
Från: Gerhardsson, Ansi 
Skickat: den 17 april 2018 10:02 
Till: 'Helene Åhsberg' 
Ämne: SV:  Frågor till SSM och Studsvik om spänningskorrosionsexperiment 
 
Hej Helene! 
 
Jag har bett Henrik stämma av med Studsvik och här är deras svar på frågorna. Återkom om ni 
behöver mer. 
 
Hälsar Ansi 
 
 
1) Hur tillverkades provstavarna (svarvning, gnistning etc)? 
Proven har tillverkats via svarvning. För att undvika kallbearbetning så har bearbetningen av midjan 
skett i steg av 0,1 mm och de sista stegen med 0,05 mm skärdjup. 

2) Glödgades (värmebehandlas) dem efter detta? 
Provstavarna har inte värmebehandlats efter tillverkningen. Cu materialet som proven tillverkats 
ifrån fick Studsvik från SSM som i sin tur fick det från SKB. Enligt märkning på materialet och det 
information som Studsvik fick från SSM/SKB så hade materialet genomgått värmebehandling HT1 hos 
SKB. 

3) Vilken koncentration av fosfat hade buffertlösningen som provstavarna exponerades för?  
NaH2PO4 och Na2HPO4 användes för att buffra pH till cirka 7 (7.2) och koncentrationerna av dessa 
var för sig var 0.01M (d.v.s. 0.01 M NaH2PO4 och 0.01 M Na2HPO4). För försöken med en lägre 
sulfidhalt hade koncentrationerna av fosfatbuffert kunnat varit lägre, men för att inte ändra en 
parameter mellan olika försök användes samma fosfatkoncentrationer i alla försök. 

4) Vilken kvalitet (renhet) hade kemikalierna som lösningarna tillverkades av? 
Detta finns angivet i rapporten på sidan 8:  
Na2S·9H2O (≥98%, Sigma Aldrich)  
NaCl (≥99.5%, Sigma Aldrich) 
Na2HPO4·2H2O (≥98%, Sigma Aldrich)  
NaH2PO4·2H2O (≥98%, Sigma Aldrich) 
NaOH (≥98%, Sigma Aldrich)  
Zn(CH3COO)2·2H2O (≥98%, Sigma Aldrich) 
(De två sista användes för att bevara sulfid i vattenprov för analys.) 
 
 
 

Från: Helene Åhsberg <helene.ahsberg@skb.se>  
Skickat: den 13 april 2018 16:06 
Till: Gerhardsson, Ansi <Ansi.Gerhardsson@ssm.se> 
Ämne: Frågor till SSM och Studsvik om spänningskorrosionsexperiment 
 
Hej! 
  
Vid mötet den 27 februari togs det upp en fråga om att ställa frågor till Studsvik rörande 
kopparkorrosions försök. 
SKB och vår uppdragstagare Swerea Kimab har ett par frågor som vi skulle vilja ställa till Studsvik och 
de personer där som gjorde experiment på uppdrag av SSM. Det gäller arbetet i rapporten “SSM 



2017:02, Richard Becker, Johan Öijerholm, Slow strain rate testing of copper in sulfide rich chloride 
containing deoxygenated water at 90 °C”. 
  
Frågorna: 
1) Hur tillverkades provstavarna (svarvning, gnistning etc)? 
2) Glödgades (värmebehandlas) dem efter detta? 
3) Vilken koncentration av fosfat hade buffertlösningen som provstavarna exponerades för?  
4) Vilken kvalitet (renhet) hade kemikalierna som lösningarna tillverkades av? 
  
Om förtydligande av frågorna eller annan info behövs, så är det bara att höra av sig! Vi kan ju 
stämma av som  på onsdag rörande detta.  
  
Hälsningar 
Helene Åhsberg 


