
Hej	  Helene,
Bifogat	  finner	  du	  en	  begäran	  om	  förtydligande	  angående	  löslighetsberäkningar.
Med	  vänlig	  hälsning,
Karin
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Avd. för radioaktiva ämnen
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Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 06
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BEGÄRAN OM FÖRTYDLIGANDE 

Datum: 2012-04-23 
Vår referens: SSM-2426 

 
Delprojekt:  GLS  TPP 

Författare: Bo Strömberg 

Fastställd: Ansi Gerhardsson 

 
 

Begäran om förtydligande information  
Denna begäran om förtydligande information avser underlag för SKB:s 
hantering av vissa radionukliders löslighet. SSM önskar svar senast den 11 
maj 2012. 
 
Ärendet 
SSM önskar ta del av följande dokument som är underreferens till SKB R-
10-50 och som inte finns på SKB:s hemsida: 
 

 Blanc P, Piantone P, Lassin A, Burnol A, 2006. Thermochimie: 
Sélection de constantes thermodynamiques pour les éléments 
majeurs, le plomb et le cadmiun. BRGM/RP -54902- FR 

 
 
I SKB rapporten SKB TR – 50, appendix F, sid 276 står det "6,916 
groundwater composition data were randomly chosen, as input data to the 
Simple Functions...".  I rapporten följer därefter sannolikhetsfördelningar för 
lösligheten för varje radionuklid och grundvattentyp. Detta kan förstås som 
att osäkerhet och variabilitet i grundvattenkemi (t.ex. koncentrationer av Cl- 
och HCO3

-) beaktas på detta sätt. SSM efterlyser dock en mera detaljerad 
beskrivning av dessa beräkningar. 
 
 
Skälet till begäran om förtydligande 
SSM önskar ta del av ovanstående dokument och kompletterande 
information för sin granskning av SKB:s hantering av radionuklidkemi och 
radionuklidtransport. 
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