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LOT-försöket visar omfattande korrosion av 

kopparkapseln.

Korrosion efter 20 år visar att den går cirka 

1 000 ggr snabbare än vad kärnkraftsindustrin 

förutspått (DN 21-11-27).

Det kan innebära att kopparkapslarna håller i cirka 

100 år innan läckage uppstår i stället för nödvändiga 

100 000 år.
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Kopparkapslarna

håller inte

Försök visar på betydande korrosion

Alternativ: Palladiumlegerad Titan!





Korrosion
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LOT-försöket
Studien:
20-årigt koppartest 450 m under Oskarshamn.

Resultat:
Omfattande korrosion av kopparkapslarna.

Alternativ:
Enligt KTH-forskare: 

Palladiumlegerad Titan!



Alternativ till KBS som bör utredas:

3 km Djupa borrhål

Dry Rock Deposit, dvs. torrförvar i berg. Återtagbart!

Titan i stället för Koppar

Vitrifikation, dvs. glas i stället för koppar



9

Vitrification method

Integration of waste into glass canisters

Glass more corrosion resistant than copper

1000 m under the surface
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Urberget är inte stabilt

•  Problem med istider, permafrost, jordbävningar, 
förkastningar, sprickor, geodeformationer och 
havsvatten

•  Förvaret bör ligga minst 3 mil från  kärnkraftverk 
för att garantera tillgänglighet även efter ett haveri

•  Alternativ: DRD, Dry Rocket Deposit

Källa: Detta eviga avfall, bok av geologidocenten Nils-Axel Mörner
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Generella slutsatser  

Det råder koncensus om att vi kommer att behöva ett 
geologiskt slutförvar, men det är inte brådskande då 
CLAB i Oskarshamn är mycket säkert.  

Det råder koncensus bland nationella och internationella 
(oberoende) korrosionsforskare att olegerad koppar inte 
är ett lämpligt materialval till slutförvaret (KBS-3).  

SKB-koppar reagerar både med vattenmolekyler och olika 
salter vilket resulterar i en oskyddande ”passivfilm” som 
tillåter både gropfrätning, spänningskorrosion samt 
väteförsprödning, medan t.ex. brons bildar en inert 
passivfilm som skyddar den underliggande metallen.  

KBS-3 har möjlighet att bli tillräckligt säkert om en 
korrosionsresistent metall eller legering används som 
ytterhölje (exempelvis en brons- eller titanlegering)  

EU bör aktivt samordna och godkänna ett slutförvar då alla 
länder inte har goda geologiska förutsättningar för ett säkerhet 
slutförvar och det räcker att ett land gör ett dåligt jobb för att det 
på sikt kommer att drabba flera länder (tex. hela 
Östersjöregionen)  

Referens:Korrosionsexperten Peter Szakalos, KTH 


