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Inledning

Dagens Industri 3 okt., 2007: Forskare på KTH har visat
att koppar korroderar i syrefritt vatten; …, ”kapslarna (i
slutförvaret) i värsta fall kan kollapsa redan inom 1000 år”

Myndigheterna fick brev från forskarna på KTH den
7 okt. 2007, samt från MKG den 23 okt. 2007

Myndigheterna skickade svar brev till både
forskarna på KTH och MKG den 24 okt. 2007



Tillbakablick (1.1)



Tillbakablick (1.2)

Frågan diskuterades redan för drygt 20 år sedan

Koppar korroderar i syrefritt vatten

Korrosionshastigheten kan vara så hög som 1
   tusendel millimeter per år



Tillbakablick (2.1)



Tillbakablick (2.2)



Tillbakablick (2.3)

Författarna konstaterade att Hultquists uppmätta
halter av vätgas inte stämmer med termodynamiska
teorier

Författarna lyckas inte detektera vätgas i egna
korrosionsexperiment

Uppmätt korrosionshastighet var 5 till 8 tiopotenser
lägre än den i Hultquist, och korrosionen orsakades av
kvarbliven syrgas i systemet.



Tillbakablick (3.1)



Tillbakablick (3.2)

Skillnaderna i de experimentella resultaten kan bero
på misstänkta osäkerheter i Simpson & Schenks försök

Nya försök bekräftar att korrosion sker förutsatt att
vätgas tillåts lämna systemet

Reaktionen kan ske i flera steg med mellanprodukt
av atomiskt väte. Detta kan förklara den höga
vätehalten som har mätts



Tillbakablick (4.1)



 Det finns ingen signifikant skillnad i korrosion
beroende på om vätgas tillåts lämna systemet eller ej

 Observerad korrosionshastighet är under 2,3
miljondelar millimeter per år som är betydligt låg än
vad Hultquist hade tagit fram i publikationen år 1986
(1 tusendel millimeter per år).

Tillbakablick (4.2)



Tillbakablick (5.1)



Tillbakablick (5.2)

Flera nya noggrannare försök har utförts vid högre
temperaturer (upp till 73oC);

Försöken bekräftar att kopparkorrosion kan ske i
syrefritt vatten

Szakálos m. fl. citerar flera andra studier som visar
att syre från vattnet återfinns i korrosionsprodukter =
bevis för att korrosion sker i rent vatten



Sammanfattning av tillbakablick

 Sambanden är väldigt komplicerade både teoretiskt
och experimentellt;

 Myndigheterna följer generellt korrosionsfrågorna
(inklusive den frågan som diskuteras nu) noga.



Myndigheternas fortsatta arbete

 Myndigheterna avser att låta externa experter sätta
sig in i frågan samt ta kontakt med forskarna om vi
behöver ytterligare information

 Frågan kommer sedan att tas upp i granskningen av
FUD-2007

 Vi har planerat ett seminarium i maj nästa år för att
diskutera frågan om kopparkorrosion. Externa
experter samt forskare i Hultquists grupp (KTH)
kommer att bjudas in.



Myndigheternas inställning

 Den grundläggande principen är att SKB skall
bekosta de studier som krävs för att visa att
slutförvaret blir säkert och uppfyller våra krav;

 Det är dock för tidigt idag ta ställning till vilka
resultat vi anser oss behöva från SKB.




