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Begäran om förtydligande information  
Denna begäran om förtydligande information avser underlag för SKB:s 
hantering av sulfidhalter och sulfatreduktion i samband med beräkningar av 
kopparkapselns livslängd. SSM önskar svar senast den 11 juni 2012. 
 
Ärendet 
 
SSM har vid granskning av SKB:s redovisning kring beräkning av 
kopparkapselns livslängd baserad på reaktioner mellan koppar och sulfid 
identifierat följande frågeställningar: 
 

1. Fördelning av sulfidhalter vid beräkning av kapselns 
livslängd 

 
Kapselbrott pga. sulfidkorrosion har en stor betydelse i SKB’s 
säkerhetsanalys SR-Site. SKB rapporten TR-10-66 (sid 38-39) 
innehåller dock endast ett urval av resultaten samt en generell 
uppgift om att slumpmässighet beaktats vid beräkning av 
samverkanseffekten av höga flöden och höga sulfidhalter (”… 
sulphide distribution is randomly combined with the flowrates for all 
the deposition positions”). SSM önskar därför att SKB redovisar: 

• En mer fullständig redovisning av beräkningarna för 
medeltalet kapselbrott baserade på flödeshastigheter för alla 
deponeringshål i kombination med fördelning av sulfidhalter 

• ett klargörande kring betydelsen av att diskreta mätvärden 
för sulfid används direkt i beräkningarna snarare än en 
sannolikhetsfördelning baserad på mätvärden 
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2. Korrosionsberäkningar för befintlig sulfid och möjlig 
sulfidbildning i buffert och återfyllning  
 

I SKB TR-10-66 (sid 31 och 32) redogörs för uppskattad korrosion 
orsakad av befintlig sulfid samt möjlig bildad sulfid från organiskt 
material i buffert och återfyllning. Denna del av säkerhetsanalysen 
baseras på icke triviala koncentrationsprofiler, utarmningsfronter 
och löslighetsberäkningar m.m. som det inte finns några detaljer om 
i rapporten. SSM önskar därför att SKB redovisar ett utförligare 
underlag för resultaten som presenteras i TR-10-66. 
 

 
3. Mikrobiell sulfatreduktion och sulfidbildning i direkt 

anslutning till kapselytan 
 

SKB omnämner bildning av en hinna av sulfatreducerande bakterier 
på kapselytan (biofilm, se sid 111 i SKB TR-10-46) som en 
riskfaktor i samband med sulfidkorrosion. Sulfatreduktion i en 
biofilm skulle kunna vara en riskfaktor för deponeringshål med 
betydande bufferterosion och i synnerhet för beräkningsfallet initial 
advektion för vilket alla deponeringshål påverkas. Såvitt SSM kan 
förstå har dock denna effekt inte tagits med i riskberäkningarna. Det 
kan påpekas att sulfidbildning pga. tillförsel av metan beaktades i 
SKB:s tidigare säkerhetsanalys SR-Can (men inte annat upplöst 
organiskt material i grundvattnet). I SKB:s senast inlämnade 
komplettering (SKB dokument id. 1339716) redogörs för ett 
hypotetiskt fall där all tillförd sulfat omvandlas till sufid. SSM 
önskar att SKB utförligare kommenterar sulfidbildning i direkt 
anslutning till kopparkapseln yta och redovisar skälen för varför 
detta fall inte bedömts medföra ett ytterligare riskbidrag i samband 
med korrosionsberäkningar för kapselns livslängd. 
 

 
Skälet till begäran om förtydligande 
SSM önskar ta del av ovanstående förtydliganden som underlag för en 
bedömning av förutsättningarna för uppfyllelse av SSM’s föreskrift krav 
kopplade till ett slutförvar för använt kärnbränsle (särskilt 9§ och bilaga 1 till 
SSMFS 2008:21 samt5§ SSMFS 2008:37).  
 


