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Kärnavfallsrådet bjuder in till ett symposium om de tekniska barriärernas funktion vid slutförvaring av 
kärnavfall med fokus på förhållanden i slutförvarsmiljö.  På symposiet behandlas resultat från den 
senaste forskningen gällande kopparkapseln, bentonitbuffert och omgivande berg och dess roll att 
uppfylla KBS-3 metodens långsiktiga säkerhet.  

KBS-3 metodens långsiktiga säkerhet bygger i hög grad på att samspelet mellan barriärerna, 
kopparkapsel, bentonitbuffert och omgivande berg uppfyller säkerhetsanalysens krav. Samspelet 
mellan barriärerna är speciellt viktig med tanke på att den långsiktiga utvecklingen av miljön i 
slutförvaret kommer att innebära perioder av uttorkning och vattenmättning av buffert och återfyllning 
tillsammans med långsamma förändringar av kopparkapseln genom korrosion, väteabsorption och 
krypning. Kopparkapselns hållfasthet har ifrågasatts av forskare som anser att den kan påverkas av 
korrosion och väteabsorption i den syrefria miljö som förväntas råda på lång sikt i slutförvaret. 
Bentonitbuffertens uppgift som skyddsbarriär påverkas bl.a. av erosion, mineralomvandling, 
jondiffusion, kolloidtransport, vattenmättad och syreförbrukning. Nya forskningsrön tyder på att om 
kopparkapselns barriärfunktion ska upprätthållas på lång sikt måste buffertens egenskaper som 
skyddsbarriär vidmakthållas under skiftande förhållanden på förvarsdjup. 

På symposiet kommer nya forskningsresultat att presenteras och diskuteras av ledande forskare och 
internationella experter. Symposiet kommer att hållas på engelska.  

Preliminärt program till symposiet presenteras innan sommaren. För ytterligare information kontakta 
Willis Forsling, professor emeritus oorganisk kemi, ledamot i Kärnavfallsrådet (willis.forsling@ltu.se) 
eller Peter Andersson, vetenskaplig sekreterare (peter.h.andersson@regeringskansliet.se) 

Bakgrund  

Kärnavfallsrådet arrangerade ett vetenskapligt symposium om korrosion av koppar i syrefritt vatten i 
november 2009. Nya experimentella resultat presenterades och kommenterades av inbjudna 
internationella experter. Sammanfattande slutsatser från symposiet finns publicerade i en särskild 
rapport på engelska och i ett nyhetsblad på Kärnavfallsrådets hemsida:  
- Report 2009:4 Mechanisms of Copper Corrosion in Aqueous Environment   
- Nyhetsblad 2009:3 

Kärnavfallsrådet hade ett uppföljande möte vid MIT, Boston, USA i november 2010 läs mer: 
- Protokoll från mötet vid MIT 
 
I Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapporter 2010, 2011 och 2012 finns ytterligare kommentarer om 
kopparkorrosion.  

 
När det gäller bentonitbufferten finns nuvarande kunskapsläge beskrivet efter en diskussion vid ett 
seminarium om slutförvarets buffertzon i Oskarshamn i juni 2011. Läs mer: 
- Nyhetsblad 2011:14  

 



Pågående forskning: 

Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har publicerat en rad tekniska rapporter om kopparmetallens 
egenskaper och flera oberoende forskargrupper har undersökt kopparkorrosion i syrefritt vatten på 
uppdrag av SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

 


