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Koordinoitu projekti 2012-2014
 Viisi projektia
 Kolme projektia korroosiosta
 Vedyn kehittyminen, Aalto/Forsen
 Sulfidien vaikutus, VTT/Saario
 Mikrobiologinen korroosio, VTT/Carpen

 Kaksi projektia kapselin mekaanisesta kestävyydestä
 Kuparin deformaatiomekanismit, Aalto/Hänninen
 Kapselin viruminen, VTT/Rantala

 Suuret kysymykset:
 Kestääkö kapseli mekaanisesti, paikallistuuko deformaatio?
 Syntyykö jännityskorroosiota, syöpyykö kupari, mitä vety
vaikuttaa?
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Corrosion of copper by water
under oxygen-free conditions
Kuparin korroosio hapettomassa vedessä
Long-Term Integrity of Copper Overpack (L-TICO)
Aalto University, Jari Aromaa, Johannes Ikonen, Simo Lehmusmies, Vesa Lindroos, Antero Pehkonen,
Olof Forsén
VTT, Timo Saario
Studsvik Nuclear AB, Richard Becker, Hans-Peter Hermansson, Riitta Johansson

Targets
• Verification of the corrosion mechanism of copper under
oxygen-free conditions.
• Is corrosion by hydrogen evolution possible?
• What is the effect of remaining oxygen?
• How do the environmental conditions change, when oxygen is
consumed?
• What is the effect of surface films?
• What is the corrosion rate?

KYT 2014, Oxygen-free water
18.3.2015
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Methods
•

•

•

Immersion test in vacuum
chamber, corrosion
monitored by pressure
increase caused by
hydrogen.
Immersion test using
real-time weight loss by
Quartz Crystal
Microbalance.
Ultrapure water and OLSR anoxic ground water

KYT 2014, Oxygen-free water
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Results from vacuum chamber
experiments
Pure water, 23 ºC, Saline water, 23 ºC,
anoxic.
oxic.
Clean surface
Corrosion
products

Saline water, 65 ºC,
anoxic.
Salt deposits,
copper deposits
(powder)

KYT 2014, Oxygen-free water
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Results
• Corrosion rate measured by hydrogen pressure increase is less
than one nm/year in anoxic pure water and approximately 10
nm/year in anoxic saline groundwater.
• The surface of the test chamber becomes green-black when in
contact with air, but remains clear in oxic conditions.
• Salt and copper encrustation seen in anoxic groundwater at
high temperature.
• Consumption of remaining oxygen can take up to month based
on potential measurements, but no corresponding changes
seen in hydrogen pressure increase.
• Dissolved copper analysis indicates 1000 times higher
corrosion rates than hydrogen pressure increase.
KYT 2014, Oxygen-free water
18.3.2015
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Results
• Quartz Crystal Microbalance shows corrosion rates in the order
of 10’s to 100’s of micrometers per year.
• Copper surface oxidation in air about 1 mg/cm2/day, stabilizes
in one day.
• Oxic environment more corrosive than anoxic.
• Higher temperature increases corrosion rate
• Salinity increases corrosion rate.
• Very high variations in corrosion rates.

KYT 2014, Oxygen-free water
18.3.2015
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Summary, corrosion rates as nm/year
Solution
Pure water, 23 ºC, anoxic

Predicted from
H2 evolution

From copper content
in water

0.1

Pure water, 23 ºC, oxic
Pure water, 60 ºC, anoxic

13000
1.2

770

Pure water, 60 ºC, oxic
Saline water, 23 ºC, anoxic

18000
9.0

6500

Saline water, 23 ºC, oxic
Saline water, 65 ºC, anoxic
Saline water, 60 ºC, oxic

QCM

27000
440000

10.5

46000

69000
116000

Copper corrosion can happen in low-oxygen environment, but
corrosion does not correlate with measured hydrogen
evolution.
KYT 2014, Oxygen-free water
18.3.2015
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Conclusions
• Hydrogen evolution does happen in low-oxygen environment,
but it does not correlate with the corrosion rate of copper.
• In corrosion tests the remaining oxygen is consumed first and
this can overestimate the corrosion rate, especially in tests
shorter than 1-2 months.
• The redox potential decreases when oxygen is consumed and
the potentials of Cu and Pt probes become the same.
• Visible surface films form in tests with oxic conditions and lowoxygen hot saline water. No clear correlation with hydrogen
evolution.
• There is strong variation in the corrosion rate in low-oxygen
conditions: different analysis methods do not give same
results. Possible reason is the difference in short and long
tests.
KYT 2014, Oxygen-free water
18.3.2015
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Project KAISA (Corrosion monitoring under
disposal conditions), executed in 2012
 A literature study was performed within the KAISA-project in
2012. Starting from 2013, the project was fused into MICCUproject.
 Konsta Sipilä and Timo Saario, On-line in situ corrosion
monitoring methods for nuclear waste disposal conditions. VTT
Research Reports VTT-R-00061-13, January 2013.

18/03/2015
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Project CUHA (Sulphide-induced embrittlement
of CuOFP), executed in 2011-2013
 A Japanese research group reported in 2008 susceptibility to
stress corrosion cracking of CuOFP in sulphide containing sea
water at T = 80oC and under uniaxial slow dynamical loading
conditions.
 Later during 2011 in a VTT study no evidence for stress
corrosion cracking was found under multiaxial constant loading
conditions in sulphide containing groundwater at T = 25oC.
 CUHA –project showed that 5 week exposure of CuOFP to
artificial groundwater with 200 mg/l sulphide resulted in minor
degradation of mechanical and creep strength properties

18/03/2015
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Project CUHA, creep results

OFP copper - 5 week pre-exposure in 200 mg/l sulphide containing artificial
ground water followed by creep fracture tests at T = 215°C. Red and blue
lines indicate base and exposed samples, respectively. Green line indicates
the difference in fracture strain between base and exposed samples.
18/03/2015

13

Project CUHA, mechanical property results

OFP copper - 5 week pre-exposure in 0 to 200 mg/l sulphide containing
artificial ground water followed by mechanical tests at room temperature.
Green line = FS = fracture strain, blue line = YS = yield strength and red line
= UTS = ultimate tensile strength.
18/03/2015
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Mikrobiologisen toiminnan
vaikutukset kuparikapselin eri
korroosiomuotoihin (MICCU)
Leena Carpén, Pauliina Rajala, Malin
Bomberg
KYT2014 Loppuseminaari
18.3.2015

Taustaa
 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus perustuu moninkertaisten vapautumisesteiden
käyttämiseen (polttoaineen olomuoto, loppusijoituskapseli, bentoniittipuskuri, tunneleiden
täyte ja ympäröivä kallio).
 Näistä vapautumisesteistä loppusijoituskapseli muodostaa merkittävän osan
 Kuparin vaurioitumismekanismeja on tarkasteltu kirjallisuuden perusteella kehitettyjen
mallien, loppusijoitusolosuhteita simuloivien korroosiokokeiden ja mm. luonnosta
löytyneiden kupariesineiden kunnon avulla
 Merkittävää kuitenkin on, ettei näitä korroosiokokeita
ole tehty mikrobien läsnäollessa

 Mikrobien esiintymistä loppusijoitusalueen pohjavesissä
on tutkittu, mutta mikrobien osuutta mahdolliseen
korroosioon ei ole kokeellisesti selvitetty
Kuparin pinnalle muodostunutta biofilmiä kuukauden

 Sekä suoraan kuparin pinnoille tarttuneet mikrobit
altistuksessa jäähdytysvedessä /Dogruöz et al.,IUFS
J Biol 2009, 68(2):105-111/
että bentoniittikerroksessa tai sen läheisyydessä
tapahtuvat mikrobiologiset toiminnat voivat kiihdyttää kuparin korroosiota
18/03/2015
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Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli arvioida mikrobiologisen toiminnan
vaikutusta kuparikapselimateriaalin korroosiokäyttäytymiseen
Suomen loppusijoitusolosuhteissa.
 Tekniset tavoitteet koko projektin aikana olivat:
1. Kehittää osaamista ja luotettava koejärjestely kuparin mikrobiologisen korroosion arvioimiseksi Suomen loppusijoitusolosuhteissa.
2. Määrittää mikrobiologisen toiminnan vaikutus kuparin korroosionopeuteen ja korroosiomekanismeihin Suomen loppusijoitusolosuhteissa.

3. Selvittää kuparin pinnalle tarttuvat mikrobit ja ajan kuluessa muodostuvan biofilmin
ominaisuudet loppusijoitusta simuloivissa laboratorio-olosuhteissa.
4. Määrittää potentiaalisten jännityskorroosiota kiihdyttäviä aineita tuottavien mikrobiryhmien
aineenvaihduntaa ja selviytymistä Suomen loppusijoitusolosuhteissa siten, että tulosten
perusteella on mahdollista arvioida mikrobimallin (CCM-MIC) luotettavuutta.

18/03/2015
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Toteutus (2013-2014)
 Laboratoriokoeet simuloiden loppusijoituksen loppuvaihetta
 Matalat lämpötilat: 10°C, koeajat: 4 kk ja 10 kk
 Pääosin hapettomat olosuhteet
 Tärkein mikrobiologinen reaktio, sulfidin muodostus
 Sähkökemialliset ja gravimetriset mittaukset, pinta-analyysit (korroosio)
 Mikrobiologiset määritykset: SEM ja molekyylibiologiset menetelmät
 Opinnäytetyö, jossa kartoitettiin typpiyhdisteiden vaikutusta pohjaveden mikrobilajistoon
 Kirjallisuusselvitys mikrobiologisen toiminnan vaikutuksesta kuparin jännityskorroosioon

18/03/2015
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Korroosiotulokset

Korroosionopeudet, µm/a
painohäviö LPR, max ER, max
Bioottinen
4 kk
10 kk
Abioottinen
4 kk
10 kk
18/03/2015

6,5
1,1

13,2
3,3

45,6
14,8

2,1
2,2

2,3
3,9

13,2
9,6

LPR= Lineaarinen polarisaatiovastus, ER= Electrical
resistance, vastuskalvomenetelmä
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Mikrobiologiset tulokset
solua/cm2

4 kk: biofilmi koostui suurimmilta
osin Alphaproteobakteereista,
vaikka kokeen veden bakteeriyhteisöä dominoi Gammaproteobakteerit.

Abioottinen

10 kk: Clostridia ja Deltaproteobakteerit olivat vallitsevia ryhmiä.
Veden bakteeriyhteisö oli monimuotoinen ja koostui Mollicutes
Alpha-, Delta- ja Gammaproteobacteria ryhmän bakteereista.

Ymppilisäyksen
jälkeen pinnoille
muodostunut tiheä
ja homogeeninen
biofimi

18/03/2015
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Johtopäätökset
 Opinnäytetyön tuloksena voitiin sanoa, että pohjaveden mikrobit pystyvät tuottamaan
useita jännityskorroosiota kuparille aiheuttavia ainesosasia, joita myös muut
mikrobiryhmät pystyvät käyttämään hyväkseen
 Laboratoriojärjestelyt ja mikrobien rikastaminen ja siirrostaminen olivat toimivia.
 Bioottisissa olosuhteissa bakteerit olivat tarttuneet kuparin pinnalle muodostaen biofilmin.
Näissä bioottisissa olosuhteissa kuparin korroosionopeudet sähkökemiallisilla
menetelmillä arvioituina olivat korkeammat kuin abioottisissa olosuhteissa.
 Painohäviötulokset eivät täysin vahvistaneet sähkökemiallisten mittausten tuloksia
bioottisissa olosuhteissa. Bioottisissa olosuhteissa muodostunut biofilmi voi olla myös
korroosiolta suojaava, kuten tässä tutkimuksessa nähtiin pidemmän altistusajan
näytteelle käyvän. Sen ei kuitenkaan uskota johtuvan altistusajasta vaan pikemminkin
pinnalle muodostuneen biofilmin erilaisesta koostumuksesta ja aktiivisuudesta.

 Kokeen jälkeen bioottisissa olosuhteissa altistettujen näytteiden pinnalla oli havaittavissa
sauvamaisia bakteereja ja rautasulfidia, FeS. Abioottisissa olosuhteissa kuparipinnat
olivat hapettuneet kupari(I)oksidiksi, Cu2O.
18/03/2015
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Kuparisen ydinjätekapselin mekaaniset
ominaisuudet
Hannu Hänninen, Aalto-yliopisto
KYT2014 tutkimusohjelman loppuseminaari
Koordinoitu hanke L-TICO
18.03.2015, Finlandia-talo, Helsinki

Saavutetut tulokset
Kuparikapselin eri osien (perusmateriaalien ja hitsien) mekaanisia ominaisuuksia on
tutkittu
lämpötilan
ja
muodonmuutosnopeuden
funktiona
käyttäen
optista
venymämittauslaitteistoa. Hitaalla kuormitusnopeudella (4*10-7 1/s) lujuus ja murtovenymä
alenevat hieman. Kokeita on tehty myös hitsausvirheitä sisältävillä EB- ja FSWhitsinäytteillä. Korotetussa lämpötilassa tehtäviä kokeita varten on rakennettu
tutkimusvalmius.
Vedyn absorptio kupariin vaikuttaa merkittävästi kuparin mekaanisiin ominaisuuksiin ja
virumiseen. Haurastumisen mekanismin ymmärtämiseksi on tutkittu vedyn vaikutusta
kuparin deformaatiomekanismeihin myös erilliskiteiden avulla.
Fysikaalisesta ab initio mallinnuksesta vedyn vaikutuksista kupariin on valmistunut laaja
tutkimus.
Kuparin jännityskorroosion mekanismia on tutkittu nitriittiliuoksissa
positroniannihilaation avulla perustuen kuparin hapettumisessa syntyvien vakanssien
kertymiseen kupariin. Tutkimuksessa on selvitetty myös kuparin pintaan syntyvän
kaksikerroksisen oksidikalvon rakenne.

Determination of the effect of weld defects on the mechanical properties of the EB and
FSW welds with utilization of optical strain measurement system

Zwick/Roell™ Z020 electromechanical testing machine and
LaVision™ optical strain measurement system in operation

Fragment of novel type of
strain sensor pattern

EB-weld

Distribution of EB weld defects through the
thickness of the weld (ultrasonic NDT) and
locations at which sampling for mechanical
testing was performed

Strain distribution maps in strained to 20% FSW and EB welds of Cu-OFP preloaded at strain rates of 10-5 and 10-7 s-1

FSW; 20%; 10-5 1/s

FSW; 20%; 10-7 1/s

EB weld; 20%; 10-5 1/s

EB weld; 20%; 10-7 1/s

In samples pre-strained to 20%, the strain localization effect due to reduction of strain rate is
observed only in EB weld (max. value of ~45% in the necking area)

Constant load creep testing of hydrogen-charged OFP
copper. Norton equation. T=50oC
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The hydrogen-filled micro-voids are formed preferably along the GBs
which are close to the direction of the maximum shear stress component
of the applied stress.

Effect of impurities on vacancy formation
Binding energies of impurities with a vacancy, in eV

X

V

X

Eb(X-V)

O

0.74

S

0.38

P

0.26

Ag

0.13

Presence of Oxygen may decrease the vacancy
formation energy to Ef(V)=0.4 eV !

X – Impurity atom

Due to the presence of oxygen concentration of
vacancies can reach
~1018 cm-3 at RT

Vacancies will enhance SCC and creep.

Hydrogen-induced void nucleation in copper
- Hydrogen atoms do not locate in the vacancy position, but in the
octahedral sites around the vacancy.
- Hydrogen is more strongly bound to divacancy than to
monovacancy and therefore hydrogen stabilizes vacancy
complexes.
- Impurity atoms, especially oxygen, enhance vacancy formation.
- Impurity atoms act as important hydrogen trapping sites in copper
increasing the hydrogen content in copper.

Cross-section of a stress corrosion crack tip
formed in 0.3M NaNO2 solution at RT in colddeformed Cu.

Nitrogen comes from the residues of explosives.
Threshold for SCC is 0.05-0.1M NaNO2
Grain size of oxide at crack tip is 30nm (nanoscale!)

Positron annihilation spectroscopy results show a
marked increase in vacancy concentration at the
oxide/metal interface in copper. Vacancies will
enhance SCC and creep.

S and W parameters as a function of positron implantation depth in various oxidized Cu
samples. The vertical dashed lines are drawn and mean implantation depths corresponding
to 100 nm (~5.5 keV), 200 nm (~8.5 keV) and 400 nm (~13 keV) in Cu2O.
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Hitsatun kuparivaipan
pitkäaikaiskestävyys
KYT loppuseminaari
Finlandiatalo 18.3.2015
Juhani Rantala, Pertti Auerkari

Hydrostaattinen paine 41 bar + bent. paisuntap.
Muodonmuutos- ja
jännityskeskittymä kannen
reunoilla
•
•
•
•

Ylittyykö kuparin muodonmuutoskyky?
Keskittyykö deformaatio hitsiin?
Tapahtuuko särönkasvua virumalla?
Miten hidas paineen nousu vaikuttaa?

Kuva: Posiva Oy
18.3.2015
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Kannen sulkeminen kitkatappihitsauksella

Lieriö

Kansi

18.3.2015
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Oksidipartikkelivyöhyke säröytyy käytössä
- uudet hitsit tehdään suojakaasussa

18.3.2015
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Radiaalisuunnassa tehtyjen virumiskokeiden
tulokset osoittivat lujuuden putoavan matalilla
jännityksillä (2009)

18.3.2015
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FSW:n cross-weld lujuus lähellä perusainetta,
mutta ei testattu alle 130 MPa:n jännityksillä
FSW

EB

18.3.2015
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Jännitysten laskenta relaksaatiomallilla
- Relaksaatiokokeet
vaikeita!
- Vasta alustavia laskelmia

18.3.2015

37

