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Då den inte tar hänsyn till flera värre och aggressivare 
korrosionsmekanismer som sker i ett slutförvar på 500 m 
djup i urberget med salint grundvatten. 

Slutförvar enligt KBS-3 modellen 

”Efter  att syret förbrukats 
kommer korrosionen att styras av 
löst sulfid till kapseln.” 

”Detta gör att man inte behöver ta 
hänsyn till korrosionshastigheter 
och olika korrosionsmekanismer.”  

Modellen är för enkel! 

35 cm 
diffusions- 
avstånd för 
transport av 
sulfidjoner 



KBS-3 modellen har allvarliga problem med 
själva ”grundbulten” - kopparhöljet 

- Felaktiga arkeologiska och naturliga analogier  
- Koppar är inte immunt mot korrosion ens i rent vatten 
-  Klor- och svavelinnehållande salter i grundvattnet skapar 
  mycket snabbare korrosion än vad SKB räknar med 
-  Situationen i Forsmark med risk för saltanrikning skapar en  
  miljö där försprödning och sprickbildning kan ske i kopparn 
-  Kopparhöljet och bentonitleran är inte oberoende barriärer 
-  På 30 år har SKB inte lyckats med ett enda praktiskt försök 
  som kan stödja den i dagsläget helt teoretiska KBS-3  
  modellen vad gäller kopparkorrosion 

-  Upphettning samt radiolyseffekter under de första tusentalet 
  åren gör situationen för kopparhöljet än mer kritisk 









Extrapolering av korrosionsdata  



Citat: " For all practical purposes, copper is not a noble metal, 
except possibly in very pure water, with sufficient Cu+ and H2 
being present that P > Pe. These conditions will not exist in 
a repository." 

Dvs Digby bekräftar det vi (och Termodynamikens andra 
Huvudsats) säger: koppar korroderar i rent gasfritt vatten och 
för att undvika korrosion måste två villkor vara uppfyllda: 1) 
vätgas måste tillföras vattnet  2) Kopparjonhalten måste vara 
tillräckligt hög. 
Inget av dessa villkor är uppfyllda i Forsmark! 

...men som vi påpekat tidigare, det finns mycket aggressivare 
och allvarligare korrosionsproblem att oroas över i den 
verkliga slutförvarsmiljön i Forsmark! 

SSM rapport 2011:09 
 ”Is Copper Immune to Corrosion When in Contact With 

Water and Aqueous Solutions?” 

Prof. Digby D. Macdonald, Penn. State Univ. USA 





Korrosion med bildning av fasta 
korrosionsprodukter på ytan som 
t.ex. kopparsulfid och kopparoxid 

Upplösningskorrosion, ”koppar 
går i lösning” under bildning av 
joner. (En dålig och icke skyddande 
fast produkt kan finnas kvar på ytan) 

Två typer av allmänkorrosion, dvs korrosion med 
jämn avfrätning 

SKB har delvis tagit 
hand om denna 
mekanism i 
säkerhetsanalysen 

SKB har helt bortsett från denna 
korrosionstyp i säkerhetsanalysen! 

Inte ens låga halter av klorider är tillåtet i 
kopparkyssystem för då blir korrosionen 
snabbt ohanterbar! 
Accelererande faktorer: 
Radiolys, värme samt tillgång till stora 
ytor som t.ex. bentonitpartiklar 



Saltindunstning- ”Saunaeffekten” 

-Saltanrikning är synnerligen allvarligt ur korrosionssynpunkt vilket sker då de 
varma kapslarna kommer att förånga grundvattnet 
- Det är få metaller som motstår klor- och svavelbaserad saltindunstning på ett 
tillfredställande sätt oavsett närvaron av syrgas eller inte.  

- Inom industrin används palladiumlegerad titan eller tantal för denna typ av 
miljö, koppar är helt uteslutet. 

Sprickor och 
kanaler i leran pga 
mineralisering och 
saltförsprödning 
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Äspö, Lot A2, BGR-studien 

Citat från BGR-forskarna (2009):  
”Why don´t SKB use a corrosion resistant metal instead of copper?” 

Höga halter av koppar har detekterats flera centimeter in i bentonitleran, 
 mätt från kopparytan på centralröret. 

Från  Lot-rapporten: 



Svavelförsprödning i koppar 
på tre veckor 

REF. Arilahti E., Lehtikuusi T., Olin M., Saario T. & Varis P.; Evidence for internal diffusion of sulphide from groundwater into grain 
boundaries ahead of a crack tip in a CuOFP copper. 4th international workshop on long-term prediction of corrosion damage in 
nuclear waste systems. Brugges, Belgium, June 28 – July 2, 2010.  



Corrosion accelerated by radiolysis of water 

Three months exposure of different metals during radiolysis of 
water. Copper is found to be very sensitive to radiolysis and display 
extreme dissolution corrosion rates. 

General corrosion Pitting corrosion 

Cu >10 mm/y Cu ~0.3 mm/y 



 Radiolysstyrd kopparkorrosion- ett 
närmast outforskat område(!) 

- Strålningsforskare på Los Alamos National Laboratories i USA har 
visat att  just koppar är en extra känslig metall för radiolys i vatten 1).  
- I en ny studie av prof. Mats Jonsson på KTH har kraftig 
upplösningskorrosion av koppar uppmätts bara efter tre dygns 
exponering, förvisso med ca 1000x högre radiolyseffekt än vad SKB 
räknar med. 
- Å andra sidan skriver SSM i ett brev till SKB att radiolysen utanför 
kopparkapseln kan vara upp till 100 gånger högre än vad SKB räknat 
med. 
- De enkla beräkningsmodeller för korrosion som används idag där 
varje radiolyspartikel matchas mot en metallatom gäller absolut inte 
för koppar!   

1) 



Copper canisters stored 18 years in a moist cellar 

Prize awarded photographs by David Masel (Sv.D. 2009)  



Kopparkorrosionshastigheten i bentonit/grundvatten är 
experimentellt uppmätt till 1 000-100 000 gånger högre  än vad 
den teoretiska modellen KBS-3 predikterar. 

Ett slutförvarskoncept måste kunnas verifieras experimentellt 
under de förhållanden som råder i den valda 
slutförvarsplatsen.  

Med den kunskap vi har idag om kopparkorrosion skulle ingen 
föreslå 5 cm koppar som korrosionsbarriär. Upphettad 
radiolysutsatt koppar tål absolut inte grundvatten! 

Mer forskning, dvs oberoende forskning, behövs I både 
Sverige och Finland där alternativa lösningar måste provas 
och testas innan en ansökan kan sägas vara baserad på 
vetenskaplig grund och bästa möjliga teknik.   

Slutsatser 



Tack för Er uppmärksamhet! 

Frågor? 



Copper corrosion in water without dissolved oxygen 
Some thoughts by C. Leygraf and S. Seetharaman , Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm 

By an open system we mean an exposure condition allowing exchange of matter and heat with the 
surrounding environment, the most common condition in engineering applications.   

Assume the following overall reaction:  

2Cu(s)  +  H2O  =  Cu2O +  H2      (1) 

At equilibrium, the total Gibbs energy of the products of the reaction will be equal to the total Gibbs 
energy of the reactants. The equation from 2nd law of thermodynamics will be 

∆G = ∆oG  + RT ln K        (2) 

where K is the equilibrium constant for reaction (1) at temperature T and gas constant R, and 

∆oG = ∑ oG (products) - ∑oG (reactants)     (3) 

In the open system that we assume here, at least one of the products (H2) is continuously removed from 
the reaction zone. According to Le Cateliers Principle [1], or the law of mass action, the corrosion 
reaction should then be shifted to the right, meaning that corrosion will be favored.  Hence, copper 
reacts continuously with water molecules in an open system, even without any access to dissolved 
oxygen, since hydrogen is allowed to escape. 



It should be emphasized that reaction (1) is only an overall reaction, which does not consider short-lived 
or long-lived intermediate reaction steps when going from Cu(s) to Cu2O. Evidence for such 
intermediates can be found, for instance, during the atmospheric corrosion of copper [2], a process that 
results in different reaction products ranging from the most early stages (formed within much less than a 
second of exposure) to advanced stages (after decades of exposure). During atmospheric corrosion, 
analyzed by in situ analytical techniques, there is direct experimental evidence of oxide-like or hydroxide-
like reaction intermediates ranging from monolayer thickness and upwards [2]. In fact, equilibrium 
potential-pH diagrams for two-dimensional surface species formed on copper have been reported [3]. 
They show that adsorbed OH-monolayers on Cu(111) are far more stable than Cu2O in bulk form.  

Hence, we can modify the bulk reaction (1) by introducing a corresponding surface reaction (4) 
according to 

2Cu(s)  +  H2O  =  CuOHsurface +  1/2H2      (4) 

The experimental findings of stable surface species, according to (4), together with the assumption that 
the corrosion reaction occurs in an open system with continuous removal of H2, favors the corrosion of 
copper in water, even without any dissolved oxygen gas. Similar to what is observed in atmospheric 
corrosion, one may expect that the surface species with time gradually transforms into a more three-
dimensional reaction product of type Cu2O. 

It should be noted that this thermodynamic analysis does not give any information on the rate at which 
the reaction proceeds, e.g. of copper corrosion in water without dissolved oxygen.  

 C. Leygraf and S. Seetharaman cont.  



Verkligheten: KBS-3 modellen: 

-  Saltvattnet löser upp kopparn som Cu2+ och 
CuCl2- 

-    

-  Bentonitleran fångar in dessa joner och 
korrosionsprodukter fälls ut på lerpartiklarna 

-  Klorjonerna frigörs då och korrosions-
processen fortsätter 

-  Leran och kopparn bryter ner varandra och 
det sker med korta transportvägar 

I säkerhetsanalysen tas ingen 
hänsyn till att koppar korroderar i 
syrgasfritt saltvatten.  

Diffusions-
avstånd i mm 

området 





Viktigt att utvärdera extrempunkter i komplexa system 

Ett vattenmättat deponeringshål består av ca 2 m3 vatten 15 m3 
bentonitlera (torrsubstans) samt 4 m3 kopparkapsel med innehåll. 
Teoretiskt kan indunstningsprocesser (saunaeffekten) mycket väl 
ersätta en kubikmeter spalt- och porvatten med ett par ton salt.  

I praktiken kommer dessutom en icke obetydlig del av 
bentonitleran att pressas ut i tunneln (R-09-29) och på så sätt 
skapas ytterligare plats för saltavlagringar. Nya sprickor skapas 
kontinuerligt, dvs snabba transportvägar!  

I en sådan här komplex applikation är det mycket viktigt att 
analysera ”extremerna” varav ena är SKB´s officiella hållning att 
”ingen saltanrikning kommer att ske” och den andra extremen 
utgörs av det beskrivna scenariot. Verkligheten för de 7000 
deponeringshålen kommer tyvärr med all sannolikhet att bestå av 
olika grader av saltindunstning som kan pågå upp till 1000 år.  



Koppar reagerar med vatten och klorider, 
inte bara med sulfider! 

Redan närvaron av vattenmolekyler och 
klorider vid kapselytan driver 
kopparkorrosionen. Till skillnad från sulfider 
så förbrukas inte klorider utan de frigörs 
lokalt och driver kopparkorrosionen vidare. 

Den största delen av kopparkorrosionen 
fortsätter i slutförvarsmiljön utan 
masstransport av sulfid, detta har helt 
förbisetts i SKB´s säkerhersanalys!  



Många kopparkorrosionsprocesser i 
slutförvarsmiljön 

Allmänkorrosion pga lösta sulfider 

Allmänkorrosion i syrgasfritt saltvatten (upplösning samt 
   komplexjonbildning) 

Upplösning-utfällnings accelerated Cu-korrosion 
   i bentonitlera (“Barriärerna” förstör varandra ) 

Allmänkorrosion pga sulfater som omvandlas till 
   sulfider av mikrober, SRB. 

Sulfidinduserad spänningskorrosion,SCC 

Interkristallin korrosion, IGC 

Korrosion pga saltindunstnin, både gropfrätning 
och spänningskorrosion (SCC) 

Initial atmosfärskorrosion med tillgång på syre 

Atmosfärskorrosion i närvaro av vattenånga och salter 

Väte 
upptag i 
koppar 

Korrosionsmekanismer som är inkluderade i slutförvarsmodellen (KBS-3) i svart text  

Radiolysinducerad kopparkorrosion 



•  SKB, LOT-proj., (around 100°C) : 10-20 µm/y (bentonite) 

•  SKB, LOT Rosborg, (30°C) : 0.5-3 µm/y  (bentonite) 
•  SKB, MiniCan-proj., up to May 2008: 4.5 µm/y (bentonite) 
•  SKB, MiniCan-proj., after May 2008: 100-1000 µm/y !  
      ambient temperature (bentonite) 
•  Our research in pure water at RT: 0.5-5 µm/y 
•  Canada, F. King (50-100°C) : 15-20 µm/y (bentonite) 
•  Finland, Posiva (80°C): 7 µm/y  

•  Swedish groundwater / clay and soil:  4-20 µm/y 

Example of measured corrosion rates 

KBS-3 safety analysis: 0.0003 µm/y, i.e. at least 10 000-100000 
times lower than the measured corrosion rates. 

It is claimed that oxygen must have caused the corrosion for instance in the LOT-
project, however several studies has shown that the conditions are anoxic (MiniCan) 



Copper corrosion in repository environment 

Astonishingly low 
corrosion rates are 
assumed in Sweden: 
0.00033 µm/year, i.e. 
~30.000- 60.000 times 
lower corrosion rate 
than in Japanese 
ground water. 

Ref. SKB report TR-01-23 



On page 1991, it was concluded that “O2-transport was not rate-limiting” and that the 
corrosion took place with a dissolution–precipitation process; “Precipitation of copper 
inevitably occurred in all of the tests, with usually more than half of the total copper 
corroded being in the form of precipitate rather than being sorbed on the clay”. 

This laboratory study 
confirm the LOT  in-situ 

exposure, i.e. the general 
corrosion rate of heated 
copper is 10-20 µm/y. It 

takes place with a 
dissolution-precipitation 
process in contact with 
bentonite clay/ ground 

water  







Syrgasfri autoklav- 
exponering upp till 90 
dagar av Cu (>99.99%) i 
”brine” med 14% [Cl-] vid 
90°C. 

J. of Radioanalytical and Nuclear 
Chemistry. Vol.182, No. 2, p 281 
(1994) 

OBS! Linjär 
korrosionshastighet på 
80-120 µm/år! 

Liknande resultat har 
även erhållits inom 5th 
Euratom Framework 
Programme (FIKW-
CT-2000-00004) 

King och Litke (1987) har mätt upp lika höga korrosionshastigheter, 110 µm/år i 
syrgasfritt saltvatten med 3.4% [Cl-] vid 150°C. 

Kopparkorrosion i saltvatten 



- Pourbaixdiagramen kan bara ge en viss vägledning om huruvida korrosion sker 
eller ej i ett system. 

- Man kan aldrig använda ett Pourbaixdiagram för att utesluta risken för korrosion 
eftersom diagrammen bygger på en rad antaganden och förenklingar.  

Pourbaixdiagram för koppar i rent vatten 



Diagram från  
SKI-rapport 98-19: 

Kopparkorrosion i saltvatten 

Koppar korroderar även i sulfidfri slutförvarsmiljö och ”löses upp” under 
bildning av kopparkloridjoner.  

Termodynamiska data 
är dokumenterat 
bristfälliga för systemet 
Cu-Cl-H2O 

(5.3% Cl-) 



- Det studerade blocket, nr15, har varit relativt torrt då temperaturen har varit  
  ca 120°C, trots detta har koppar korroderat och ”vandrat ut” i leran.   

- Centralröret har ej studerats map korrosion med metallografiska tvärsnitt etc.  

Äspö, Lot A2, BGR-studien 
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European Commission: 5´th EURATOM FRAMEWORK PROGRAMME 1998-2002, 
COBECOMA, final report (2003). B. Kursten, L. Werme et al. Page 166: 

”The candidate container material copper, and especially those 
containing phosphorus, has been found, in the past, to be highly 
susceptible to SCC” 

N. Taniguchi and M. Kawasaki, Journal of Nuclear Materials 379, p. 
154 (2008): 

Sulphide, does indeed induce SCC in copper. “The 
threshold of sulphide concentration for the SCC 
initiation is likely to be in the range 0.005-0.01 M”.  

SCC is likely to occur within the first 1000 years  

SCC at 80°C on OFHC-Copper 
with 45ppm P. Strain rate:10-6/s,  
2 mm thick sampels.    

Stress Corrosion Cracking, SCC 

The “Forsmark situation” with hot copper and 
groundwater evaporation ⇒ salt/sulphide 
enrichment: 



“In conclusion, the present investigation has 
demonstrated that the corrosion rates of materials 
in a spallation neutron cooling can be mitigated by 
carefully controlling water purity, hydrogen water 

chemistry, and eliminating copper and copper 
alloyed components.” 

Corrosion accelerated by radiolysis of water 



Många kopparkorrosionsprocesser i 
slutförvarsmiljön 

Allmänkorrosion pga lösta sulfider 

Allmänkorrosion i syrgasfritt saltvatten (upplösning samt 
   komplexjonbildning) 

Upplösning-utfällnings accelerated Cu-korrosion 
   i bentonitlera (“Barriärerna” förstör varandra ) 

Allmänkorrosion pga sulfater som omvandlas till 
   sulfider av mikrober, SRB. 

Sulfidinducerad spänningskorrosion,SCC 

Interkristallin korrosion, IGC 

Korrosion pga saltindunstnin, både gropfrätning 
och spänningskorrosion (SCC) 

Initial atmosfärskorrosion med tillgång på syre 

Atmosfärskorrosion i närvaro av vattenånga och salter 

Väte 
upptag i 
koppar 

Korrosionsmekanismer som är inkluderade i slutförvarsmodellen (KBS-3) i svart text  

Radiolysinducerad kopparkorrosion 



-  Kopparkorrosion i saltvatten, upplösning-utfällningskorrosion i  
  bentonitleran 

-  Allmän- och lokalkorrosion pga saltindunstning, Sauna-effekten 

- Sulfidinducerad spänningskorrosion, SCC 

- Försprödning av kopparn pga inträngande svavel samt väte 

- Radiolysinducerad kopparkorrosion  

Fem enskilda korrosionsmekanismer som 
var för sig skulle innebära haveri i förtid 



Copper corrosion rates in bentonite/groundwater are found 
experimentally to be 1 000-100 000 times higher than predicted by the 
theoretical KBS-3 model. 

Any deep repository concept must be experimentally verified under 
the conditions prevailing at the repository site.  

With the knowledge we have today regarding copper corrosion, no 
one would propose 5 cm copper as the only corrosion barrier in a 
deep repository. 

More research, i.e. independent research, are obviously needed (in 
Sweden/Finland) and alternative solutions must be tested and 
evaluated before any application can be regarded as based on 
scientific ground and best available technique.   

Slutsatser* 

*Presenterat vid ”Intenational Conference on Nuclear Waste”, London 27-28 sept. 2010 




















