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Granskning av SKB:s Fud-program 2010 
SSM 2010/2116 
 
SKBs Fud-program 2010 är ett mycket omfattande dokument som beskriver SKB:s program för 
forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall. 
Dokumentet består av fem delar: (1) Övergripande handlingsplan, (2) Loma-programmet, (3) 
Kärnbränsleprogrammet, (4) Forskning för analys av långsiktig säkerhet och (5) Samhällsvetenskaplig 
forskning. För att göra en heltäckande granskning krävs en mycket bred kompetens inom en rad olika 
områden. Då endast en begränsad grupp forskare har haft möjlighet att delta i granskningen har vi 
inriktat oss på att granska del IV, Forskning för analys av långsiktig säkerhet. Denna granskning är 
uppdelad i två delar. 
 
Del 1 
En generell synpunkt är att det saknas ett samlat grepp om strålningsinducerade processer i fasgränsen 
mellan grundvatten och fast material. Kunskapen om denna typ av processer kan globalt sägas vara 
ganska liten varför det är svårt att bedöma effekten av dessa på vetenskapliga grunder. Grund-
forskning inom detta för kärntekniska tillämpningar så viktiga område har sedan några år bedrivits 
främst i USA och Japan.  
 
Koppar 
Mycket fokus ligger på att utreda kopparkorrosion under anaeroba förhållanden. Man tycks dock inte 
ha studerat strålningsinducerad korrosion av koppar i någon större utsträckning vilket är förvånande 
då korrosiva oxidanter kommer att bildas vid radiolys av grundvatten i kontakt med kopparkapseln. 
Man hävdar att strålningens inverkan på koppar är försumbar. Detta syftar dock på bulkegenskaper för 
materialet snarare än korrosion.  
 
Bentonit 
För bentonit hävdas också att direkteffekterna av joniserande strålning är försumbara och att kapselns 
väggtjocklek är tillräcklig för att effekten av gammaradiolys på utsidan ska bli försumbar. Dosraten på 
kapselns utsida anges till 0,5 Gy/h. Då det finns studier som visar att montmorillonitkolloiders 
stabilitet ökar efter bestrålning i vatten kan det vara lämpligt att utreda om det finns andra effekter på 
bentonit/vatten (ref. 25-143 i Fud-program 2010). Hur påverkas t.ex. den kompakterade bentonitens 
barriäregenskaper? Hur påverkas de mekaniska egenskaperna och hur påverkas svällningsprocessen 
(och bentoniterosion)? 
 
Bränsle 
Bränslelakningsförsök har utförts under flera årtionden. Dessa försök är komplicerade och materialet 
som undersöks är mycket komplext och de ger därför väldigt begränsad mekanistisk information. Det 
utbrända bränsle som används i dessa försök är relativt ungt och har därför egenskaper som starkt 
skiljer sig från de som anses vara relevanta i säkerhetsanalysen. Då kunskap om reaktionsmekanismer  
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är av vikt för en trovärdig säkerhetsanalys (t.ex. för att förklara vätgasinhibering) skulle en mer 
systematisk plan för studier på enklare modellsystem (t.ex. alfadopad UO2) som komplement till 
bränslestudierna vara önskvärd. Detta skulle möjliggöra studier av hur parametrar som skiljer sig 
mellan hög- och lågutbränt bränsle samt MOX-bränsle påverkar matrisupplösningshastigheten. 
 
Del 2 
Aspekter med avseende på kopparkorrosion 
Den tilltänkta slutförvarsmodellen KBS-3, bygger på ett skyddshölje av en fem cm tjock kopparkapsel. 
Denna kapsel utgör den enda barriären i ordets rätta bemärkelse. De andra s.k. barriärerna, lera och 
sprickförande berggrund, tillåter transport av grundvatten med lösta ämnen och har således inga 
barriäregenskaper sett över tid. Det är således av yttersta vikt att kapselns metallhölje inte korroderar 
bort eller spricker i förtid. 
 
För ca 30 år sedan, när man beslutade om materialvalet för kapselns metallhölje, så var grundkravet att 
metallen i fråga skulle vara termodynamiskt immun i rent vatten. Detta var principiellt en klok 
utgångspunkt då livslängden på metallhöljet måste vara minst 100 000 år. Tyvärr gjordes ett misstag 
med materialvalet eftersom koppar inte är termodynamiskt immunt i rent vatten utan i stället är 
kopparoxid och kopparhydroxid de stabila produkterna. Dessa korrosionsprodukter är dock inte att 
förvänta sig i större mängder i ett slutförvar då grundvatten innehåller aggressivare ämnen än det rena 
vattnets väte- och hydroxidjoner, som exempelvis kloridjoner, sulfatjoner samt sulfidjoner. Idag, såväl 
som för 30 år sedan tar SKB´s säkerhetsanalys fortfarande bara hänsyn till lösta sulfider i grundvattnet 
för beräkning av kopparkorrosionen. Detta är synnerligen anmärkningsvärt med tanke på vad som 
framkommit om kopparkorrosion under de senaste tio åren, inte minst vad avser SKB´s egna koppar-
korrosionsförsök i Äspö bergslaboratorium. 
 
Kopparkorrosion i den stadigvarande situationen med grundvattenmättad bentonit 
Under nästan hela kapselns förmodade livslängd så kommer ytterhöljet att vara exponerat för grund-
vattenmättad bentonitlera. Enligt SKB:s säkerhetsanalys är det bara sulfidjoner som kan angripa 
koppar i det syrgasfria, men väl så salta vattnet. Grundvatten på 500 m djup består till stor del av salt-
vatten från Littorinahavet, dvs det gamla hav som existerade för mer än 2500 år sedan och som var 
saltare än dagens Östersjön. Vidare har SKB förutsatt att, baserat på en teoretisk masstransportmodell, 
att sulfidjonerna bara ger upphov till en mycket långsam allmänkorrosion utan lokala punktangrepp. 
 
Denna mode l l  har  g enom åren v i sa t  s i g  vara  fö r  enke l  v i lke t  å t e r speg las  av  de t  faktum at t  
uppmätta  kopparkorros ionshas t i ghe t e r  av  såvä l  SKB:s  egna konsu l t e r  som av oberoende  fo r skare  
är  av  s tor l eksordningen 1 000-100 000 gånger  högre  än vad KBS-3 mode l l en/ säker -
he t sana ly s en  anger .  SKB har  så lunda a ldr ig  l y ckats  v er i f i e ra  s in  t eor e t i ska mode l l  med 
exper imente l la  fö r sök. 
 
Om modellen vore korrekt så skulle inte upphettad koppar kunna korrodera eller lösas upp i syrgasfritt 
saltvatten som dessutom är utsatt för stark strålning. Denna strålning ger under en initial period en 
värmeeffekt på ca 1700 Watt per kapsel vilket ger en uppvärmning av kopparmetallen till 50-90°C i 
några tusen år samt radiolys av omkringliggande grundvatten. Denna miljö är mycket korrosiv för 
koppar, oavsett närvaron av sulfidjoner eftersom: 
 

i) Koppar ”löses upp” i saltvatten via kloridkomplexbildning.  
ii) Kopparkorrosionsprodukter/Cu-joner fälls ut på bentonitlerans partiklar. 
iii) Koppar är en av de absolut känsligaste metallerna för radiolysaccelererad korrosion1. 
iv) Kopparkorrosionen/upplösningen i saltvatten ökar kraftigt med temperaturen. 

 
Det synnerligen allvarliga problemet som egentligen ”inte får ske”, nämligen att leran och kopparn 
bryter ner varandra via kopparkorrosion med upplösning och utfällning i leran togs upp i KTH:s förra 
remissvar rörande FUD 2007, men har ännu inte fått någon adekvat teknisk/vetenskaplig behandling 
eller föranlett några åtgärder av SKB.  
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Våra farhågor har dessutom bekräftats av SKB:s egen forskning i Äspölaboratoriet inom bl.a. Lot-
projektet. Höga halter av koppar har detekterats flera centimeter in i bentonitleran. En del koppar har 
utskiljts som kopparsulfid och koppar-järnsulfid men för en stor del av kopparutskiljningarna vet man 
att de inte kan vara kopplad till svavel men man vet fortfarande inte i vilken form/fas de har utskiljts i 
leran. Detta är naturligtvis en mycket allvarlig brist då man hävdar att bara svavel kan ge upphov till 
korrosion i den anoxiska slutförvarsmiljön.  
     
Punkt iii) beskrevs ej i KTH´s förra remiss men det har varit känt i många år att korrosion av koppar-
metall accelereras särskilt kraftigt i radiolysutsatt vatten. Forskare från Los Alamos National 
Laboratories drar slutsatsen att koppar och kopparlegeringar helt måste uteslutas från vattensystem 
utsatta för radiolys 1. 
 
Försöken i SKB:s bergslaboratorium i Äspö är helt avgörande för utvärderingen av KBS-3 modellen. I 
både REX och MiniCan projekten har man tydligt visats att syrgas konsumeras mycket snabbt i slut-
förvarsmiljön. Det har visat sig att den lösta syrgasen konsumeras inom dagar till veckor av bakteriell 
aktivitet, olika mineraler samt av lösta reducerande gaser som vätgas och metan i grundvattnet. Citat 
från REX-rapporten: 
 
” Resultaten från in-situ försöket bekräftades av replicaexperimentet utfört i CEA-laboratoriet i 
Frankrike. Båda undersökningarna visade att O2 hade konsumerats helt efter några dagar. Överensstämmelsen 
var påfallande god med tanke på de olikheter som fanns beträffande experimentförhållanden. Till 
exempel förekom olika mikrobiella processer i de två experimenten. ” 
 
” De huvudsakliga slutsatserna från REX projektet är: 
-En påtaglig och snabb O2-förbrukning påvisades för geosfären. I säkerhetsutvärderingen kan man 
anta att hastigheten för O2 konsumtionen är ögonblicklig. 
-Mikrobiell aktivitet bidrog väsentligt till O2-konsumtionen. 
-Metan och vätgas som diffunderar upp genom jordskorpan förväntas bidra med betydande 
reduktionskapacitet. ” 
 
Detta  är  en  he l t  avgörande  kunskap då SKB har  fö r sökt  fö rk lara  de  1 000-100 000 ggr  fö r  
höga kopparkorros ionshas t i ghe t e rna  jämför t  med de  beräknade has t i ghe t e rna i  
säkerhe t sana ly s en  med a t t  sy r e  måst e  ha funni t s  kvar  e l l e r  lä ckt  in  i  a l la  Äspö för sök  där  
koppars tud ier  har  ingå t t .  
 
Ytterligare allvarliga och samtidigt märkvärdiga brister i SKB´s kopparforskning är att inga metallo-
grafiska tvärsnitt någonsin har publicerats av den koppar som exponerats i de olika Äspöprojekten. 
Exempelvis har en upphettad kopparkapsel som exponerats i grundvattenmättad bentonitlera i fem år, 
tagits upp 2006, men fortfarande har inte någon avrapportering skett vad avser korrosion och 
metallografi. Denna kapsel från det s.k. Återupptagsprojektet (Retrieval) är högintressant ur kor-
rosionssynpunkt då miljön har varit synnerligen relevant, men även centrumrören av koppar inom 
Lot-projektet är av stort intresse för metallografiska studier. 
 
En generellt viktig observation från försöken i Äspölaboratoriet är att olika kringutrustningar och 
givare tillverkade av legeringar som antagits vara korrosionsresistenta i grundvattenmiljön har angripits 
eller helt fallerat av korrosionsskador. Cu-Ni legeringar, enklare rostfria legeringar (AISI 316L), enklare 
Ni-bas legeringar (Inconel 600) har visat sig korrodera under de upp till fem år långa exponeringarna. 
De enda metaller som inte har korroderat i Äspölaboratoriet är titan samt olika ädelmetaller. Här kan 
tilläggas att moderna korrosionsresistenta legeringar av höglegerat rostfritt stål, tennbronser, nickelbas-
, titanbas- samt tantalbaslegeringar aldrig har exponerats eller utvärderats i Äspölaboratoriet. Detta bör 
göras för att i framtiden kunna designa ett säkert slutförvar. Även om den fjärde generationens kärn-
kraft skulle bli en verklighet inom EU och Sverige, så kommer ett geologiskt slutförvar ändå att krävas, 
men då med ett avfall som kräver säker lagring i ”bara” upp till 1 000 år i stället för som idag, 100 000 
år. 
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Särskilda korrosionsproblem i ett slutförvar i Forsmark 
Miljön i Forsmark skiljer sig väsentligt från miljön i Oskarshamn/Äspö. Den största skillnaden är det 
låga gundvattenflödet på 500 meters djup i Forsmark. Detta innebär att det tar avsevärt längre tid att 
för grundvattnet att blötlägga/mätta leran och för flera av de mer än 6 000 kapslarna kan denna 
process ta upp till 1 000 år eller mer i vissa fall. Detta är synnerligen allvarligt ur korrosionssynpunkt 
då de varma kapslarna, som beskrivits ovan, kommer att förånga grundvattnet med saltindunstning 
som följd. Det är få metaller som motstår klor- och svavelbaserad saltindunstning på ett tillfreds-
ställande sätt oavsett närvaron av syrgas eller inte. Inom industrin används palladiumlegerad titan eller 
tantal för denna typ av miljö, koppar är helt uteslutet.  
 
De senaste årens forskning har visat att koppar drabbas av sulfidinducerad spänningskorrosion (SCC) 
och svavelförsprödning 2,3. Ett slutförvar i Forsmark med saltindunstning uppfyller alla kriterier för att 
dessa allvarliga försprödningsmekanismer skall uppstå. Angående risken för försprödning på grund av 
väteupptag i koppar hänvisas till KTH´s remissvar från 2007. En viss andel av kapslarna kan förväntas 
haverera inom kanske 100 år om försprödningsfenomen och/eller spänningskorrosion sker. Om 
kapslarna kollapsar under de första hundratals eller tusentals åren, dvs då strålningen är som kraftigast, 
så riskerar även bränslekutsarna att lösas upp i grundvattnet p.g.a. den starka radiolyseffekten. Detta 
scenario utgör en reell risk för kontaminering av Östersjön med radioaktiva joner och riskerna för 
detta måste utredas och elimineras.  
 
Slutord 
FUD-program 2010 ger intrycket av att det nu endast återstår några smärre tekniska detaljproblem 
vilket man kan lösa under tiden SKBs ansökan behandlas av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och 
Miljödomstolen. SKB avser att lämna in sitt förslag, KBS-3, redan den 16 mars 2011. Baserat på de 
allvarliga brister som framkommit inom SKBs kopparkorrosionsforskning 4 och med en alldeles för 
enkel säkerhetsanalys som endast tar hänsyn till allmänkorrosion med lösta sulfider i grundvattnet så 
kan det konstateras att det återstår mycket forskning innan Sverige (och Finland) kan få ett säkert 
slutförvar. En rimlig konsekvens av den kunskapsnivå som redan finns idag är att en vidareutveckling 
av KBS-3 modellen bör initieras och att en utvärdering/utveckling av alternativa metoder bör ske så 
fort som möjligt. Detta för att vi i framtiden skall kunna erhålla säkra slutförvar i både Sverige och 
Finland och därmed även följa det självklara kravet om BAT (Best Available Technique). 
 
Del 1 har utarbetats av professor Mats Jonsson, Kärnkemi. Del 2 har utarbetats av Ph. D. Peter 
Szakálos, yt och korrosionsvetenskap, docent Gunnar Hultquist, yt och korrosionsvetenskap,  
professor Anders Rosengren, kondenserade materiens teori, docent Olle Grinder materialens 
processvetenskap samt professor Seshadri Seetharaman, materialens processvetenskap.  
 
 
 
Peter Gudmundson 
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