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Lägesrapport till SSM

• Skickad till SSM 20 december 2013 (SKBdoc 1418966)

• Lägesrapporten

– redovisar huvudsakligen resultat från försök vid UU och från Micans provrör, 
och som tillkommit sen i juni 2013

– innehåller däremot inget nytt från 

• i) teoretiska och experimentella studier för att identifiera hittills okända Cu-
O-H-föreningar, 

• ii) beräkningar av ytreaktioner hos koppar samt 

• iii) elektrokemiska studier av koppar i syrgasfritt vatten, 

eftersom det inte hade framkommit mycket nytt i dessa projekt sedan junieftersom det inte hade framkommit mycket nytt i dessa projekt sedan juni 
2013
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Lägesrapporten: Försöken vid UU

• Brytning av 15-månadersförsöket

– analys av Cu-ytan med XPS

– analys av vattenlösningen

– förnyad analys av vätehalten i kopparprover

• Ombyggnad av försöksuppställning

– ändring av Pd-membranets infästning

– konstaterar att vätgas kommer från utrustningen

• Lägesrapport (t.o.m. 6-månadersförsöket) nu publicerad som SKB R-13-31 
(på svenska)(p )
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Lägesrapporten: Försöken vid Micans (I)

• Fortsatta mätningar på bl.a. serie N3

– fortsatt produktion av vätgas, men tycks avta

– individuellt uppträdande hos provrören – effekt av slipning av kopparn?

– trycket 

• högre än hos Gunnar H. – stämmer inte med hypotesen om jämviktstryck

• utplaningen kan bero på utdiffusion av vätgas genom korkarna
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Lägesrapporten: Försöken vid Micans (II)

• Försök med två andra sorters Cu: 99,9999% (ultraren), resp. 99,9%
(jämför kapselkoppar 99,95%)

• Båda ytbehandlade med UU-metod

• Resultat: ingen vätgas över bakgrundsnivån (provrör med bara vatten)
(grå kurvor är kapselkoppar med Micans ytbehandling)
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Slutsatser i lägesrapporten

• Det vetenskapliga stödet har ytterligare försvagats för en korrosionsprocess som 
vida överstiger vad termodynamiska data förutsäger.

– omsorgsfullt rengjord, ultraren koppar ger ingen vätgas

– inga korrosionsprodukter funna i UU-försöken– inga korrosionsprodukter funna i UU-försöken

– inte hittat teoretiskt eller framställt experimentellt några tidigare okända 
kopparföreningar (och som skulle kunna förklara vätgasen som korrosion i 
Gunnar H:s exp.)

• Betydelse för långsiktig säkerhet

– beräkningar av borttransport av vätgas inte tillämpliga (användes i SR-Site som 
”what-if”-beräkningar)

– ”what-if”-beräkningar från vätgasutvecklingen i experimenten kan göras 
( d i d i A di h k i dj å 1 å 1 ilj å )(redovisade i Appendix och ger korrosionsdjup på <1 cm på 1 miljon år)

• SKB har utlovat ny lägesrapport till sommaren 2014
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Fortsatta planer: prövning av hypoteser

• Tänkbara förklaringar för vätgasutvecklingen samlade i 5 hypoteser

• Skall prövas mer systematiskt 

H1: Sönderdelning av vatten på kopparytan

H2: Föroreningar i kopparbulken utgör reduktant i reaktion med vatten

H3: Urgasning av väte från kopparbulken

H4: En ”lagom” liten mängd oxid ger lokal korrosion, ”ytoxidceller”

H5: Vatten korroderar kopparH5: Vatten korroderar koppar
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Fortsatta experiment hos Micans

• Sex olika serier med olika kopparmaterial och olika behandlingar är planerade 
(delvis redan igång), körs hos Micans

Provserie Cu Ytbehandling

A Kapselkoppar Micans + värme

B Kapselkoppar UU

C 99,9999% UU + repas

D 99,9999% -

E 99,9999% Micans
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,

F 99,9999% värme
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Fortsatta experiment vid UU

• Mätning av vätgastryck

– Ombyggd utrustning (tätning Pd-membran, urbakat stål, nya tryckmätare)

– Main 2 – startad med koppar (99,9999%, ytbehandlad hos UU, repad)

• XPS-studie av ytan hos kapselkoppar för att undersöka effekterna av Micans
ytbehandling

– före behandling

– efter slipning och etanoltvättp g

– efter fullständig behandling
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Fortsatta planer vår 2014, summering

• UU: mätning av tryck med ombyggd utrustning, ytanalyser

• Micans: fortsatt provning med nya serier

• Övriga studier (kvantkemiska beräkningar, analys av kopparföreningar, 
elektrokemiska mätningar) fortsätter

• Lägesrapport till SSM till sommaren
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