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• Mekanismerna och kinetiken för korrosion i syrefria 
sulfidmiljöer

• Inverkan av ytfilmer på korrosionsförloppet

• Förutsättningar för mikrobiell korrosion

• Fältförsök i Äspö (och naturliga analogier)

• Spänningskorrosion



Mekanismerna och kinetiken för korrosion i 
syrefria sulfidmiljöer

Mekanismerna och kinetiken för kopparkorrosion i 
anaeroba kloridlösningar som innehåller sulfid (10−3 mol/l) 
har studerats elektrokemiskt under naturliga 
korrosionsförhållanden. 

Under dessa förhållanden är inte koppar termodynamiskt 
stabilt och tillväxt sker av en sulfidffilm genom reduktion av 
vatten. Initialt växer filmen snabbt genom jontransport (eller 
motsvarande defekttransport). Om filmen förblir 
sammanhängande stannar filmtillväxten av och 
korrosionen blir extremt långsam. 

Mekanismerna och kinetiken för korrosion i 
syrefria sulfidmiljöer

Om spänningar uppstår i gränsytan och filmen bryts 
fortsätter filmtillväxten och en mycket tjockare nodulär 
korrosionsprodukt bildas. Målet för studien är att 
utveckla en korrosionsmodell som skulle kunna 
användas i säkerhetsanalysen för scenarier där 
bentonitbarriären är skadad.



Inverkan av ytfilmer på korrosionsförloppet

Vi studerar omvandlingen av en oxidfilm (eller annat 
ytskikt av korrosionsprodukter) på koppar till 
kopparsulfider i sulfidhaltiga syrefria miljöer med en 
kombination av elektrokemiska och spektroskopiska 
metoder. 

Förutsättningar för mikrobiell korrosion

Kan sulfatreducerande mikrober leva och vara aktiva i 
bentonitbufferten nära kapseln?

Vi har studerat bildning av kopparsulfid på kopparytor under 
naturliga förhållanden vid olika bentonitdensiteter. Mängden 
bildad kopparsulfid minskar med bentonitsvälltrycket. Detta 
stöder vår modell där mikrobiell aktivitet inte är möjlig vid full 
densitet. Nya uppföljande försök pågår och vi skall försöka 
bestämma gränsvärden på bentonitdensitet för mikrobiell 
aktivitet. 





Fältförsök i Äspö

I januari startade “Mini-Can” experimenten på Äspö. 
De är planerade att pågå i fem år. 

Miniatyrkapslar har installerats i borrhål i Äspö -
laboratoriet tillsammans med elektroder för elektronisk 
övervakning av järn- och kopparkorrosionen. 

Miniatyrkapslar: kopparkomponenter



Miniatyrkapslar: järnkomponenter

Miniatyrkapslar



Komplett installation

Spänningskorrosion

SKI:s granskningsgrupp för EBS anser att SKB inte 
fullständigt lyckats avfärda spänningskorrosion som 
en möjlig väg till kapselgenombrott. 

SKB har startat ett forskningsprojekt in samarbete 
med University of Toronto för att experimentellt och 
teoretiskt undersöka möjligheterna till 
spänningskorrosion under bland annat syrefria 
förhållanden. 



Naturliga analogier: 176 millioner år 
gammal kopparplatta inbäddad i lera




