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Outline of the project 

• Task 1: determination of mechanical properties in the different parts 
(base materials and welds) copper canister using optical strain 
measurement as a function of strain rate and temperature 
 

• Task 2: determination of the effect of weld defects on the mechanical 
properties of the EB / FSW welds with utilization of optical strain 
measurement system 
 

• Task 3: determination of hydrogen absorption in copper in various 
conditions by hydrogen thermal desorption and internal friction 
measurements and mechanical testing of hydrogen-charged copper 

 



Mechanical properties of Cu-OFP welds and 
base materials 
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EB lid 20% EB tube 20% FSW lid 20% FSW lid 20%  
(grain microstructure  
used as a pattern) 

No significant strain localization is observed in 20% pre-strained base materials of Cu-OFP 
(max strain variation in the gauge length of samples corresponds to 7%) 

Strain distribution maps in Cu-OFP at applied 20 % tensile 
strain at strain rate of 10-5 1/s 



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 

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

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



Texture in FSW and EB welds 
• The grains in FSW weld are almost randomly oriented, i.e. the texture in FSW weld 

is weak and has no effect on mechanical properties. 
 

• The microstructure of EB weld is the result of an epitaxial growth of the grains 
forming a columnar grain structure, where the columns are tending to bend towards 
the weld direction. 
 

• In the center of the weld the columnar grains are almost parallel to the weld 
direction forming and area of single orientation, which corresponds to the easy 
growth <001> direction.  
 

• Due to the epitaxial growth microstructure of EB weld is not symmetric and 
depends on the grain size and the orientation of the grains on each side of the 
weld, i.e. cylinder and lid material.  
 

• Thus, microstructure of EB weld contains locations, where the areas of <001> 
oriented grains (E=67 GPa) are adjacent to the grains of random orientations 
resulting in distinct gradient or mismatch of mechanical response under stress, 
i.e. localization of strain. 



Anisotropy Effect in EB Welds of Copper 

10 mm 

Welding 
direction 

• Copper has a very high anisotropy 
factor. Elastic modulus in the main 
crystal directions: 

• <111> E = 191.1 GPa 
• <001> E =  66.7 GPa 
• <011> E = 130.3 GPa 

 E111/E001 = 2.87 

Cylinder side Lid side 
Area of 13 x 5.5 mm 



Fragment of novel type of 
strain sensor pattern 

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

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

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

 



Effect of hydrogen on SSRT of Cu-OFP 
 Hydrogen-free. 

SR = 10-5 s-1,  
tested at 45oC. 
Surface relief 
typical of high 
plastic strain.  

Hydrogen-charged. 
SR = 10-5 s-1,  
tested at 45oC. In 
addition to GB 
cracking some 
cracks form along 
the shear bands. 

side surface of Cu-OFP specimens after SSRT 



Constant load tests. Norton equation 

83h 

The hydrogen-filled micro-voids form preferably along the GBs 
which are close to the direction of the maximum of the shear 
component of the applied stress.  

T = 50 oC hydrogen charged Cu 
 
n = 2.07 for σapp ≤ 100 MPa 
 
n = 4.33 for σapp > 100 MPa 
 
tested in distilled water (DW) 
 
n = 3.26 ± 0.14 

H2 



Planned activities for 2013 
Task 1: 
– Tensile tests at strain rate of 10-7 s-1 are performed for base materials, EB and FSW   

welds of copper canister. 
– Strain distribution maps obtained by means optical strain measurement system 

during tensile tests of different parts of the copper canister are analysed in relation 
to measured mechanical properties and results are published. 

       Task 2: 
– Mechanical in-situ tests with utilization of optical strain monitoring on EB and FSW 

welds with and without weld defects are started. 
– Study of elastic anisotropy of EB copper welds is finalized and published.  
Task 3:  
– Hydrogen absorption in copper is modeled with atomic ab-initio modeling.  
– Effect of hydrogen on mechanical properties and creep of FSW and EB weld metals 

is studied.  
– SCC mechanism based on semiconducting properties of the copper oxide film 

is published as journal article. 
 
 

 



KYT2014 L-TICO Kapselin pitkäaikaiskestävyys 

Kuparin korroosio hapettomassa 
vedessä 

Aalto University, Department of Materials Science and Engineering 

P.O. Box 16200, FI-00076 AALTO, Finland 

 



Tausta 
• KBS-3 loppusijoituskonsepti: Kuparikapseli 

– Kuparin valittu mm. termodynaamisen immuniteetin takia 
• Korroosionkestävyys hyvä maassa, vedessä ja ilmassa 
• Kuparikapselin korroosionkestävyyden arvioinnin eräs 

lähtökohdista on ollut, että hapettomissa olosuhteissa 
korroosiota ei tapahdu 

– Loppusijoituksen alkuvaiheessa olosuhteet muuttuvat 
happipitoisista hapettomiksi. 

• Suuri osa kapselin seinämän korroosiosta tapahtuu 
loppusijoituksen alkuvaiheessa noin 2000 vuoden aikana. 

• Szakálos et al ovat raportoineet mahdollisesta 
uudesta korroosiomekanismista kuparin ja puhtaan, 
hapettoman veden välillä 

– Arvioidut korroosionopeudet submikrometriluokassa 

– Reaktiossa kehittyy vetykaasua 

– Tutkimusryhmän mukaan kyseessä olisi täysin uusi reaktiotuote 

– Uusia yhdisteitä on perusteltu korroosiotuotteiden SIMS-analyysin 
H/O-suhteella 

– Cu + yH2O → HxCuOy + (2y-x)Hads 
 
 



Tehdyt kokeet -2013 
• Laitteisto identtinen Szakáloksen 

laitteiston kanssa 
– Rakennettu 2 laitteistoa (Aalto-

yliopisto ja Studsvik Nuclear Ab) 
• Muodostuu kahdesta paine-

antureilla varustetusta kammiosta 
– Yläkammio 10-30μbar 
– Alakammio, jossa lasiastiassa vesi 

ja näyte (Cu tai Pt) 
• Kammioiden välissä 0,1 mm Pd-

kalvo 
– Palladium on vedyn kannalta 

”läpinäkyvä”, jolloin alakammiossa 
syntyvä vety kulkeutuu 
yläkammioon 

 
 
 

Yläkammio: 
Vakuumi 10-30 μm 

 Näytekammio: 
Alipaineistettu lähelle 
veden höyrynpainetta  
n. 30 mbar (@25°C) 

Vetyselektiivinen kalvo: Palladium 

yläkammion paine nousee 

H2 



Tulokset 
• 2 viikon kokeiden (Cu, ultrapuhdas vesi, 

60 °C) jälkeen analysoitiin 
tyhjiökammion kaasukoostumus 
(Studsvik) 
– Tyhjiöstä vetyä 10 000x ilmassa olevaan 

verrattuna, Pt-referenssikokeessa 
vastaavaa nousua ei havaittu 

• 2 kk kokeen (Cu, ultrapuhdas vesi, 60°C 
(30%) 25°C(60%)) jälkeen määritettiin 
Pd-kalvon vetypitoisuus (Aalto) 
– Vetypitoisuus Pd-kalvossa 3,8 ppm, 

referenssinäytteissä ka 0,36 ppm 
• 1,5 kk kokeen (Cu, ultrapuhdas vesi, 

70% koeajasta 60°C) (Aalto) 
– Vetypitoisuus Pd-kalvossa 6,3 ppm, 

referenssinäytteissä 3,9 ppm 
 
 
 



Tulokset 
• Laitteistolla tehdyissä kuparinäytekokeissa 

– Yläkammion vetypitoisuus nousi 10 000x (siis sinne siirtyi vetykaasua) 
– Palladiumkalvon vetypitoisuus nousi 2-10x suuremmaksi kuin referenssikalvon 

• Pt-näytteellä tehdystä kokeesta ei saatu vastaavia tuloksia 
 

• Joitain vaihtoehtoisia selityksiä vedynkehitykselle koelaitteistossa 
– Ruostumattoman teräksen rauta ja kromi reagoivat veden kanssa tuottaen hieman vetyä 
– Kuparissa on valmistus- ja muokkausprosessien jäljiltä vetyä, joka vapautuu hiljalleen  
– Arvioitu jäännösvedyn määrä on melko lähellä sitä määrää, joka mitattiin 

paineanturikokeessa (Szakálos et al. 2007) 
 

• Julkaisut: 
• Corrosion of copper by water under oxygen-free conditions. S. Lehmusmies, 

A. Pehkonen, O. Forsen, T. Saario, R. Becker and M. Granfors. The European 
Corrosion Congress Eurocorr 2012, Istanbul, 9 – 13 September 2012. 
EUROCORR 2012 Proceedings. European Federation of Corrosion IFC. 
Istanbul (2012), 15 pp. 

 
 
 



Tulevat kokeet 
• Laitteiston muutokset 

– Alakammio on korvattu kuparisella 
– Kammioon on kytketty elektrodit, joilla 

voidaan selvittää muuttuuko kuparin 
korroosiopotentiaali tai liuoksen redox 
kokeen aikana 

• Seurattavat korroosiopotentiaalit: Pt vs. RE, Cu 
vs. RE, Cu-runko vs. RE 

• Tavoitteet 
– Saada vahvistus esitetyn 

korroosiomekanismin olemassaolosta 
synteettisessä pohjavedessä 

– Sähkökemialliset mittaukset kokeen aikana 
synteettisessä pohjavedessä 

– Arvioida mekanismin todennäköisyyksiä ja 
mahdollisia seurauksia todellisissa 
loppusijoitusolosuhteissa 

 



CUHA 2012 – Sulphide induced 
embrittlement of copper 

Esko Arilahti, Taru Lehtikuusi, Timo Saario, Päivi 
Varis 
VTT Technical Research Centre of Finland 
 



21 03/05/2013 

Background and results 

 The current project “Sulphide-induced embrittlement of CuOFP” was started in 2011 
within KYT2014 –programme to further study the possibility of embrittlement in 
CuOFP caused by sulphides. 
 

 No clear indication of SCC was found in previous project using precracked CT-
specimens and constant load. 
 

 In addition to round circumferentially notched tensile specimens, standard flat 
tensile specimens and creep testing specimens have been exposed to RGW + 1, 10 
or 200 mg/l [S2-] at room temperature for five weeks. 
 

 Tensile tests reveal a trend of increasing yield and ultimate tensile stress and 
decrease of fracture strain as a function of increasing sulphide concentration during 
exposure. 
 

  Creep tests indicate slightly lower time to fracture for specimens pre-exposed to 
RGW with 200 mg/l sulphide. 
 

 MSc –thesis of Konsta Sipilä ”Effect of sulphide exposure on creep of CuOFP” 
finalised in December 2012. 
 
 

 
 
 



22 03/05/2013 

Effect of 5 week exposure to reference ground water with sulphide  
on tensile test results (average values) 

 



23 03/05/2013 

Effect of 5 week exposure to reference ground water with 200 mg/l sulphide  
on creep test results at T = 215oC 

*expected time to fracture ~6000 hrs 



KAISA 2012 – Corrosion monitoring 
under disposal conditions 

Konsta Sipilä, Timo Saario 
VTT Technical Research Centre of Finland 
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 Task 1. Perform a thorough literature study on in situ on-line 
techniques for corrosion rate monitoring and select those which are 
best suitable for copper under disposal conditions.  
 
Literature study is ready. The most promising technique is the electric 
resistance (ER) technique with flat foil type sensor structure. Also 
electrochemical impedance spectroscopy (EIS) shows reasonable results. 
  
 Task 2. Design and construction of experimental arrangement. 

 
  Planned to be executed in 2013. KAISA-project has been incorporated into 
  the MICCU-project proposal as of 2013. The work is to be performed in 
  collaboration with Prof. Andraz Legat from ZAG (Slovenian National 
  Building and Civil Engineering Institute). 
 
 
 



26 03/05/2013 

Comparison of foil-type electric resistance (ER) probe and  
electrochemical impedance spectroscopy (EIS) results 

Oxic bentonite with groundwater 

CEST 2011, vol 46, issue 2, p. 148; SKB:n report to be published soon 



27 03/05/2013 

Principle of the foil-type ER-probe 

CEST 2011, vol 46, issue 2, p. 148; SKB:n raportti – julkaistaan piakkoin 

a) Wheatstone bridge arrangement, and  
b) positions of sensor (Rx) and reference (R) elements on and 

between glass fibre resin plates (A and B) in ZAG design 



Mikrobiologisen toiminnan vaikutukset 
kuparikapselin eri korroosiomuotoihin 
(MICCU) 

KYT2014 puoliväliseminaari 17.4.2013 
Leena Carpén, VTT 
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Tausta 
 Kuparin vaurioitumismekanismeja on tarkasteltu kirjallisuuden perusteella kehiteltyjen 

mallien, loppusijoitusolosuhteita simuloivien korroosiokokeiden ja mm. luonnosta 
löytyneiden kupariesineiden kunnon avulla 

 

Kuparin pinnalle muodostunutta biofilmiä 
kuukauden altistuksessa jäähdytysvedessä 
/Dogruöz et al.,IUFS J Biol 2009, 68(2):105-111/ 

 Merkittävää kuitenkin on, ettei näitä korroosiokokeita 
    ainakaan Suomessa ole tehty mikrobien läsnäollessa 
 
 Mikrobien esiintymistä loppusijoitusalueen  
   pohjavesissä on kyllä tutkittu, mutta mikrobien osuutta 
   mahdolliseen korroosioon ei ole kokeellisesti selvitetty 
 
 Paitsi suoraan kuparin pinnoille tarttuneet mikrobit 
   myös bentoniittikerroksessa tai sen läheisyydessä  
   tapahtuvat mikrobiologiset toiminnat, jotka tuottavat 
   mm. asetaattia, typpiyhdisteitä tai sulfidia, voivat  
   kiihdyttää kuparin korroosiota voimakkaasti 



30 3.5.2013 

Tausta 
 Kuparin kannalta aggressiivisten osaslajien  
   esiintymistä loppusijoitustilassa on pyritty ennustamaan 
   ns. mikrobimallilla (CCM-MIC) 
 Mallia ei kuitenkaan ole testattu eikä validoitu kokeellisen 
    datan avulla, näin ollen sen perusteella tehtyjä haitallisten 
    aineiden konsentraatioiden arvioita ei voida pitää täysin  
    luotettavina 
 Jännityskorroosion lisäksi mikrobiologinen toiminta voi 
    kiihdyttää myös kuparin yleistä ja pistekorroosiota 

Kuparin mikrobiologista korroosiota makeassa vedessä 



31 3.5.2013 

Tavoitteet 

 Hankkeen tavoitteena on arvioida mikrobiologisen toiminnan vaikutusta 
kuparikapselimateriaalin korroosiokäyttäytymiseen Suomen loppusijoitus-
olosuhteissa 
 

 Tekniset tavoitteet koko projektin aikana ovat: 
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 kenttä- ja 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.  

 
 Vuoden 2013 tavoitteina on laboratorio- ja kenttäkokeiden käynnistäminen 



32 3.5.2013 

Tulosten hyödyntäminen ja sopivuus KYT2014-tutkimusohjelmaan 
 

 Tuloksia hyödynnetään kuparin pitkäaikaiskestävyys-painoalueella arvioitaessa 
korroosionopeuksia ja korroosiovaikutusten arvioimiseksi tehtyjen mallien 
oikeellisuutta 

 Hankkeessa otetaan käyttöön on-line mittausmenetelmä kuparin korroosion 
tutkimiseen ja uusia, entistä tarkempia molekyylibiologisia 
mikrobimääritysmenetelmiä sekä uusia geomikrobien toimintaa kuvaavia 
tutkimusmenetelmiä 

 Menetelmiä voidaan hyödyntää laajasti erilaisissa sovellutusympäristöissä 
 Hankkeessa koulutetaan osaajaa/osaajia ydinjätehuollon turvallisuuden 

tutkimuksen osaamisalueelle 



33 3.5.2013 

Material integrity of welded copper 
overpack (MICO) 

 Juhani Rantala, VTT 
 Testing, modelling and life prediction of copper 
 Long-term mechanical testing at elevated temperatures 
 Advanced creep modelling 
 FE analysis of the FSW canister 
 Study of the effect of multiaxiality 
 Life prediction to 100.000 years 



34 3.5.2013 

FSW-hitsatun kapselin FE-malli 

FSW-hitsi 

Hitsin lujuus oletettu 
95% perusaineen 
lujuudesta 
 
Verkkoa 
hienonnetaan  
v. 2013 aikana, 
herkkyysanalyysi 

Kuormitus: 
hydrostaattinen paine, 
80oC 



35 3.5.2013 

Suurin pääjännitys 0.3 h:n jälkeen 

Laskennan vaiheet: 
- Nopea paineistus 140bar 
- Elastis-plastinen malli 
- Viruminen 

 
Lieriö deformoituu heti 
kiinni sisäosaan 



36 3.5.2013 

Suurin pääjännitys, 108 tuntia (11 400 vuotta) 

Yleinen puristusjännitystila 
Suurin puristusjännitys loven 
kärjessä 
Anomaliapiste hitsissä 

Ilmarako 



37 3.5.2013 

FE-analyysi: johtopäätökset 

 Lieriö koskettaa sisäosaa heti paineistuksesa 
 Geometria rajoittaa venymän: vain 0.3% lieriössä, 0.45% FSW:n 

ulkopinnalla 
 EB-hitsin kohdalla suurin leikkausjännitys 
 Jännitykset relaksoituvat nopeasti 
 Tulokset poikkeavat radikaalisti siitä, mitä SKB on julkaissut! 

 primäärivenymää ei huomioitu, SKB TR-10-28 
 Ehdotettu relaksaatiokokeita yhteistyössä ruotsalaisten kanssa 

 Paineen aiheuttama jännitys- ja venymätaso ei vaikuta 
kriittiseltä 
 Venymän paikallistuminen EB-hitsissä voimakasta, FSW-hitsissä 

selvitettävä 
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