
Korrosionsundersökningar
’Prototyp’ kapsel 5

R f öt 21/9 2011Referensgruppsmöte 21/9 2011

Inför brytning av Prototyp 5
• Planerade analyser

– Bentonit, kopparinnehåll mm. (Clay Technology)

Korrosionsprodukter och ytprofil mm (S Ki b)– Korrosionsprodukter och ytprofil mm. (Swerea-Kimab)

• Vad kan man vänta sig?
– Oxiderande eller reducerande miljö?
– ’Korrosion till oxider eller sulfider’

Bilder från 
LOT (A0),

TR-09-31
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Vad kan man vänta sig?

Potentialen  
h Bhos en av Bo 
Rosborgs 
elektroder

Feb-2011

Vad kan man vänta sig?

• Antaget att Bo Rosborgs elektroder är 
representativa för kapseln:representativa för kapseln:

• Relativt oxiderande miljö
– Syre driver korrosionen och styr potentialen
– Cu2O(s) samt lösta Cu(I) klorid komplex kan bildas

• lösta Cu(I) klorid komplex kan oxideras av O2 i bentonit till 
Cu(II), (atakamit? eller Cu(ads))

– Vatten torde inte sönderdelasVatten torde inte sönderdelas
• Vätgas torde inte bildas

– Sulfider dominerar inte systemet 
• Cu2S kan ändå inte uteslutas(?)
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Föreslaget analysprogram

• XRD - Röntgendiffraktion, identifierar kristallina föreningar, kan 
utföras direkt på en korroderad yta eller på ett 'pulver' med avskrap 

• SEM - Svepelektronmikroskopi ger mikroskopbilder ochSEM - Svepelektronmikroskopi, ger mikroskopbilder och 
fördelningen av olika grundämnen lokalt på en yta

• GDOES - Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy. En elektrisk 
gnista förångar ett ytskikt och gasen analyseras avseende grundämnen. 
Ger en djupprofil på omkring 50 m.  

• Laser ablation  - En laserstråle förgasar ett ytskikt och analyserar gasen 
avseende innehållet av grundämnen och isotoper (masspektrometer). De 
vanligaste grundämnena i atmosfären kommer dock inte med.  Bredd 25-
250 m, inträngningsdjup ~1 m. Strålen kan svepas över ytan och 
upprepade svep kan göras över samma yta.
FTIR F i T f I f Röd kt k i ä d fö tt• FTIR - Fourier Transform InfraRöd spektroskopi, används för att 
identifiera korrosionsprodukter som inte är fullständigt kristallina, 
kan utföras på en korroderad yta eller på ett 'pulver' med avskrap

• Väteanalys - En bit metal smälts i en atmosfär av en ädelgas och 
innehållet av bildad vätgas bestäms

• Konfokal mikroskopi - Mikroskop som ger ytprofil på metallytan 

Ev. kompletterande analysprogram

• Ytterligare analysmetoder att ha i beredskap

• XPS - Röntgen Photoelektron Spektroskopi. Kan i gynnsamma fall 
ge information om oxidationstillstånd och eventuellt skilja Cu(I) från Cu(II)

• Raman spectroskopi - Vibrationsspektroskopi som ger information om 
kemiska bindningar i ett lägre frekvensområde än FTIR
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Önskemål om prov/analysobjekt
1. Ett stycke kopparmetall med vidhäftande korrosionsprodukter och 

eventuellt kvarsittande bentonit
2 Avskrap av korrosionsprodukter från andra ytor än de på den2. Avskrap av korrosionsprodukter från andra ytor än de på den 

uttagna kopparbiten. lämpar sig för analys med XRD och FTIR
3. Ett stycke bentonit som referensmaterial

Metallbiten skall räcka till 
• 5 bitar á 1 gram kopparmetall för bestämning av innehållet väte 

på olika djup in i metallen
• bitar för ytanalys med XRD och FTIR (kan  göras sekventiellt på 

samma provbit)samma provbit)
• bitar för SEM och konfokalmikroskopi
• bitar för GDOES/Laser ablation

~ 5x 5 cm, gärna större, inte nödvändigtvis i ett stycke! 

Vad kan vi lära oss?

• Begränsande
– Ännu relativt oxiderande miljö(?)u e at t o de a de jö( )
– Inget bra objekt för att studera sulfid och Cu
– Inget bra objekt för att studera H i Cu

• Men
– Detta är spekulationer - kapseln är inte framtagen 

och inga analyser gjorda ännu!
• Positivt

– Fullskalig kapsel, start av exponering realistisk
– Stabilitet hos fasta korrosionsprodukter
– Diffusion av oxiderad Cu ut i bentoniten
– Tendens till lokal korrosion
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