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Överblick

• SKB har gått igenom och kommenterat samtliga 29 bilder i Peter Szakálos presentation den 14 september. 
Kommentarerna finns samlade i ett dokument som om så önskas kan inges till domstolen.

− I tre av bilderna diskuterar Szakálos Uppsalagruppens försök. Eftersom Uppsalagruppen ingivit en egen 
skrivelse till domstolen har SKB bara kortfattat kommenterat dessa.

• I det följande ges kommentarer på 9 av bilderna för att ge prov på utfallet av SKB:s genomgång

• Slutligen ges en sammanfattning som omfattar samtliga bilder.
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Bild 1; om kvarvarande osäkerheter

• Samtliga processer i blått är hanterade i 
SKB:s säkerhetsanalys. 

• Även kombinationseffekter hanteras vilket 
utvecklas i SKB:s svar på fråga 5c ställd av 
domstolen 2017-10-02.
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Bild 2; om ”kopparbibeln”

• I bilden citeras den s k kopparbibeln.

• KBS 3-rapportens korrosionshastighet 
1/1000 µm/år ställs i bilden mot experimentella 
resultat som visar 1 µm/år, dvs 1000 en gånger 
högre hastighet (båda är hämtade ur 
handboken).

• Källan till 1 µm/år är en studie av Simpson m fl
där syrgas varit närvarande. Denna studie är 
därför inte relevant för förhållandena på 
förvarsdjup.

• Detta är omöjligt att veta för en oinsatt åhörare.

• SKB har i domstolen tydligt redogjort för varför 
resultat från fältförsök är förenliga med 
korrosionsberäkningar i säkerhetsanalysen
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Bild 4; om spänningskorrosion

• Av de lösryckta citaten i bilden kan man få intrycket 
att spänningskorrosion observerats i SKB:s MiniCan-
försök. 

• I SKB:s rapport förs en betydligt mer nyanserad 
diskussion som leder till andra slutsatser. 

• I bilden finns också en referens till SSM:s experter 
som SKB inte kan finna i något av SSM publicerat 
dokument.

• Det finns ytterligare tre rapporter om 
spänningskorrosionsprover från MiniCan som inte 
heller de påvisar någon initiering eller tillväxt av 
sprickor (TR-12-09, R-13-35, R-15-11).

• Detaljerade synpunkter finns i SKB:s 
sammanställning av synpunkter på presentationen. 
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Bild 8; om Studsviks försök kring kopparkorrosion i rent vatten
Bilden åberopar resultat från experiment där miljön inte varit 
tillräckligt väl kontrollerad för att dra de slutsatser som 
framförs.

• SKB har i komplettering i KTL-ärendet påtalat bland annat 
att den restmängd syrgas som finns initialt i experimentet 
kan var av avgörande betydelse för tolkningen av 
tryckökningarna i experimentet och därmed för 
slutsatserna.

• Rapportförfattarna skriver”The results obtained from the 
chemical analyses of the water after the exposures 
revealed small amounts of impurities which could influence
the process of hydrogen evolution in this system. The origin
and role and of these impurities should be investigated
further before any definite conclusions are drawn from the 
results.”
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Bild 9; om Studsviks försök kring kopparkorrosion i rent vatten

Påståendet om gasanalys är direkt fel.

• Tvärtom sägs följande: ”The gas 
mass spectrometry analyses of the 
samples revealed large levels of O2
and N2 in the gas together with some 
water.”

Påståendet att försöket är tätt mot 
väteläckage är fel.

• Experimentalisterna var medvetna 
om detta läckage. Szakálos tycks inte 
förstå när läckor av detta slag blir ett 
problem.

• Bakgrundsmätningen i försöket kan 
ifrågasättas starkt. Detta har SKB 
redogjort för till SSM. 
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Bild 10; om Studsviks försök kring kopparkorrosion i rent vatten

• Påståendet att detta är en konfidentiell 
bolagsrapport är felaktigt. Rapporten är ingiven 
till SSM som bilaga (SKBdoc 1448658) till en 
komplettering (SKB doc 1448824) och är 
därmed ett publikt tillgängligt dokument. 

• Det i rött understrukna påståendet speglar att 
uppdraget hade en begränsad omfattning. 
Avsikten var inte att utreda alla detaljer i 
Studsviks försök.

• Påståendet att Allan Hedin hänvisade till denna 
rapport för att förklara varför resultaten i 
Studsviks försök inte skulle var korrekta är 
också felaktigt. Det väsentliga resultatet som 
redovisas i rapporten är ju att Studsviks 
mätningar inte kunde upprepas vid en 
kontrollmätning, inte att de var felaktiga.
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Bild 14; om Micans försök kring kopparkorrosion i rent vatten

Den tolkning som Szakálos gör av 
försöksresultaten är osammanhängande på 
många punkter. 

• De konstanta trycken förklaras kvantitativt 
av en balans mellan frigörelse av vätgas 
från det studerade provet och utträngning 
av vätgas genom de korkar som förseglar 
provröret. 

• Vätgas frigörs i samma takt från ett provrör 
med enbart koppar, vilket helt motsäger att 
vätgasen skulle härröra från en 
korrosionsprocess mellan koppar och 
vatten. 

• Inte heller resonemanget kring påstådda 
jämviktstryck är förenliga med det Hultquist
m fl säger.
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Bild 15; om Micans försök kring kopparkorrosion i rent vatten (1/2)
Påståendena i svart är felaktiga eller stöder inte att en 
korrosionsprocess observeras: 

• Den första strecksatsen i svart motsägs helt av att 
en lika kraftig vätgasutveckling observeras med 
bara koppar i provröret, dvs utan närvaro av vatten.

• Den andra strecksatsen motsägs dels av att det 
finns en annan förklaring än korrosion till 
vätgasutvecklingen, dels av att t ex samma koppar 
som användes i KTH:s försök (och flera ytterligare 
kopparkvaliteter) inte ger någon vätgasutveckling 
alls över bakgrund.

• Den tredje strecksatsen är inte korrekt på så sätt 
att den förbiser möjligheten att syre kan reagera 
med väte och därigenom dölja en vätgasutveckling 
medan syre finns kvar i systemet.

• Den fjärde strecksatsen är i princip korrekt, vätet i 
försöken med kapselkoppar härrör inte från någon 
ytreaktion, men inte heller från någon 
korrosionsreaktion.
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Bild 15; om Micans försök kring kopparkorrosion i rent vatten (2/2)

Citatet i rött som sägs vara från TR-15-03 är 
förvrängt och blir därigenom direkt 
vilseledande: 

• I TR-15-03 står i inledningen, då man 
talar om resultaten från projektets 
utvecklingsfas: ”So far, it appeared as if
copper may be susceptible to water-
induced corrosion under O2-free 
conditions in pure water”. 

• Tempus är alltså utbytt i citatet, tydligen 
för att ge intryck av att det är en slutsats 
från slutrapporten, och inte från 
utvecklingsfasen.  Resultaten från 
slutrapporten talar emot en 
korrosionsprocess.
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Bild 21; om Uppsalas försök kring kopparkorrosion i rent vatten

• Påståendet och kommentarerna är inte 
relevanta för det arbete som publicerats 
av Uppsalagruppen i Corrosion Science, 
där försöken gjorts i en kammare där väte 
via ett Pd-membran ständigt kan avges till 
en kväveatmosfär. Bakgrunden är där 
några tusendels millibar.

• Szakálos tycks inte ha uppmärksammat 
att studien i Corrosion Science gäller ett 
enkammarexperiment!

• Även vätebakgrunden i de så kallade 
tvåkammarförsök är redovisad, bland 
annat till domstolen 14/9 (nästa bild)
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Några kommentarer kring Szakálos m fl replik 23/10 

• Bild till höger med bakgrund redovisad 
av Mats Boman 14/9.

• Efter omkring 6 månader är bakgrunden 
cirka 0,1 mbar.

• Szakálos m fl har kommenterat 
Uppsalagruppens artikel i Corrosion 
Science

− Väsentliga delar av Szakálos
presentation 23/10 finns i den 
kommentaren

• Uppsalagruppen har svarat på 
kommentaren i Corrosion Science

− Där finns således detaljerade svar på 
de synpunkter som framfördes
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Bilder kommenterade i andra sammanhang

• Bilderna 19-21 rör Uppsalagruppens resultat. Uppsalagruppen har i en egen inlaga till domstolen 
kommenterat Szakálos synpunkter på deras arbeten. Endast bild 21 kommenteras här.

• Bilderna 22 samt 24-29 handlar om samverkanseffekter vilket diskuterats i SKB:s svar 23/10 på fråga 5c 
ställd av domstolen den 2/10. Bilderna kommenteras därför inte vidare här.
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Sammanfattning

• I genomgången av Szakálos presentation 14/9 har SKB funnit

− Felaktiga eller förvanskade citat/referenser eller citat/referenser ryckta ur sina sammanhang, t ex Bild 2, 
Bild 4, Bild 15, Bild 23

− Direkt felaktig information, t ex Bild 6, Bild 8, Bild 9, Bild 10, Bild 11, Bild 14, Bild 17, Bild 19, Bild 21, Bild 
22

− Påståenden som kullkastas med enkla vetenskapliga argument, t ex Bild 7

− Långtgående spekulativa slutsatser från enstaka försök, där andra, mer välkontrollerade försök givit andra 
resultat, eller där andra tolkningar är fullt möjliga och rimliga, t ex Bild 4, Bild 5, Bild 8, Bild 9, Bild 14, Bild 
15, Bild 16, Bild 17 

− Spekulativa resonemang utan stöd i vetenskaplig litteratur, t ex Bild 24, Bild 26, Bild 29

− Godtyckliga omdömen om andra gruppers forskningsresultat, t ex Bild 9, Bild 12, Bild 13, Bild 14, Bild 18
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