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Begäran om förtydligande information  
1. Inre övertryck i kapsel 
Inre övertryck i kapsel kan uppstå från kvarvarande vatten i bränslet (<600 
g/kapsel), korrosion av gjutjärn från kvarvarande vatten i bränslet och från 
produktion av heliumgas via sönderfall av bränslet. De förväntade 
övertrycken från dessa processer är  

• Heliumproduktion(TR-10-46, kap. 2.5.8): 0.5-0.65 MPa efter 
100 000 år. Enligt angiven sönderfallshastighet innebär detta att 
inre övertrycket av He i kapseln är i storleksordning[0.14-0.18] 
MPa efter 1000 år. 

• Inre övertryck från kvarvarande vatten i bränslet: Anges inte i 
ansökansmaterialet. 

• Korrosion av gjutjärn ger upphov till ett inre övertryck av vätgas vid 
100 °C och en gasvolym i kapsel på 1 m3 beräknas till cirka 0.1 
MPa. Reaktion i kapseln mellan gjutjärn och vatten under 
vätgasutveckling kan antas ske relativt fort.  

För fallet Heliumproduktion hänvisas till att eftersom att det interna trycket 
är betydligt lägre än det externa isostatiska trycket så har det interna trycket 
ingen inverkan på kapselns integritet [TR-10-46 kap2.5.8]. 
 
Med anledning att Forsmark valts som plats för slutförvaret och att 
återmättnadstiden för bufferten kan vara betydligt större än 100 år [TR-11-
01 kap 10.3.8] är frågorna; 

i. Har inverkan av inre övertryck i kapslar beräknats för kapslar som 
deponeras i torra deponeringshål innan bufferten inte återmättats? 
Dessutom efterfrågas beräkningsunderlag med aktuell geometri 
samt svetsgeometri för kapseln utgående från ett inre övertryck som 
styrker påståendet att inre övertryck inte har några konsekvenser för 
kapselns mekaniska integritet? 

ii. Vilket är det maximala trycket som kan uppstå i kapseln under 
antagande att 600 g vatten värms upp till kapselns maximala inre 
temperatur? 
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2. Skillnad i termisk expansion, C05 
Den töjning som orsakas av skillnader i termisk utvidgningskoefficient och 
beräknas till 0.054% i TR-10-46 kap 3.4.4 är beräknad under förutsättning 
att deformation sker homogent i kapselns yttre kopparhölje. Baserat på den 
framräknade töjningen och jämförelse med krypduktilliteten hos det använda 
kopparmaterialet så anses denna process inte ha någon påverkan på 
säkerhetsanalysen SR-Site. 
 
Ett klarläggande önskas i vilken utsträckning SKB tagit hänsyn till att lokala 
töjningar baserat på kapselns geometri samt defekter i det svetsade området 
(exempelvis JLH) kan orsaka högre töjningsnivåer än den framräknade 
homogena töjningsnivån.  
 
3. Försprödning av koppar 
Försprödning av koppar orsakad av väte under tillverkningsprocessen 
undviks om vätekoncentrationen i kopparmaterialet är lägre än 0.6 ppm, TR-
10-14 samt TR-09-22. Som referens till denna nivå anges /Dies, 1967/. 
 
Kompletterande information angående försprödning av koppar önskas med 
avseende på; 

i. Referensen /Dies, 1967/ hänsyftar till en hel bok, tydliggör i vilket 
avsnitt i referensen där beskrivning av maximal vätehalt i materialet 
för att försprödning av koppar inte kan ske. 

ii. Har SKB beaktat någon annan försprödningsmekanism för koppar 
och var står detta i så fall beskrivet? 
 

4. Spänningskorrosion av den gjutna insatsen, C10 
I TR-10-46 kap 3.5.3 anges att temperaturen i insatsen närmast bränslet är 
150°C. Vid denna temperatur anges att vatten inte kan existera i vätskeform, 
spänningskorrosion kan därmed inte inträffa för insatsen. 
 
Ett förtydligande önskas på detta uttalande varför vatten inte kan 
förekomma i vätskeform vid 150°C önskas. Vad är anledningen till att 
trycket i kapseln efter förslutning inte kan öka så att vatten i flytande form 
kan förekomma?  
 
Ärendet och skälet till begäran om komplettering 
Förtydligande önskas inom fyra områden för att underlätta 
granskningsarbetet av SR-site. 


