
Från: Roland Pusch <drawrite.se@gmail.com> 
Skickat: den 28 april 2015 14:43 
Till: Liu, Jinsong 
Ämne: Re: VB: Svar på kommentarer på SKB:s rapport TR-13-21 
 

Tack för brev!  
 

Så här vill jag svara på SKB's villfarelser: 

 

1) När det gäller diagrammet med Villars' data tycker jag att man måste vara rejält skelögd för att inte se trenden av 

minskad konduktivitet med ökad gradient. Testerna på smektitleror utförda på LTU av (numera Dr) Al-Thaie) visar också 

utomordentligt klart att den relationen gäller. Att SKB inte velat kommentera LTU-studien visar att man inte förstår eller 

låtsas förstå mekanismerna vid vattengenomströmning av smektilera. Historiskt sett är det värt att påpeka att SGIs 

(Hansbos) en gång i tiden genomförda precisionsmätningar av sambandet mellan konduktivitet och gradient visar samma 

trend som LTU-försöken och de studier som utförts av Liu och andra. Påståendet att det inte finns skäl att tro att en 

hydraulisk gradient på 100,000 m/m skulle visa att leran är impermeabel är avslöjande: det är sen länge bekant hos bl.a 

medarbetarna på Clay Technology att höga gradienter ger konsolideringseffekt. En gradient på 100,000 m/m svarar mot ett 

strömningstryck av 10 MPa över ett prov med 1 cm tjocklek och ger sammanpressning och omfattande mikrostrukturell 

omdaning och förtätning med total tätningseffekt som följd. Den syns redan vid gradienten 10,000 m/m.  

 

2) SKB lägger stor möda på att försöka visa att några praktiskt betydelsefulla mineralförändringar i bufferten inte kommer 

att ske i ett 100,000-års perspektiv. De förändringar som iakttagits av lermineralogiskt skolade undersökare visar inte heller 

att omvandling av smektit till icke-svällande mineral förväntas bli omfattande men SKB undviker avsiktligt att beröra den 

samhöriga och viktigare frågan om utfällning av cementerande substans som påverkar svälltryck, självläkningsförmåga och 

skjuvmodul. SKB medger motvilligt att en viss förstyvning av bufferten kanske kan inträffa men förstår inte att den är 

verklig och samhörig med utfällning av cementerande substanser. Geokemiska modeller presenterade bla I CROP-projektet 

av Barcelonaforskare och av Grindrod och Takase visar att kiselkomplex kommer att fällas ut  i bufferten och det måste 

tolkas som att cementering kommer att ske och att förmågan till självläkning vid mekanisk störning eller sprickbildning 

härigenom kommer att drabbas. Eftersom en temperaturgradient kommer att verka i hundratals år kommer effekten att bli 

större än vid kortvariga lab- och fältförsök. Att extrapolera till tiotusen och hundratusen år kräver en vetenskaplig 

undersökning och och utveckling och tillämpning av modeller för jontransport i försvarsberget som inte finns idag. SKB 

har inte ens ett system för kategorisering av diskontinuiteter i berg. 

 

3) SKB menar felaktigt att det är hållfastheten hos bufferten som kan äventyras av cementeringseffekter: "Det är hållfasthet 

och inte töjningsegenskaper som är den viktigaste parametern i 

utvärderingen ett skjuvfall". Skjuvhållfastheten har inte  med saken att skaffa utan skjuvdeformationen, som bestäms av 

deformationsmodulen och skjuvspänningen. Cementering ger en ökning av skjuvmodulen och det är den ökningen som 

skulle ha bestämts och kvantifierats.  

 

4) När det gäller jordpotentialer vidhåller jag att man hade behövt göra storskaliga fältmätningar i och mellan sprickzoner 

och bench-scaleförsök under kontrollerade förhållanden, såsom föreslogs under Taxéns medverkan, men med ett sådant 

upplägg att hela bevätningsförloppet kommer med. Den ytterst omfattande korrosionen hos komponenter i borrhål i 

Forsmark som redovisades av Uppsalaforskarna och som inte dokumenterades av SKB förrän långt efter deras redovisning 

är ett tydligt tecken på att fenomenet är verkligt och av avgörande betydelse för kapslarnas långtidsfunktion. 

 

5) Prov R:825 togs i min närvaro av Lars-Erik Johannesson numera på SKB och jag erhöll ett delprov. Att det inte finns 

registrerat pekar på brister i redovisningssystemet och att ett urval av lämpliga prover gjordes. 

 

Hälsningar 

Roland Pusch 

 

 

Den 28 april 2015 13:44 skrev Liu, Jinsong <Jinsong.Liu@ssm.se>: 

Bäste Prof. Pusch, 

mailto:Jinsong.Liu@ssm.se


  

Härmed vidarebefordras SKB:s svar på dina kommentarer på SKB TR-13-21. Svaret återfinns i 

SSM: arkiv SSM2014-5716-5. Vi beklagar att meddelandet når dig lite sent. Detta pga. att vi har 

en lite högre arbetsbelastning just nu. 

  

Du är välkommen att ta kontakt med myndigheten om du har ytterligare frågor. 

  

Med vänlig häsning 

  

Jinsong Liu 

  

Från: Helene Åhsberg [mailto:helene.ahsberg@skb.se]  

Skickat: den 2 april 2015 09:16 

Till: Liu, Jinsong 
Kopia: Egan, Michael; Registrator 

Ämne: Svar på kommentarer på SKB:s rapport TR-13-21 

  

  

Hej! 

  

Här kommer SKB:s respons på kommentarer rörande rapport TR-13-21. 

  

Hälsningar Helene Åhsberg 

  

Från: Liu, Jinsong [mailto:Jinsong.Liu@ssm.se]  

Skickat: den 11 december 2014 12:51 

Till: Säkerhet, kvalitet och miljö – Gemensam Mailbox 

Kopia: Gerhardsson, Ansi; Egan, Michael; Sonnerfelt, Lena; Roland Pusch (drawrite.se@gmail.com) 
Ämne: kommentarer på SKB:s rapport TR-13-21) 

mailto:helene.ahsberg@skb.se
mailto:Jinsong.Liu@ssm.se
mailto:drawrite.se@gmail.com


  

Hej,  

  

SSM har tagit emot kommentarer på SKB:s rapport TR-13-21 (se bifogat dokument). 

  

Eftersom kommentarerna berör en enskild SKB-rapport och rapporten har givits ut senare än 

tillståndsansökningarna, hanterar SSM kommentarerna i ett separat ärende för tillfället utanför 

SSM:s tillståndsprövningsprojekt (TPP). Skulle SSM senare bedöma att kommentarerna har stor 

betydelse för tillståndsprövningen, kommer ärendet att hanteras eventuellt även inom TPP. 

  

SSM anser att kommentarerna till stor del involverar tolkningar av SKB:s redovisning av resultat 

från Prototypförsöket. SSM därför uppskattar om SKB kan bekräfta att tolkningarna är korrekta, 

ge respons, samt kommentera om huruvida de nya utvunna resultaten används som underlag till 

ansökningarna. 

  

Vid ytterligare kommunikation om denna fråga, vänligen referera till SSM:s ärendenummer 

SSM2014-5716. 

  

  

  

Med vänliga hälsningar, 

Jinsong Liu 

  

  

_______________________________ 

 

    



Jinsong Liu. PhD 

Utredare/Analyst 
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