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Granskningsmeddelande / Granskningssvar  
 

 
  

Datum för granskningsmeddelande 
2012-01-02 
(granskare) 

Datum för granskningssvar 
2012-01-25 
(författare/administratör) 

 
  
 

 

Document som granskas: 
Korrosion av koppar i rent syrefritt vatten 

Version / identifikation 
Preliminär rapport 2011-10-07 
SKBdoc 1297810, ver 0.1 

Granskningsinstruktion: Sakgranskningsplan för rapport "Korrosion av koppar i rent 
syrefritt vatten" 

SKBdoc 1314737 ver 1.0 
 

Granskare: Christina Lilja 
 

 

Granskarens kompetens 

(fylls i av granskaren) 

Lång erfarenhet av analys av långsiktig säkerhet och granskning av KBS-3 systemet. Ansvarig på SKB för kapsel och  
kapselmaterial i säkerhetsanalysen. 

Granskningskommentarer (fylls i av granskaren) 

Sammanfattning av de 
viktigaste gransknings-
kommentarerna 

För att kunna skriva ett avsnitt om slutsatser behöver syftet med analyserna anges i början av rapporten. 

Det saknas diskussion om slutsatser från permeationsmätnignarna av membranet. 

 

En del förtydliganden behövs om vad som avses, t.ex. när oxid, kopparoxid och kopparhydroxid nämns – se nedan. Ett flertal 
figurer behöver göras bättre läsbara med större text, och svensk text om möjligt. 

Bedömning av om 
granskningskriterierna är 
uppfyllda 

Efter omhändertagande av granskningskommentarerna bedöms rapporten kunna uppfylla kriterierna. 
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Granskningskommentarer/frågor (fylls i av granskaren) och Granskningssvar (fylls i av författare) 

Nr Avsnitt Avseende Kommentar/fråga Svar/åtgärd 

[ID ] [Sida, 
rubrik, 
avsnitt] 

  

[Ange vilket innehåll t.ex. 
text, figur, tabell etc som 
kommentares. 

Till exempel citera text som 
kommentareras.] 

[Kommentaren anges och motiveras 

Om tillämpligt ge råd, instruktioner eller förslag till förbättringar.] 

[Om kommentaren åtgärdas anges hur/på vilket 
sätt. 

Om kommentaren inte åtgärdas anges motivet för 
detta.]  

1  Figurer t.ex. 8,9, 20, 27 Texterna är i stort sett oläsliga pga för liten fontstorlek. Jag har gjort figur 8 och 9 större. Jag har 
infogat text i figur 20, 27 och 28. Nackdelen 
med detta är att den inlagda texten ”flyger 
omkring om man ändrar något i rapporten. 
Figurerna kommer från de instrument som 
utnyttjats. 

2  Figurer t.ex. 3,4,12-18, 20-23, 25, 
29-33 

Engelsk text (t.ex. på axlarna) i figurerna bör om möjligt ändra 
till svenska 

Jag har i möjligast mån ändrat text på axlarna. 

3  s 3, 
avsnitt 1 

Avsnitt om bakgrund Syftet med studien bör göras tydligare. Även om det kanske 
växte fram under arbetets gång borde det gå att skriva i avsnitt 1 
(eller eget avsnitt), så att Slutsats-avsnittet har något att följa upp. 

Jag har lagt till: ”Det övergripande målet med 
denna undersökning var att undersöka om 
ytterligare tillväxt av kopparoxider skett under 
de 19 år provröret med koppartrådar förvarats 
på SP. Ytterligare mer detaljerade analyser har 
tillkommit under undersökningens gång. Dessa 
analyser har inte enbart varit fokuserade på 
koppartrådarna utan även palladium- 
förslutningsblecket, provröret och vattnet i 
provröret har kommit att analyseras med en 
rad olika tekniker”. 
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Nr Avsnitt Avseende Kommentar/fråga Svar/åtgärd 

4  s 4, 
avsnitt 3 

Sista 2 meningarna i 1:a 
punktsatsen 

Förtydliga när Hultquist gjorde undersökningar med SIMS. Var 
det i den tidigare studien (som startade 1990)? 

Ja. Undersökningen var klar 1991. Detta är nu 
nämnt i rapporten. 

5  s 4, 
avsnitt 3 

Stycket om analysmetoder 
som inte gav användbara 
resultat. 

Borde inte försöket att mäta pH nämnas här? Det känns lite fånigt att nämna detta. 

6  s 7, 1:a 
stycket 

”… övriga grundämnena .. 
kommer från glaset” 

Kan något mer tänkas komma från koppartrådarna? T.ex. Ag? Det är möjligt, men det troligaste är att det 
kommer från glaset. 

7  s 7, 2:a 
stycket 

”Den totala mängden 
koppar i vattnet är 1.4 µg” 

Kan en reflektion över koncentrationen koppar i vatten tillföra 
något? 

Inte som jag ser det. 

8  s 10, 2:a 
raden 

”Detta är uteslutet i denna 
undersökning” 

Kan formuleras om så att det framgår om det är (tekniskt) 
omöjligt eller om det bara inte ingår i denna studie. 

Det är tekniskt möjligt, men tyvärr är ToF-
SIMS-analyser ekonomiska svarta hål. Att ta 
upp kalibreringskurvor för aktuella ämnen 
skulle kosta enormt mycket. Jag har tagit bort 
denna mening. 

9  s 10, 
text före 
fig 12; 

”Figur 13 visar expansion 
av Figur 12” 

Förtydliga vad expansionen innebär, i detta fall i y-led. Jag har lagt till meningen: ”Detta för att 
framförallt visa på den låga förekomsten av 
olika grundämnen”. 

10  s 14 Figur 20 Förklara vad de olikfärgade kurvorna representerar. Är den svarta 
samma som i fig 19? 

Den svarta kurvan är densamma som i figur 
19. Jag har nu i texten förklarat varifrån den 
kommer. Jag har i texten till figur 20 förklarat 
varifrån de färgade kurvorna kommer. ”De 
färgade kurvorna har erhållits genom 
kurvanpassning”. 

11  s 15 Tabell 3-4 Översätt den engelska texten till svenska Åtgärdat 
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Nr Avsnitt Avseende Kommentar/fråga Svar/åtgärd 

12  s 17 Tabell 5 Otydlig om viktsförlusten är koppar+syre (jfr hänvisn. på s 18) Koppar+syre 

Åtgärd. Det står nu kopparoxid. 

13  s 17, 
näst 
sista 
stycket 

”..betades med HCl, vilket 
antagligen ger ett något 
för högt värde” 

Otydligt vad antagandet bygger på. Skall det vara ett påstående 
om absolut-värde, eller snarare om betning med HCl jämfört med 
amodiosulfonsyra? 

Betningarna har skett enligt en standardiserad 
metod. Denna har ändrats. Det har visat sig att 
betning med HCl gav för höga värden. Man 
kan säga jämfört med amidosulfonsyra. Texten 
är nu ändrad. 

14   s 18, 
avsnitt 
4.6.7 

”..analyserat 
betlösningarna …. 
reovisas i Tabell 6 och på 
samma sätt som i Tabell 5 
för en enkel jämförelse” 

På vilket sätt är det enkelt att jämföra mg kopparoxid (se punkt 
12 ovan) och mg koppar? 

Koppartrådarna vägdes inte innan 
förslutningen för ca 20 år sedan.  Uppdraget 
gick bara ut på att se om det uppstod kraftiga 
färgförändringar. Värdena i tabell 5 
representerar därför bildad mängd kopparoxid. 
Värdena i tabell 6 är därför uträknade värden 
av bildad mängd koppar(I)oxid per yta 
koppartråd. 

Åtgärd: Texten har nu ändrats i rapporten 

15  s 18, 
avsnitt 
4.6.8 

”totala bildade mängden 
oxid” 

Avses enbart syret, eller hela kopparoxiden?  Hela kopparoxiden 

16  s 23, fig 
32-33 

Figurtext ”Expansion av..” Förtydliga vad expansionen innebär. Åtgärd. En mening har lagts till. ”Då kol och 
syre dominerar spektrumet i Figur 31 har 
detta expanderats i y-led i Figurerna 32 och 
33.” 

 

17  s 26, 
avsnitt 5 

 Det saknas någon slutsats om vad resultatet från 
permeationsmätningarna kan ha betytt för experimentet. 

Ett avsnitt har lagts till. 
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Nr Avsnitt Avseende Kommentar/fråga Svar/åtgärd 

18  s 26, 
avsnitt 
5, 3:e 
stycket 

”Det kan inte uteslutas att 
även kopparhydroxid finns 
i oxidskiktet” 

Förtydliga vilken kopparhydroxid som avses. Cu(OH)2. Detta är nu nämnt i slutsatserna. 
Även FTIR-analysen visar på närvaro av OH-
grupper. Även detta har påpekats i slutsatserna. 
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 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

Sammanfattning (fylls i av den som lämnar kommentarer) 
Sammanfattning av viktiga 
kommentarer 

 
Jag tror att det är viktigt att vara övertydlig med vilka som avses med ”vi” i rapporten 
 
Rapportens tillgänglighet ökas om man har en förteckning på kemiska benämningar som en bilaga och att man så långt 
det är möjligt även är stringent i texten när det gäller att välja att skriva ut ämnens egennamn eller den kemiska 
beteckningen.  
 
Synpunkter på ett antal figurer  
 
Övrigt  
En mkt oproffessionell fråga, redovisas alltid XPS-diagram med en fallande skala på x-axeln (eV) ?  

Minskar den vetenskapliga kvaliteten på rapporten om man INTE har med de beskrivningar på förutsättningar som 

finns i rutan ovanför diagrammen ? 

 
Kommentarslämnare (fylls i av den som lämnar kommentarer) 

Namn Typ av synpunkter 
Marie Berggren Östhammars kommun- för en mer lättillgänglig rapport för allmänheten 

 



  1325689  -  Blankett för synpunkter på 
rapportering ang. kopparkorrosion - MB - KA 

 Företagsintern   0.1   Preliminärt  3 (4) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

 
Kommentarer (fylls i av den som lämnar kommentarer) och svar (fylls i av den/dem som tar fram svar) 
Nr Avsn. Stycke Avseende Kommentar Svar/Åtgärd 

 Om kommentaren åtgärdas anges hur/på vilket sätt. 
Om kommentaren inte åtgärdas anges motivet för detta 

1   Genomgående Jag tror att det är viktigt att vara övertydlig med 
vilka som avses med ”vi” i rapporten 

Med vi avses SP som kollektiv eller aktuell operatör och 
rapportförfattare. Under 3 Analysmetoder har namn på 
operatör nu angivits.  

2   Genomgående  
 
Exempel:  
Avsn 3 (punktsatser) 
Avsn 4.3 (Figur 2) 
Avsn 4.5 (text) 
Avsn 4.6.2 (Figur 8 och 9) 
Avsn 4.6.4 (Text sid 14) 

Rapportens tillgänglighet ökas om man har en 
förteckning på kemiska benämningar som en 
bilaga och att man så långt det är möjligt även är 
stringent i texten när det gäller att välja att skriva 
ut ämnens egennamn eller den kemiska 
beteckningen. Exempel är beskrivningen av 
hydroxider under ”analysmetoder” jämfört med 
ingående ämnen i ”analys av vatten i provröret 
med ICP-MS” och även sid 14 när man beskriver 
ämnena vid namn, jämför även fig. 2 och fig. 8&9. 
Sedan är det förståeligt att om man behöver räkna 
upp alla ingående ämnen i resultat i tex ICP-MS-
analysen så måste man använda 
grundämnesbeteckningar, men ju mer man kan 
skriva ut, desto bättre.  

Jag förstår att användande av kemiska beteckningar kan 
göra en rapport svårläslig för läsare utan någon kemisk 
bakgrund. Emellertid är rapporten i första hand inte 
avsedd för lekmän.  
 
Ingen åtgärd 

3 4.6.1  Figurer  Går det att visa även en annan kopparyta som inte 
är oxiderad i anslutning till fig 5 för att få en 
jämförelse ? 
 

Det går naturligtvis att visa andra kopparytor. Frågan är 
bara vilka? 
 
Ingen åtgärd 

4 4.6.1  Figur 7 Beskriv gärna i fig. 7 hur man ser att det är en 
beläggning och inte bara en ytstruktur. tex 
beläggning av …, beläggning kan ses i form av … 
 

Vi vet ju att det är en beläggning som går att avlägsna 
genom t ex betning. Meningen ”En viss beläggning kan 
också iakttas” verkar vid en genomläsning något korkad. 
Denna mening har nu avlägsnats 

5 4.6.2  Figurer 8 och 9  Fundera på om det går att ha större 
typsnitt/diagram i diagrammen i fig 8 & 9. 
 

Tyvärr går det inte att ändra typsnitt. Däremot går det att 
göra figurerna större.  
 
Åtgärd: Större figurer. 
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 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

Nr Avsn. Stycke Avseende Kommentar Svar/Åtgärd 
 Om kommentaren åtgärdas anges hur/på vilket sätt. 

Om kommentaren inte åtgärdas anges motivet för detta 
6 4.6.3  Figur 14, 10, 23 

 
 

Skriv på svenska i figur 14 när man gjort det i 
övriga diagram som man gjort själv, tex fig 10,Fig. 
23 

Ändrat till svensk tex i figur 14. Tyvärr går det inte 
alltid att välja språk, då figurer görs i ett 
applikationsprogram knutet till ett instrument. Jag har 
emellertid klistrat in svensk text där jag kunnat. 

7 4.6.6  Figur 23  Finns i fig 23, något i oxidskiktet som kan 
korreleras till den förening som inte riktigt 
identifierats i Hultqvist försök? Dvs något som är 
oväntat. 

Denna korrelation vågar jag inte göra. Ett problem med 
ToF-SIMS är att man inte säkert kan veta om de joner 
man detekterar inte har bildats av den primära 
jonstrålen. 

8   Genomgående En mkt oproffessionell fråga, redovisas alltid XPS-
diagram med en fallande skala på x-axeln (eV) ?  
 

Nej, men oftast har man en fallande skala. Hur det blir, 
har bestämts av den som gjort programmet som styr 
instrumentet. Det finns historiska förklaringar. Jag har 
fått en ganska lång förklaring av Marie Ernstsson, YKI. 
Jag kan skicka förklaringen till den som så önskar. 

9   Genomgående Minskar den vetenskapliga kvaliteten på rapporten 
om man INTE har med de beskrivningar på 
förutsättningar som finns i rutan ovanför 
diagrammen?  

Jag förstår inte riktigt frågan. 
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Kommentarslämnare (fylls i av den som lämnar kommentarer) 

Namn Typ av synpunkter 
Johan Swahn  Synpunkt på Slutsatser  
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 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

Kommentarer (fylls i av den som lämnar kommentarer) och svar (fylls i av den/dem som tar fram svar) 
Nr Avsn. Stycke Avseende Kommentar Svar/Åtgärd 

 Om kommentaren åtgärdas anges hur/på vilket sätt. 
Om kommentaren inte åtgärdas anges motivet för detta. 

1 5 Sista 
satsen 

Slutsats  Om ordet "naturligtvis" tas bort på sista raden blir 
slutsatserna vad gäller vetenskaplighet utan 
omdöme. 
 

Inga kommentarer. 

      

      

 
 


