonnikokeet:
Näissä käytettiin samantapaista proseduuria kuin Gillham & O’Hannes (1994) viitteessä on
esitetty.
- metrin mittainen akryylikolonni (3 cm sisä-) täytettiin kaupallisella Fe-materiaalilla
2 cm:n lisäyksillä
- Kolonnin kyljessä oli näyteenottopisteitä 7 kpl eri etäisyyksillä (5, 10, 20, 30, 40, 60,
80 cm) syöttöpäästä.
- Kussakin näytteenottopisteessä oli Swagelock-liitin (nailonia, 0,16 cm ulko-), johon
oli pysyvästi liitetty 3,8 cm pitkä luer-lock ruiskuneula (koko 16). Ruiskuneula oli täytetty lasivillalla ja korkitettu muovisella silikonilla täytetyllä ruiskukorkilla.
- Muoviastiassa oleva liuos syötettiin peristalttisella pumpulla (0.5 mL/min). Veden viipymäaika kolonnissa oli 14 h.
- Kaikkien letkujen materiaali oli Teflonia paitsi pieni pätkä Vitonia, joka kulki pumpun
läpi. Teräksinen T-liitos syöttölinjassa mahdollisti syöttövedestä näytteenoton.
- Kolonninäytteet otettiin puristamalla kiinni ulostulolinja ja antamalla liuoksen valua
suoraan näytteenottopisteissä 2,0 mL:n ruiskuun.
Kaksi vastaavanlaista 16 cm pitkää kolonnia valmistettiin elektrolyyttiselle Fe-materiaalille.
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Analysointi:
Hiilivetymäärityksiä varten näytteet kerättiin 2 mL:n pulloihin jättäen niihin 0.5 mL:n kaasutila. Pullot suljettiin heti Teflonpintaisella silikoniseptalla. Näytteitä ravisteltiin 15 min pyörivällä sekoittajalla. Kaasutilasta otettiin kaasutiiviillä ruiskulla 50µL:n näyte, joka ruiskutettiin
manuaalisesti kaasukromatografiin.
Käytetyt laitteet olivat;
- FID (flame ionization detector) Hewlett-Packard Model 5790 Gc, jossa oli GS-Q
kolonni (J&W Scientific, 30 m x 0.545 mm). Uunin lämpötilaohjelma: 60 °C:ssa
3 min ja sitten nosto 25 °C/min 90 °C:een. Injisointipisteen lämpötila oli 120 °C ja detektorin lämpötila 180 °C.
- Photovac 10S50 GC PID:llä (photoionization detector) ja isotermisellä uunilla
(30° C). PID:n ionisaatiopotentiaali oli 10,6 eV ja kantajakaasuna käytettiin ns. nollailmaa (=puhdistettu hiilivetyvapaa ilma) virtausnopeuden ollessa 10 mL/min. PID:iin
oli liitettynä kiinteästi TFE-täytetty kolonni, jossa oli 5% SE-30:tä Chromosorb G,
AW-DMCS:llä (100-120 mesh).
Hiilivedyt tunnistettiin vertaamalla viipymä??aikoja hiilivetystandardeihin. Kaasukromatografit kalibroitiin kaupallisesti valmistetulla kaasustandardilla, joka sisälsi metaania, eteeniä,
etaania, propeenia, propaania, 1-buteenia, n-butaania ja isobutaania. Vallitseva kaasufaasin
metaanipitoisuus, joka kaasufaasissa vaihteli 2-5 µg/L tiettynä päivänä, vähennettiin näytteen
pitoisuudesta. PID kalibroitiin cis- ja trans-2-buteeneja varten yksittäisillä kaasustandardeilla;
buteenitulokset ilmoitettiin kokonaisbuteenina. Vesipitoisuudet laskettiin Henry:n lain vakioita käyttäen (MacKay & Shiu, 1981). Kolmea erillistä penteeni-isomeeriä varten valmistettiin
metanolipohjaiset standardit. Kaasustandardit hankittiin Lindeltä ja penteeni-isomeerit Aldrichilta. Yhdisteiden määritysrajat määritettiin käyttämällä EPA-proseduuria menetelmän
määritysrajojen määrittämiseksi. PID:llä oli matalammat määritysrajat alkeeneille kuin
FID:llä. Näytteistä ei analysoitu alkoholeja, vetykaasua tai formiaattia.
Tulokset:
Kaikissa kokeissa havaittiin hiilivetyjä; metaani, eteeni, etaani, propeeni, propaani, 1-buteeni
ja cis-2-buteeni. Kolmen penteeni-isomeerin hivenpitoisuuksia havaittiin kaupallisen raudan
kolonnista, kun niitä testattiin ensi kertaa vuoden yhtäjaksoisen koeajan kuluttua. Eräkokeiden
näytteistä ei analysoitu penteenejä.
Tutkimusten perusteella esitettiin mm. seuraavat johtopäätökset;
1) Hiilivetyjä syntyi CO2:n pelkistyessä rautametallin vaikutuksesta. Kymmenen hiilivetyä identifioitiin (C5:een asti).
2) Havaittujen hiilivetyjen muodostuminen näyttää noudattavan Anderson-Schulz-Flory
jakaumaa, joka tunnetaan hyvin Fisher-Tropsch synteesissä (jossa CO ja H2 muodostavat katalyytin avulla pitkäketjuisia hiilivetyjä; alkaaneja, alkeeneja sekä mahdollisesti alkoholeja, Saikkonen 2010). Hardy & Gillhamin ehdottama reaktiomekanismi on
esitetty kuvassa 5.3.

Kuva 5.3 Reaktiomekanismi CO2:n pelkistymiselle (viitteen Kudo et al. 1993 mukaan).
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3) Rautamateriaalin esikäsittely H2:lla lisäsi liuoksessa havaittujen hiilivetyjen kokonaismassaa sekä lisäsi havaittua hiilivetyjen ketjuuntumista.
4) Hiilivetyjen pitoisuus sekä havaittu todennäköisyys ketjuuntumiselle, molemmat lisääntyivät ajan myötä. Tasapainon saavuttaminen oli hidasta ja voi liittyä kasvavien
hiilivetyketjujen hydrofobisuuden lisääntymiseen rautamateriaalin pinnalla.
Guan et al. (2003) tutkivat CO2:n pelkistymistä vedessä hapettomissa olosuhteissa huoneen
lämpötilassa käyttäen rautaa hapetustilalla 0 ja Fe0-pohjaisia komposiittimateriaaleja. He valmistivat itse Fe0-rautajauheen suoraan puhtaista kemikaaleista (reagent grade, Waco Pure
Chemical Industry) ilman mitään lisäpuhdistuksia. Rautajauhe valmistettiin saostamismenetelmällä käyttäen Fe(NO3)3·9H2O ja ammonium hydroksidiliuosta. Saatu saostuma pestiin ja
suodatettiin useampaan kertaan, sitten kuivattiin ilmassa 100 °C:ssa 24 tuntia, jonka jälkeen
se kalsinoitiin 450 °C:ssa 5 tuntia ja lopuksi pelkistettiin 450 °C:ssa 20 tuntia. Lisäksi valmistettiin Fe0-Cu-K-Al ja Fe0-K-Al komposiitit kerasaostusmenetelmällä. XRD:llä varmistettiin
syntetisoitujen lähtömateriaalien raudan hapetustila (0).
Tutkimuksissa käytettiin suljettuja reaktioastioita (173 mL) huoneen lämpötilassa ilman sekoitusta tai ravistelua. Reaktioastia oli yhdistettynä suljettuun kaasunkiertosysteemiin ja online kaasukromatografiin. Valmistettu rautamateriaali, 0,3 g, sekoitettiin 5,0 mL:aan tislattua
vettä. Reaktioastiasta poistettiin kaasu vakuumilla ja lisättiin 95 kPa erittäin puhdasta CO2:a.
Muodostunut H2 ja CH4 määritettiin kaasukromatografialla (Shimadzu, GC-14B), kolonnina
molekyyliseula 5A, detektoreina TCD (Thermal Conductivity Detector) ja FID (Flame Ionization Detector), sekä Ar kantajakaasuna. CH3OH ja C2H5OH määritettiin kaasukromatografialla (Shimadzu, GC-17), jossa oli kapillaarikolonni ja FID. Nestemäistä näytettä otettiin
0,005 mL analyysiin ja kantajakaasuna oli He. Jauheiden BET pinta-alat määritettiin typpi
adsorptiomenetelmää käyttäen. Jauheiden pintakarakterisointi (tuoreena ja kokeen jälkeen, 20
tunnin koe) tehtiin ESCA:lla (X-ray photoelectron spectrometer, ESCA-3400, Shimadzu) ja
fotoemissiospektrometrillä (AC-I, Riken Keiki Inc.). Ennen analysointia näytteet pidettiin
ampulleissa vakuumiolosuhteissa. Hiiliyhdisteiden lisäksi analysoitiin Fe3+ ja Fe2+ spektrofotometrisesti (U-2000, Hitachi).
Taulukossa 5.5. on esitetty reaktiotuotteiden analyysitulokset. Pelkän raudan (Fe0) kokeissa
muodostui pääasiassa vetyä ja vain vähän metaania, mutta Fe0-komposiittien kokeissa muodostui myös muita hiilivetyjä ja alkoholeja. XPS, XRD ja fotoemissio mittaukset osoittivat,
että reaktiossa Fe0-materiaalin pinta ja suurin osa itse materiaalia hapettuivat magnetiitiksi
(Fe3O4) ja muiksi mahdollisiksi oksideiksi. Tätä korroosioprosessia edistää CO2:n liukeneminen veteen ja siitä seurauksena muodostuvat protonit hapettavat Fe0:n, jolloin vapautuu vetyä.
Lisäksi vapautuva H2 toimii reaktanttina CO2:n reagoidessa Fe0-komposiittien kanssa.
Taulukko 5.5 Reaktiotuotteet CO2:n pelkistyessä vedessä Fe0-pohjaisten materiaalien kanssa
(Guan et al. 2003)
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Tässä viitteessä kyseenalaistetaan Hardy ja Gillham (1996) esittämä tulos, että metaanin ja
muiden hiilivetyjen, kuten C2H6 ja C2H4, muodostuminen olisi termodynaamisesti mahdollista
vaikka reaktiot ovat erittäin hitaita ilman sopivaa katalyyttiä, perusteluna se, että kyseiset reaktiot vaativa usean elektronin siirtymisen. Toisaalta todetaan, että Kudo et al. (1993) ovat
ehdottaneet, että CO2:n sähkökemiallinen pelkistäminen vedessä käyttäen rautaa elektrodina
voisi edistää hiilivetyjen muodostumista, kun Fe0 voisi toimia, ei vain elektrodina vaan myös
katalyyttinä.
Vastaavantyyppisiä kokeita kuin Guan et al (2003) ovat myös tehneet Jin et al. (2011), mutta
olosuhteet olivat hydrotermiset, (lämpötila kokeissa oli n. 300 °C) ja he tutkivat muidenkin
metallien (Al, Zn, Ni, Mn) kuin raudan vaikutusta. Bikarbonaatin lisääminen (1 mmol) vesiliuokseen lisäsi vedyn tuottoa raudan korrodoituessa. Veteen muodostui muurahaishappoa
(HCOOH), mutta vähiten raudan vuorovaikutuskokeessa, jossa Ni:n läsnäolo kokeessa kuitenkin selvästi lisäsi muurahaishapon määrää, eli Ni katalysoi muurahaishapon muodostumista CO2:sta.

5.3

Hiilivetyjen muodostuminen rautametalli/vesi-systeemeissä

Vastaavanlaisilla kokeilla kuin Hardy & Gillham (1996) myös Deng et al. (1997) ovat tutkineet erilaisten hiilivetyjen muodostumista rautametallin ja veden vuorovaikutuskokeissa. Näkökulmana heillä oli kuitenkin tutkia hiilen lähdettä hiilivedyille rautametalli/vesisysteemeissä. Suoritetussa kokeissa käytettiin useammanlaista rautametallia, Taulukko 5.6.
Muut kokeissa käytetyt aineet on esitetty taulukossa 5.7.
Taulukko 5.6 Kokeissa käytettyjen rautamateriaalien lähtötiedot (Deng et al. 1997).
Rautamateriaalit
Fisher iron filings
Master Builder (MB) iron filings
electrolytic iron
Sigma iron powder
Leco iron wire 1
Leco iron wire 1
Leco iron wire 1
Leco iron wire 1
As reported by supplier.
b
c
Ref 12 nd= not determined

Fe pitoisuus (%)
a

>85
90

b

2

C pitoisuus (%)

pinta-ala (m /g)

3.09

1.18

2.79

1.88

>99

a

<0.002

0.30

>97

a

0.83

0.47

c

0.0067

nd

0.032

a

nd

0.065

a

nd

0.895

a

nd

nd

nd
nd

a

nd
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Taulukko 5.7 Kokeissa ja niiden analysoinneissa käytetyt aineet (Deng et al. 1997).
Kemiallinen aine

Lisätiedot

Toimittaja

Deionisoitu vesi

18 M ominaisvastus, Ctot
orgaaninen < 1 mg/L

Millipore Corp

CO2 kaasu

99+%

Air Products and Chemicals

13

99%

Aldrich

C1 ja C2 hiilivetykaasut; metaani,
etyleeni, etaani

1% N2:ssa kutakin

Scott Specialty Gases

Propaani

1% N2:ssa

Aldrich

propeeni

99+%

Aldrich

n-butaani

10% N2:ssa

Aldrich

1-buteeni

99+%

Aldrich

1-penteeni

99+%

Aldrich

heptaani

HPLC laatu

Mallinckrodt

penteeni

HPLC laatu

Baxter

grafiittipulveri

99%

Fisher

Iron filing (rautahile)

40 mesh

Fisher Scientific

elektrolyyttinen rauta

jauhe

Fisher Scientific

MB rautahile

valmis kaupallinen tuote

Master Builders, Cleveland OH

Sigma rautajauhe

97+% Fe, tuotettu pelkistämällä
Fe(CO)5 vedyllä

Sigma

Leco rautalanka

C kalibrointi standardeja

Leco

C leimattu CO2 kaasu

Rautahileitä ja –lankoja pestiin ensin 30 minuuttia argonoidulla (=Ar huuhdeltu) 1.0 N
HCl:llä, sitten huuhdeltiin 15 kertaa argonoidulla vedellä, kuivattiin 100 °C:ssa N2 atmosfäärissä ja säilytettiin joko Ar tai N2 atmosfäärissä. Tällä käsittelyllä saatiin harmaita vahvasti
metallinhohtoisia materiaaleja. Käsiteltyjen rautamateriaalien pinta-alat mitattiin N2-BET
menetelmällä (Micrometrics FlowSorb 2300). Hiilipitoisuudet (paino/p-%) määritettiin hiilianalysaattorilla (Leco WR-112).
Ar-atmosfäärissä 6,0 M HCl-liuoksella kaikki muut rautamateriaalit liukenivat täysin paitsi
Fisher- ja MB-rautahileet, joista jäi musta hiiltä sisältävä (33% ja 34% vastaavasti) jäännös,
joissa päämineraalina oli grafiitti (XRD analyysillä todettu, APD1700 automatisoitu jauhedifraktometri).
Kokeet:
Reaktioastioina käytettiin headspace-näytepulloja (15 mL), jotka suljettiin Teflon-septumilla
varustetulla korkilla. Kuhunkin näytepulloon punnittiin 5,00 g rautanäytettä, täytettiin piripintaan kokeita varten valmistetulla vedellä ja suljettiin. Nollanäytteissä pulloihin lisättiin pelkkä
vastaava vesi. Kokeita tehtiin kahden eri hiilidioksidipitoisuuden (matala ja korkea) omaavilla
vesillä.
 Matalan CO2-pitoisuuden kokeita varten valmistettiin vesi hapottamalla Milli-Q-vesi
HCl:llä pH 4:ksi ja keittämällä sitä 30 min jatkuvassa Ar-huuhtelussa (liuennut CO2tot
< 1,0 µM). Vesipullo suljettiin kaasutiiviillä korkilla ja säilytettiin olosuhdekakaapissa
(Ar-atmosfääri). FTIR analyysillä tarkistettiin veden ja olosuhdekakaapin CO2pitoisuudet, jotka olivat alle määritysrajan (2.5·10-5 atm). Olosuhdekaapissa ei havaittu
mitattavia määriä hiilivetyjä (GC/FID analyysi).
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Korkean CO2-pitoiduuden kokeet tehtiin hanskakaapissa, jossa CO2-pitoisuus oli
1.0 atm ja kokeissa käytetty Milli-Q-vesi tasapainossa sen kanssa (liuennut CO2tot
n. 0,02 M).
Näytesarjojen hiilivetyjä monitoroitiin noin 6 viikon ajan analysoimalla kaksi reaktiopulloa ja
yksi kontrollipullo kunakin ajankohtana. Piripintaan täytetyistä näytepulloista ei voitu suoraan
ottaa näytettä hiilivetyjen määrittämiseksi vaan sitä varten kehitettiin näytteenottomenetelmä
(tarkemmin viitteessä), jolla koepulloista saatiin kvantitatiivinen näyte analysoitavaksi kaasukromatografialla (GC).
Tutkimuksessa tehtiin myös koe 13C:sta merkatulla CO2:lla, jotta voitaisiin määrittää muodostuuko hiilivetyjä Fe:n vaikutuksesta CO2:n pelkistyessä. Rinnakkaiskokeet tehtiin eräkokeena,
joissa reaktioastiana käytettiin 26 mL:n seerumipulloa, johon lisättiin 10,0 mL Ar-huuhdeltua
vettä ja 20,0 g Fischer rautahileitä anaerobisessa olosuhdekaapissa (5 % H2/N2). Pullot suljettiin crimp-korkilla, jossa oli Teflon-vuorattu septa. Kaasutila pulloissa oli 13 mL. Kaasutiivillä injektioruiskulla pulloihin lisättiin 10 mL 13CO2:ta (99 %), jolloin 13CO2 määrä reaktiosysteemissä oli noin 400 µmol. Pulloja sekoitettiin sylinteriroottorilla (8rpm) pimeässä vakiolämpötilassa (20 °C). Sopivan ajan kuluttua pullojen kaasufaasista otettiin näytteet ja analysoitiin GS/MS:llä hiilivetyjen ja CO2:n isotooppinen koostumus.
Rinnakkaiskokeiden avulla selvitettiin syntyneiden hiilivetyjen määrää liuotettaessa rautanäytteet HCl:lla. Yhdessä koesarjassa kutakin Fe-laatua (alle 30 mg) liuotettiin 5.0 mL:aan
6,0 M HCl:a 160 mL:n pullossa, joka oli suljettu crimp-korkilla, jossa Teflon-vuorattu septa.
Pulloja lämmitettiin varovasti levyllä kunnes kaikki metalli oli liuennut ja sen jälkeen annettiin jäähtyä takaisin 20 °C:een. Muodostuneet hiilivedyt kaasufaasista analysoitiin kaasukromatografialla käyttäen mieluummin ulkoista standardia kalibroinnissa kuin sisäistä standardia,
jottei tutkittavaan systeemiin tuotaisi muita mahdollisia hiilen lähteitä. Toisessa koesarjassa
käytettiin vaihtelevia määriä Sigma-materiaalia, jotka liuotettiin 6.0 M HCl:lla samoin kuin
edellisissä kokeissa ja analysoitiin samoin.
Analysointi:
Hiilivedyt analysoitiin injektoimalla kaasufaasin näytteet kaasukromatografiin (GC). Laitteina
oli Hewlett Packard 5890 Series II varustettuna GS-Q (fused silica) kapillaarikolonnilla (J&W
Scientific, Inc. 30 m pitkä, 0,53 mm sisä-) ja liekki-ionisaatio detektorilla. Kantajakaasuna
käytettiin heliumia (virtausnopeus 4,0 mL/min). Uuni oli ohjelmoitu seuraavasti: pito
50 °C:ssa 2 min, lisäykset 30 °C/min 200 °C:een ja pito 3 min. Injektorin lämpötila oli 210 °C
ja detektorin 240 °C. Hiilivedyt identifioitiin vertaamalla viipymäaikoja luotettaviin standardeihin erilaisissa kromatografisissa olosuhteissa. Lisävarmistus hiilivetyjen ja tuntemattomien
komponenttien identifioinnissa suoritettiin käyttäen GC/MS:a (HP 5890 GC ja HP 5971 kvadrupolinen massaselektiivinen detektori, jossa käytettiin GS-Q kolonnia). Hiilivetyjen ja CO2:n
isotooppikoostumukset määritettiin myös GC/MS-systeemillä.
Tulokset:
Tutkimuksissa saadut tulokset osoittavat, että metalliraudassa olevat hiilen epäpuhtaudet, jotka ovat pääasiassa karbidimuodossa, ovat pääasiallinen hiilivetyjen lähde eikä veteen liuennut
CO2 ja sen pelkistyminen kuten Hardy & Gillham (1996) ovat esittäneet. Lisäksi todetaan,
että vaikka energiataloudellisesti seuraava reaktio on mahdollinen
H2CO3*(aq) + 4Fe(S) + 8H+(aq) = CH4(aq) + 4Fe2+(aq) + 3H2O

G0 = -438.21 kJmol-1,

niin liuenneen hiilidioksidin pelkistymistä metaaniksi rajoittaa hidas kinetiikka.
Tutkituissa materiaaleissa oleva hiili on joko karbidi, jolloin C-atomit ovat sitoutuneena rautahilaan, tai grafiitti, joka on erillinen kiteisen hiilen faasi. Kokeissa käytetyissä materiaaleissa
grafiittia oli vain MB- ja Fisher-näytteissä, kun taas muissa Fe-materiaaleissa hiilen pääteltiin
olevan pääasiassa karbidina. Perusteluina oli, että lähes 100 %:nen hiiliepäpuhtauksien muun-
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tuminen hiilivedyiksi Leco- ja Sigma-näytteistä indikoi vahvasti, että kyseessä on hiilikarbidi,
kun taas valurautojen (MB ja Fisher) kohdalla muuntuminen oli epätäydellistä johtuen grafiitin läsnäolosta.
Loppupäätelmänä todetaan, että tehdyn tutkimuksen tulokset osoittavat, että rautakarbidi on
pääasiallinen lähde rauta/vesi-systeemissä muodostuville hiilivedyille. Hiilivetyjen muodostumismekanismiksi ehdotetaan Fischer-Tropsch-synteesin kaltaista analogista mekanismia,
jossa rautakarbidi reagoi veden kanssa tuottaen hiilivetyjä, kuva 5.2.

Kuva 5.2 Ehdotettu hiilivetyjen (metaani ja C2-C6 alkaanit ja alkeenit) muodostumismekanismi rautametalli/vesi systeemissä. Huom! Oikeanpuoleinen ”laatikko” liittyy toisenlaiseen
systeemiin, jossa mukana myös TCE, tetrachloroethene, (Deng et al. 1997).
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6

Orgaanisten 14C-molekyylien hajoaminen

Gamma-radiolyysin vaikutus
Kani et al. (2008) toteavat, että merkittävä osuus metallijätteestä vapautuvasta 14C on orgaanisessa muodossa viitaten Yamaguchi et al. (1999) ja Kaneko et al. (2003) tutkimuksiin. Kani et
al. (2008) keskittyivät tutkimaan miten metallista vapautuneet orgaaniset 14C-molekyylit hajoavat epäorgaanisiksi molekyyleiksi jätteestä tulevan -säteilyn vaikutuksesta loppusijoitusta
vastaavissa hapettomissa, alkalisissa olosuhteissa. Tutkimuksessa säteilylähteenä käytettiin
60
Co--lähdettä (annosnopeuden vaihteluväli 10 –1000 Gy h-1). Kokeet tehtiin huoneen lämmössä NaOH liuoksessa (pH=12,5), jolla simuloitiin sementtimateriaalien vaikutusta. Liuos
steriloitiin ennen säteilytettävien näytteiden valmistamista estämään mahdollisten mikrobien
aiheuttama orgaanisen materiaalin hajoaminen. Sterilointi suoritettiin autoklaavissa
120 °C:ssa (20 min). Steriloinnin jälkeen liuoksesta poistettiin happi huuhtelemalla sitä
3% H2-Ar-kaasulla.
Etikkahappoa, etyylialkoholia ja formaldehydiä käytettiin simuloimaan orgaanisia yhdisteitä,
joita Kaneko et al. (2003) havaitsivat uuttuvan radioaktiivisesta metallijätteestä. 14C-leimattu
natriumasetaatti ja etyylialkoholi hankittiin Moravek Biochemicals:lta ja 14C-leimattu formaldehydi NEN Life Science:lta. Näitä sisältävät liuosnäytteet valmistettiin säteilytystä varten
olosuhdekaapissa (kaasuatmosfäärinä 3 % H2-Ar). Etikkahapolla tehtiin kahdenlaiset kokeet
käyttäen sekä radiokatiivista 14C-leimattua että inaktiivista (12C) natriumasetaattia. Kaikissa
koeliuoksissa 14C-pitoisuus oli 1·10-6 M. Säteilytyksen jälkeen inaktiivisen hiilen (12C) liuoskokeesta määritettiin orgaaninen ja epäorgaaninen hiili TOC analysaattorilla (Shimadzu,
TOC-5000). Orgaanisten happojen pitoisuudet määritettiin ioninvaihtokromatografialla (Dionex DX500; kolonni Ionpac ICE-ASI; eluenttina 1,0·10-3 M heptafluorobutyylihappo) ja alkoholien sekä aldehydien pitoisuudet kaasukromatografialla (Hitachi, G-3000; kolonni CPPoraBOND Q; kantajakaasuna He). Säteilytyksen jälkeen 14C-leimattujen kokeiden näytteistä
määritettiin 14C kokonaispitoisuus, etikkahapon ja hiilihapon pitoisuudet. Etikka- ja hiilihappo
erotettiin ioninvaihtokromatografialla (Dionex DX500; kolonni IonpacAS17; eluenttina KOH
liuos). Kummankin hapon eluenttifraktioista määritettiin 14C nestetuikemittauksella (Beckman
Coulter, LS6500).
Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että on mahdollista, että metallijätteestä vapautuvat
orgaaniset 14C molekyylit hajoavat epäorgaaniseksi hiilihapoksi (H2CO3) reagoidessaan vedessä säteilyn vaikutuksesta muodostuvien OH·-radikaalien kanssa.
Noshita (1993) käytti useita 14C-leimattuja orgaanisia yhdisteitä (metanoli, muurahaishappo,
formaldehydi, etanoli ja etikkahappo) alkalisessa liuoksessa (pH=10) ja oikeassa pohjavedessä. Tutkittavissa näytteissä liuosten pitoisuudet oli säädetty välille 10-7 mol/L - 10-5 mol/L.
Näytteitä säteilytettiin Co-60 -lähteellä (0,2 – 200 Gy/h) anaerobisissa olosuhteissa (3 % H2
kaasu). Säteilytyksen jälkeen mitattiin 14C-kokonaispitoisuus ja orgaaninen 14C-pitoisuus,
jolloin voitiin arvioida orgaanisen materiaalin hajoaminen säteilytyksessä.
Säteilyn vaikutuksesta orgaaninen hiili voi hajota suoraan tai epäsuorasti OH·- radikaalien
avulla. Hajoamisreaktiot tulisi esittää seuraavasti
muurahaishappo

HCOOH + 2OH·  CO2 ↑ + H2O

formaldehydi

HCHO + 4OH·  CO2 ↑ + 3H2O

metanoli

CH3OH + 6OH·  CO2 ↑ + 5H2O
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etikkahappo

CH3COOH + 8OH·  CO2 ↑ + 6H2O

etanoli

C2H5OH + 12OH·  CO2 ↑ + 9H2O

Tällaisen mallin pätevyyttä tutkittiin yksinkertaisella säteilytyskokeella. Molemmat tulokset,
kokeelliset ja lasketut, on esitetty kuvassa 6.1. Kokeelliset tulokset olivat linjassa laskemalla
saatujen (käytetty absorboitua energiaa ja G-arvoa) tulosten kanssa. Tämän perusteella todettiin, että epäsuora hajoamismalli oli periaatteessa pätevä.

Kuva 6.1 Hajoamissuhteet absorboituneen annoksen funktiona (Noshita 1993).
Säteilytyskokeet tehtiin vielä simuloiduissa olosuhteissa ja todellisissa loppusijoitusolosuhteissa. Lisäksi tutkittiin 14C-pitoisuuden ja käytetyn säteilyannoksen vaikutusta orgaanisen
aineen hajoamistehokkuuteen. Tutkimuksen tulosten perusteella voitiin päätellä, että orgaaniset 14C-yhdisteet hajosivat veden radiolyysissä muodostuvien OH·- radikaalien vaikutuksesta.
Hajoamistehokkuus kasvoi suhteessa orgaanisen 14C pitoisuuteen, mutta pohjaveden koostumuksella puolestaan oli siihen hyvin pieni vaikutus. Arvioitiin, että orgaanisen 14C maksimipitoisuus voisi vähentyä 10-kertaisesti otettaessa huomioon säteilyn vaikutukset. Jatkotutkimuksissa ehdotettiin selvitettävän kilpailukykyisen aineen ja pienemmän säteilyannoksen
vaikutuksia.
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7

Lopputoteamus

Kuten johdannossa jo todettiinkin, niin kirjallisuutta ”oikeasta asiasta”, aktivoituneesta metallista vapautuvan hiilen spesiaatiosta loppusijoitusta vastaavissa olosuhteissa, ei juuri löytynyt.
Suuri osa 14C-kirjallisuudesta, jossa käsitellään vapautumista aktivoituneesta metallista, keskittyy selvittämään radiohiilen vapautuvaa kokonaispitoisuutta aktiivisuusinventaaria varten
tai tutkittavat materiaalit ovat muuta kuin terästä; usein käytetyn polttoineen kuorimateriaalia
(Zircaloy), grafiittia, käytettyä polttoainetta tai jotain muuta materiaalia. Tutkimuksissa käytetyt olosuhteet eivät myöskään vastanneet Suomessa odotettavissa olevia loppusijoitusolosuhteita (pohjaveden koostumus ja pH-arvot).
Useissa tarkastelluissa tutkimuksissa 14C vapautettiin aktivoituneista metallinäytteistä hapettavalla poltolla kaasumaisena, jonka jälkeen se analysoitiin kaasusta tai absorboitiin sopivaan
absorbenttiin, josta voitiin jatkaa nestetuikemittauksella analysointiin. Joissain kokeissa aktivoitunut metallinäyte liuotettiin kokonaan sopivaan happoon, josta jatkettiin analysointia.
Kokeissa, joissa käytettiin ei-aktivoitunutta materiaalia, voitiin tutkia sen liukenemista/korroosiota sekä analysoida siitä vapautuneet hiilen kaasumaiset ja veteen muodostuneet
spesiekset. Yleensä tutkimuksissa käytetyistä lähtömateriaaleista ei ollut analysoitu hiilen
spesiaatiota vaan ainoastaan hiilen kokonaispitoisuus, mikä ei riitä selvitettäessä vapautuvan
hiilen muodostumismekanismeja. Yleinen olettamus on, että ei-aktivoituneessa metallissa hiili
on karbideina ja muutamissa tutkimuksissa olikin käytetty suoraan metallikarbideja, joista
tutkimuksissa oli myös analysoitu hiilen orgaanisia spesieksiä. Tämä ei kuitenkaan vielä todista, että aktivoituneesta metallista vapautuneen hiilen spesieksissä olisi mukana myös orgaanisia spesieksiä. On vaikea suoraan perustella orgaanisten spesiesten muodostumista ja
muodostumismekanismia, jos tutkimukset perustuvat vain metallikarbideihin, kun ei ole varmuutta hiilen muodosta lähtömateriaalissa. On myös mahdollista, että orgaaniset hiilen spesiekset hajoavat -radiolyysin vaikutuksesta, jos olosuhteet ovat sopivat. Siitä minkälaisia 14Cspesieksiä syntyy säteilyn vaikuttaessa metallissa oleviin typen spesieksiin, ei ole tarkkaa tietoa.
Tässä selvityksessä läpikäydyissä tutkimuksissa hiilen orgaanisia spesieksiä oli analysoitu
vain muutamassa, joissa ei kuitenkaan esitetty yhtenevää käsitystä muodostumismekanismista, vaan esitettiin mm., että orgaanisten hiilispesiesten muodostumisen edellytyksenä on
- liuenneen CO2:n läsnäolo, jonka pelkistymisreaktio tuottaa orgaaniset spesiekset
- rautakarbidi, joka on pääasiallinen lähde Fe/H2O systeemissä muodostuville hiilivedyille
- metallissa olevat karbidit, joista orgaanisten spesiesten tuottoa lisää korkeampi pH
- muiden alkuaineiden (esim. Cu, K, Al ja Ni) katalyyttinen vaikutus
Tämän selvityksen pääasiallinen tarkoitus oli kuitenkin ensisijaisesti kartoittaa 14C tutkimuksissa käytettyjä menetelmiä, materiaaleja, laitteita ja parametreja, suunniteltaessa paremmin
suomalaisia loppusijoitusolosuhteita vastaavia kokeita.
Liitteessä 2 on esitetty tutkimuksessa käytettävien yksinkertaistettujen vesien mallitarkastelu
perusteluineen ja reseptit.
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Liite 1

Analyysimenetelmien parametrejä

Taulukko L.1.1 Käytettyjen analyysimenetelmien olosuhteet ja systeemit (Tanabe 2007).
HPLC ajojen mittausolosuhteet

GC-MS mittaussysteemi
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Liite 2

Tutkimuksen uuttovedet

Kokeet tehdään olosuhdekaapissa Ar-atmosfäärissä, jossa O2 ja CO2 pitoisuudet ovat varsin matalat (O2< 1ppm, CO2< ~ 0.01ppm). Kokeissa käytettävät yksinkertaistetut simuloidut uuttovedet
perustuvat kahteen Loviisan pohjavesiaseman vesinäytteiden analyysituloksiin, jotka on esitetty
taulukossa L2.1.
Taulukko L2.1 Loviisan pohjavesien analysoidut koostumukset kahdelta pohjavesiasemalta;
LPVA1 ja LPVA5 vuonna 2004. Laboratorioarvot on mitattu 25 °C:ssa (analyysitiedot Fortumilta).
Yksikkö

Parametri
pH, lab (kenttä)
sähkönjohtavuus,
lab(kenttä)
uraniini
alkaliteetti (mTOT

luku)
alkaliteetti (pluku)
asiditeetti (pluku)
HCO3

-

tiheys
syövyttävä CO

2

kokonaiskovuus
DIC
DOC

LPVA1

LPVA5

Parametri

Yksikkö

LPVA1

LPVA5

mg/l

0,10

0,31

7,3 (7,3)

7,5 (7,6)

B

1530
(1580)
<5

SiO

mg/l

12

11

μg/L

1120
(1160)
60

Fe(II)

mg/l

6,0

1,6

mmol/L

1,6

1,7

Fe

mg/l

6,6

1,8

mmol/L

<0,02

<0,02

Al

mg/l

0,020

<0,010

mmol/L

0,22

0,18

Na

1300

2200

mg/L

98

104

K

mg/L

26

25

710

630

mS/m

2

g/mL

1,0033

1,0054

Ca

mg/L

mg/l

4,4

4,4

Mn

mg/L

3,0

3,1

160

170

Mg

mg/L

210

270

Ba

mg/L

0,15

0,037

Sr

mg/L

5,9

7,1

0,13

0,17

o

dH
mgC/L
mgC/L

19
1,6

21
1,1

2-

S
Cl
F

tot

-

-

mg/L

mg/L

<0,01

<0,01

Li

mg/L

mg/L
mg/L

3600

5000

Cs

mg/L

<0,001

<0,001

Zr

mg/L

<0,001

<0,001

1,2

1,1

Br

mg/L

13

18

Zn

mg/L

0,002

0,002

I

mg/L

0,43

0,21

Ni

mg/L

0,020

0,019

2-

mg/L

340

560

0,002

0,002

3-

0,013

<0,006

Co
ionivahvuus

mg/L

mg/L

+

mg/L

2,2

0,89

mg/L

<0,05

<0,05

mg/L

<1

<1

SO4
PO4

NH 4
-

NO

2

NO3

-

mol/kg

0,14

0,21

Toisen simuloidun uuttoveden pH-arvo ja koostumus lasketaan vastaamaan sementin kanssa tasapainossa olevaa koostumusta ja toisen veden vastaamaan yksinkertaistettua pohjaveden koostumusta, kuitenkin siten, että tutkittavissa olosuhteissa (olosuhdekaapin atmosfääri) uuttovesien on
oltava tasapainossa, niin ettei saostumisia ilmene.
Tuoreen sementtimateriaalin liuetessa huokosveden pH on korkea (> 13) niin kauan kuin NaOH ja
KOH kontrolloivat liukenemista, mutta paljon pidempään sementtimateriaalin liukenemista ja
huokosvedenkemiaa kontrolloi portlandiitin (Ca(OH)2) ja erilaisten kalsiumsilikaattihydraattien
(CSH) liukeneminen, kuva L2.1. CSH-faasien liuetessa niissä Ca/Si suhde muuttuu ajan myötä pH-arvon samalla edelleen laskiessa.
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Kuva L2.1 Skemaattinen kuva huokosveden pH-arvon muutoksista ajan funktiona uutettaessa
puhtaalla vedellä sementtimateriaalia (Cau Dit Coumes et al. 2006).
Tutkimuksissa käytettävien uuttovesien pH-arvoiksi valittiin 8,0 ja 12,5;
 pH = 8,0 toimii referenssinä pohjavedelle, tosin pH-arvo on hieman korkeampi kuin lähtövesien mitatut arvot, mutta se edustaa myös toisaalta karbonatisoituneen sementtimateriaalin huokosveden pH-arvoa, jollaisen voidaan ajatella vallitsevan betonisen jätetuotteen
pintaosissa seurauksena reaktiosta hiilidioksidin kanssa, jolloin portlandiitti ja C-S-H faasit reagoivat muodostaen kalsiittia (CaCO3) samalla alentaen pH:ta
 pH = 12,5 simuloi sementtimateriaalien vaikutusta ja vastaa pH-arvoa portlandiitin kontrolloidessa liukenemista.
Kalsiitin liukoisuus veteen riippuu liuoksen pH-arvosta ja kaasutilan hiilidioksidimäärästä, eli
tarkastellaanko kaasutilaan avointa vai suljettua systeemiä. Kuvassa L2.2 (Yim & Caron 2006) on
esitetty Ca2+:n maksimiliukoisuus ja kalsiitin saostumisalue suljetussa ja avoimessa systeemissä
olettaen kalsiumin kokonaispitoisuudeksi 10-3 mol/L (40 mg/L). Suljetussa systeemissä Capitoisuus korkealla pH-arvolla putoaa noin 10-5 mol/L (0,4mg/L) ja avoimessa systeemissä kalsiumin saostuu kokonaan kalsiittina.

Kuva L2.2 Kalsiitin liukoisuus suljetussa (a) ja avoimessa (b) systeemissä (Yim & Caron 2006).
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Kokeet tehdään suljetuissa astioissa, jotta vältettäisiin kaapin kaasukehän ja veden välinen pitkäkestoisempi vuorovaikutus. Koeastioihin jätetään kuitenkin pieni kaasutila, josta voidaan analysoida mahdolliset kaasumaiset hiilen spesiekset.
Kumpikin Loviisan vesinäyte (taulukko L2.1) sisältää runsaasti kalsiumia (Ca) ja bikarbonaattia
(HCO3-) natriumin (Na), kloridin (Cl-), sulfaatin (SO42-) ja magnesiumin (Mg) lisäksi. Karbonaatit saostuvat (Ca, Mg, Sr) korkeassa pH:ssa myös brusiitti (Mg(OH)2) on niukkaliuokoinen
korkeassa pH:ssa. Silika (SiO2) on liukoinen korkeassa pH:ssa ja niukkaliukoinen matalassa
pH:ssa. Molempien uuttovesien, pH=8,0 ja 12,5, peruskoostumuksien halutaan sisältävän samat alkuaineet, jotta koetuloksia voidaan vertailla keskenään.

Vesireseptien pohjaksi valittiin LPVA5 suuremman suolaisuuden takia, jossa korroosio voi
olla hieman nopeampaa. Vesien tasapainotarkastelut uuttovesien reseptejä varten tehtiin mallikoodilla EQ3 ja sen termodynaamisella tietokannalla (GEMBOCHS.V2-EQ8-data0.com.V8.R6).
 Laskettiin veden koostumuksen (Taulukko L2.1) mukainen spesiaatio antaen Fe 3+/Fe2+ redox-pariksi. Laskennalliseksi Eh-arvoksi saatiin 0,130 V ja kalsiitin saturaatioindeksi oli
ylikylläinen kuten yleensäkin pohjavesissä.
 Vesien yksinkertaistamiseksi laskennassa jätettiin pois kaikki alkuaineet, joiden pitoisuus
oli < 5 mg/L. Myös rauta jätettiin pois, koska se on erittäin herkkä redox-olosuhteille,
mutta myös siksi, että metallin korroosion seurauksena sitä liukenee uuttoveteen jonkin
verran ja se tulisi analysoida kokeiden uuttovesien näytteistä.
 Tasapainotettiin vesi ja siirryttiin hapettomaan olosuhteeseen jolloin karbonaatti- ja silikaattifaaseja esiintyi ylikylläisinä
Vesien koostumuksista jätettiin pois saostumisten takia Mg ja Si. Pii myös siksi, että kokeissa
käytetään lasiastioita, jolloin korkean pH:n kokeessa astiasta liukenee piitä.
Kirjallisuustutkimuksen perusteella ei selvinnyt vaikuttaako liuennut hiilidioksidi orgaanisten
hiiliyhdisteiden muodostumiseen vai ei. Suunnitelluissa tutkimuksissa päätettiin ottaa mukaan
kaksi versiota LPAV5:n yksinkertaistetusta uuttovedestä.
1. Bikarbonaattivesi: Veden koostumuksessa on analysoitu bikarbonaatti (HCO3-)pitoisuus (104 mg/L), jonka seurauksena korkeassa pH:ssa Ca2+ pitoisuus jää
hyvin pieneksi (1,5 mg/L), joten bikarbonaattiversiosta päätettiin jättää Ca kokonaan pois.
2. Vesi ilman bikarbonaattia: Veden koostumuksessa ei ole lainkaan bikarbonaattia, jolloin Ca2+-pitoisuus voi olla korkeampi (sitä rajoittaa portlandiitin liukoisuus korkeassa pH:ssa) ja vesi muistuttaa koostumukseltaan enemmän betonin
huokosvettä.
Näiden koostumusten perusteella laskettiin vesille reseptit. Vesien nimelliskoostumukset on esitetty taulukossa L2.2.
 valittiin sopivat kemikaalit
 laskettiin sopivat kantaliuoksien pitoisuudet (kantaliuokset säilytetään olosuhdekaapissa)
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Taulukko L2.2 LPAV5:n perusteella tehdyt yksinkertaistettujen uuttovesien nimellispitoisuudet. (pH säädetään haluttuun arvoon NaOH:lla, jolloin Na-pitoisuus kasvaa taulukon arvosta).
pH
Na+
Ca2+
K+
HCO3SO42ClBr-

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

CA80
8,0
2680
630
25
560
4840
18

CA125
12,5
2730
590
25
560
4840
18

HC80
8,0
3440
25
104
560
4840
18

HC125
12,5
3440
25
104
560
4840
18

