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ABSTRACT

The purpose of the present experiment has been
to verify a hypothesis that accelerated corrosion
of hydried Zircaloy is caused by small pores
formed in the oxide by the evolution of hydrogen
during oxidation of hydride. The work has been
divided into two parts: specimen preparation and
microscopy.

ZrC>2 is difficult to work with because of the high
compressive stress which exists in the oxide. The
most interesting area to study if any hydrogen
pores exist, is the metal-oxide interface. Both
transmission and scanning electron microscopy were
used in the study.

Neither of these methods gave any useful informa-
tion with regard to the original hypothesis. How-
ever, a few interesting observations were made
on the structure of the oxide at the metal-oxide
interface. When the metal had been removed by
electropolishing it was seen that the inner sur-
face of the oxide consisted of 0.2-0.3 y long and
0.1 y thick wormlike protuberances of oxide.
These features could not be seen when the metal
had been removed by chemical etching. An attempt
to determine whether or not this structure is an
artefact introduced by elect^polishing was incon-
clusive but indicated that the structure probably
is real.

Godkänd av
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FÖRORD

I en människas liv finns det många hinder som

skall övervinnas. Ett av de viktigaste hindren

att komma över är när ens yrkesutbildning är

slut och man skall ut i arbetslivet. För att komma

över detta hinder krävs många års skolutbildning.

Dessa år är kanske de bästa man kommer att uppleve,

men det finns naturligtvis vissa krav och för-

väntningar som ställs på en. Det sista kravet

som ställs på mig innan examen får tas ut är

ett examensarbete, där jag förhoppningsvis skall

tillämpa de färdigheter som jag förvärvat under

alla dessa år i skolbänken. Den här rapporten är

resultatet av mitt examensarbete.

Examensarbetet har gjorts på Studsvik Energiteknik AB,

avdf/ »Ängen för bränsleteknik (reaktorbränsle) under

pe' • i<jn september -81 - januari -82. Dessutom har

ja .itt hjälp med jonförtunningen av mina preparat

f2 i laterialvetenskapliga avdelningen på UTH,

Uvs via Tekniska Högskola.

T in den positiva attityd som jag mött och utan all

< c i hjälp jag fått hade inte detta examensarbete

k\nnat genomföras. Speciellt vill jag tacka min

h:ndledare Kjell Pettersson, som har visat vägen

Uv ur mörkret då jag kommit in i en återvändsgränd.

Vidare vill jag tacka för de goda råden och det

stora tålamod, som Hans Bergqvist, Kurt Norrgård

och Rein Kalm har visat mig.

Dessutom vill jag tacka Karin Ervik, som har ren-

skrivit mitt manuskript på ett utmärkt sätt.

Nyköping, januari 1982

Lars R Ekbom
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1. BAKGRUND

Det har visat sig att Zircaloy som innehåller

hydrider oxideras snabbare i vattenånga än prover

utan hydrider. Detta har R C Asher och F W Trowse

[2] verifierat genom att väga prover före och

efter oxideringen och fann då att viktökningen

var störst för de hydrerade proverna. Denna ob-

servation blir av stort intresse då man antar att

hydrider spelar en viktig roll för den mekanism

som sammanhänger med uppkomsten av nodulär korro-

sion hos Zircaloy.

En hypotes som då kan uppställas är att det väte

som frigörs när hydriden oxideras , under reaktion

i grundmassan ZrH —> Zr"*+ + 5 H2 + 4e~, bildar

något slags defekter, t ex porer eller blåsor,

i det område där oxidtillväxten sker. Porerna

bildas eventuellt på grund av ett högt vätgastryck.

Ju fler porer som finns desto mindre blir oxidskik-

tets skyddande förmåga mot fortsatt oxidation. Där-

för blir det lättare för nya syrejoner att tränga

in till oxid-metallytan där oxidtillväxten sker.

Därigenom ökas oxidationshastigheten. Även i ohydrerat

material kan det bildas en viss mängd hydrider un-

der oxidationen då vätejonerna från vattnet reagerar

med grundmassejonerna. Dessa reaktioner ger i så

fall upphov till relativt sett färre blåsor än i

hydrerat material.

En jämförelse mellan hydrerat och icke hydrerat

material kan schematiskt åskådliggöras som i fig 1.
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H,0

2H + 2e"—>

H2O —> 2H
+ + O2'

OXID _ GRUNDMASSA
e~

Zr -----

O2'

4e"

Fig 1 a. Icke hydrerat prov. I oxiden sker eventuellt

2H+ + 2e-—^>H2f som kan ge

upphov till blåsor.

b.
H2O

2H + 2e~ — > H2

H,0 —>2H+ + O2"

OXID GRUNDMASSA

>Zr + J H2 + 4e"

Gasblåsa av H-

Fig 1 b. Hydrerac prov. I gasblåsorna råder ett mycket

högt tryck.
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För hydrerat material blir gasblåsorna både fler

och större än för ohydrerat material. Detta får

till följd att transporten av 02~ genom oxidskiktet

eventuellt går lättare vilket innebär en snabbare

oxidtillväxt. I dag vet man inte oia de större gas-

blåsorna eller porerna underlättar O2"-transporten

eller ej och inte heller om det verkligen finns

en sådan skillnad mellan oxid på hydrerat och icke

hydrerat material. En idé är att den mekaniska håll-

fastheten hos oxiden påverkas av storleken på porerna.

Oxiden tillväxer från grundmassans yta, vilket be-

tyder att den nyaste oxiden finns längst in mot

grundmassan och blir äldre ju längre ut mot oxidens

ytteryta man kommer.

Ett mått på oxidens tillväxthastighet ges av vikt-

ökningen som är proportionell mot (tiden)1/3. Den

oxid som bildas är tät men vid en viss tjocklek,

se fig 2, blir oxiden porös och släpper igenom vat-

ten. Denna nedbrytningsprocess, som antagligen beror

på höga mekaniska spänningar i oxidskiktet kallas

transition. Efter transitionen tillväxer oxiden

linjärt i tiden och situationen kan hos Zircaloy

eventuellt bli enligt fig 3.
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Fig 2. Autcklaveringstiden vid fix temperatur och tryck [7]

H2O PORÖS ZrO2

+ H2O

TÄT ZrO2 GRUNDMASSA

(Zr)

Fig 3. Situationen efter transitionen vid oxidation hos

Zircaloy.
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Då en successiv nedbrytning sker allteftersom oxiden

tillväxer, förblir den täta oxidtjockleken konstant

och därmed blir även den effektiva diffusions-

barriären konstant. Vid exempelvis en oxidations-

temperatur av ~ 400°C och ett tryck på 5 atö blir

tjockleken hos den täta ZrO2 uppskattningsvis ~ 2 ym.

Sammanfattningsvis innebär inverkan av porer i den

täta oxiden följande:

2.

En minskning av det täta oxidskiktets
tjocklek, 2 pm - porlängden.

Den mekaniska hållfastheten minskar,
vilket i sin tur leder till att en del
av oxidskiktet lättare spricker upp och
medför att den täta oxiden blir tunnare.

Både punkt 1 och 2 innebär att diffusionsbarriären

minskar, vilket leder till snabbare korrosion hos

hydrerat än för icke hydrerat material.

För att få en uppfattning om den hypotes, som här har

beskrivits, är korrekt, syftar detta examensarbete

till att experimentellt visa närvaron av porer i

ZrO2 som växt på hydrerad Zircaloy eller åtminstone

en ökad täthet av porer i oxid som växt på hydrerad

Zircaloy jämfört med oxid som växt på icke hydrerad

Zircaloy.
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2 OLIKA MIKROSKOPERINGSMETODER

För att man skall kunna studera strukturen hos

provet i ett mikroskop måste små bitar, s k

preparat, skäras ut.

Olika prepareringsmetoder används för olika typer

av mikroskopering.

Ljusmikroskopi kan användas för förstoringar upp

till 2000 ggr.

För att nå en bättre upplösning och därmed en

större förstoring används elektronmikroskopi.

Svepmikroskopi (SEM) har en upplösning för metaller

och oxider på ca 300-500 A, den teoretiska upplös-

ningsförmågan är en faktor 0,1 bättre. SEM används

i huvudsak för att bestämma ytstrukturen hos pre-

paratet .

Den mest högupplösande mikroskopin är transmissions-

mikroskopi (TEM), som har en upplösning på 5-10 A.
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3. ZIRKONIUMDIOXID OCH ZIRKONIUMKYDRID

Genom tidigare gjorda försök har det visat sig att

det är nödvändigt att välja olika preparerings-

metoder för olika tjocklekar på oxiden» då trans-

missionsmikroskopering skall användas [10]

För oxidfilmer tunnare än 3-4 um måste man ta hänsyn

till kompressiva spänningar i oxiden och spröd-

heten hos den tunna oxiden vid handhavandet av

denna. Därför är det nödvändigt att på något sätt

fixera oxiden så att inga onödiga brytkrafter kom-

mer åt den.

För oxidfilmer tjockare än 4 pm behöver oxiden inte

stöttas upp då den är stabil i sig själv, utan

oxiden kan separeras från grundmassan som den är.

Vid oxidtillväxten bildas två olika morfologiska

stadier [20]. Det första stadiet karaktäriseras av

att tillväxten sker helt utan ordning i ett lager,

som för oxid växande på Zr-2 är ~ 1 pm tjockt. Det

första tillväxtlagret kan bestå av oxidkristaller

med un viss grad av orientering i en amorf grundmassa.

Det andra stadiet av tillväxten sker i en enda

riktning [111] som ger texturen för oxiden. Denna

tillväxt-struktur existerar i oxid tjockare än 1 um.

Genom att oxiden tillväxer i två steg måste det

bildas inre spänningar i gränsövergången. Därför

är de kompressiva spänningarna av stor betydelse

då tunna oxidfilmer skall prepareras för trans-

missionsmikroskopering.

Kornstorleken i oxiden är beroende av oxidens tjock-

lek - ju tunnare oxid desto mindre korn - och på

vilken nivå kornen är belägna i oxiden, enligt [1],

[21], [25]. Vid mätning av kornstorleken delar man
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in oxiden i tre zoner, övergången mellan Me-Ox,

oxidens mitt-tjocklek och ytterdelen av oxiden.

Då oxiden växer från Me-Ox övergången och utåt

blir oxiden äldre ju närmare ytterytan nan koaer.

Beroende på oxidtjocklek varierar komstorleken

i Me-Ox ytan Mellan ~ 50-3000 A. i oxiden finns

•ånga defekter såsom porer och blåsor. Porositeten

är beroende av kornstorleken och porerna kan se

ut soa cylindrar eller små sprickor. Porerna finns

i allmänhet i korngränserna och storleken är i all-

mänhet ~ 100 A [1], [131.

ZrO2 uppträda i tre olika strukturer, se fig 4.

Kubisk

Tetragonal

Monoklin

c/a = 1.447

medel

a = 3.590 A [27]

a = 3.570 A [24]

3.59 A [22]

L___X?S. L

n n m « «o
OXVCCN (•(%!

TETRAGCW.

HONOCLUWC

Figur 4. Fasdiagram över Zirkonium-Syre 112]
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Kristallstrukturen hos provet kan bestämmas med

ett elektr^ndiffraktogram. Genom att mäta -.«stån-

den mellan reflektionsspottarna och mittspotten

ger diffraktogrammet planavstånden för kristallen.

De teoretiska värdena på planavstånden framgår av

tabellerna 1, 2, 3.

Tabellen över monoklin struktur är hämtad ur [20].

I den tabellen har reflexerna från (001) och (100)

utelämnats - planavstånden borde vara 5.248 A res-

pektive 5.076 A. Det kan vara av stort intresse

att veta förhållandet mellan reflexernas intensi-

tet för att kunna identifiera de olika reflexerna

i diffraktogrammet. I tabell 3 har jag räknat om

värdena på reflexintensitet så att den största

reflexen är 100%.

(hkl)

001
011
111
002
012
112
022
003
013
113
222
023
123
223
033
133
233
333

Planavstånd
(A)

3.590
2.539
2.073
1.795
1.605
1.466
1.269
1.197
1.135
1.082
1.036
.996
.959
.871
.846
.824
.765
.691

Tabell 1. Planavstånden för kubisk ZrO2

a - 3.590 A
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Tabell 2 Tabell 3

(hkl)

001
010
Oil
002
110
111

I 012
i 112
| 020
; 003
i 021
! 120
j 013
I 121
I 022
! 113
! 122
I 220
! 023
221

I 030
: 123
031
222
130
131
032
132
223
230
033
231

Planavstånd
(A)

5.165
3 570
2.937
2.583
2.524
2.268
2.092
1.805
1.785
1.722
1.687
1.597
1.551
1.525
468
422
358
262
239
226
190

1.171
1.160
1.134
1.129

.103

.081

.034

.018

.990

.979

.972

(hkl)

001
100
Oil
110
111
111
002
200
102
021
211
102
112
202
022
220
122
221
202
013
113*
130
311
302*
213
311
123
101

Planavstånd
(Å)

5.248
5.076
3.695
3.634
3.161
2.840
2.624
2.538
2.498
2.332
2.211
2.193
2.021
1.989
1.848
1.817
1.802
1.781
1.695
1.658
1.651
1.642
1.608
1.538
1.495
1.477
1.447
1.321

Intensitet
(%)

_
-
0.7
0
5.3
0
24.0
-
100.0
0.4
8.0
-
-
40,0
0
0
6.7
0
0
-
32.0
-
1.3
18.7
36.0
0
-
66.7

133
232
233
330
331
332
333

.944 !

.925

.858

.841

.831

.800

.756
1

Planavstånden för monoklin ZrO2

Röntgenstrålens intensitet från
de olika planen enl [22]

Planavstånden för tetra-
gonal ZrO2

c/a = 1.447 och a = 3.570 A
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Nan kan tänka sig att diffraktogrammet inte bara

innehåller reflexer från oxiden och metallen utan

även från hydriden som finns i metallen. Hydriderna

skulle kunna härstamma från de isolerade grund-

mas seöar na, som bildas på en del ställen på den

frilagda Me-Ox ytan vid elektrolytpoleringen.

Hänsyn måste också tas till de hydridreflexer

som eventuellt kan finnas i diffraktogrammet då

oxidstrukturen skall bestämmas.

Zirkoniumhydriden har tre olika strukturer [8].

6-hydriden som har f.c.c.struktur

Y-hydriden som är en metastabii produkt av
6-hydriden och har b.c.c. struktur.

e-hydriden som har en rymdcentrerad tetra-
gonal struktur.

Enligt fasdiagrammet i fig 7 existerar 6-hydriden

vid 20°C och 500 ppm väte i Zircaloy (d v s de för-

utsättningar som råder vid hydreringen av proverna

i det här försöket), vilket innebär att de reflexer

som bör synas i diffraktogrammet kommer från en

f.c.c. struktur.

Alltså måste då kristallplanen (hkl) antingen alla

vara jämna eller alla vara udda.

Låt N = h2+k2+i2

>• de tillåtna reflexerna är

N = 3, 4, 8, 11, 12, 16, 19, 20,

Gitterparametern för 6-hydriden är a = 4.782 A

(vid 20°C).

Planavståndet är då a
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Tabell 4

(hkl)

111

200

220

311

222

400

331

420

Planavstånd
(A)

2.761

2.391

1.691

1.442

1.380

1.196

1.097 •

1.069

Planavstånden för ö-hydrid

a = 4.782 A (vid 20°C)
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4. EXPERIMENTETS UTFÖRANDE

Till experimentet används plåt av Zr-4 och rör

av Zr-2.

4.1 Hydrering och oxidering av Zircaloy

För att få en jämn och ren yta lades metallproverna

i ett betbad bestående av 10% HF - 30% HNO3 -

- 60% H2O i 5 min.

De metallprov som skulle hydreras lades i ett rör,

fig 5. Inuti röret och i ledningarna till röret

pumpades trycket ner till vakuum och därefter fyll-

des röret med vätgas. Vid en temperatur på 500°C

fick vätgasen diffundera in i metallen så att

450-500 ppm väte trängde in i Zircaloyen, se fig 6.

Sedan skedde homogenisering under ett dygn för

röreli och tre dygn för plåtarna vid 550°C, d v s

alldeles under omvandlingstemperaturen för a-Zr

och p-Zr, se fig 7.

Vid metallografiundersökningen observerades stora

variationer mellan olika rörs hydridupptagning

(från 100 ppm - 200C ppm), vilket tyder på att

rörens placering i ugnen inverkat kraftigt på hyd-

reringen (fig 8).

Rören slipades ner mekaniskt så att yttersidorna

på röret blev plana. Detta gjordes för att få en

plan oxidyta, vilken var enklare att arbeta med än

den välvda cylinderyta som annars fås (fig 9).
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Vakuumpumpar

Prov

Fig 5 Principskiss av anläggningen som används vid hydreringen,

" >

-<* • ' " '

6a 6b

Fig 6 450-500 ppm väte i: a. Zr-2 xlOO
b. Zr-4 xlOO
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Fig 7 Fasdiagram över Zirkonium-Väte [8]

8a

8b

Fig 8 Variation i väteupptagningen i Zr-2

a ~2000 ppm väte xlOO
b ~ 100 ppm väte xlOO
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~ 3.2 mm

o.8

Fig 9 Planslioad yttersida av ett rör

Efter hydrerinqen fördes proverna till en autoklav

i vilken oxideringen skedde. För att få 1 ym tjock

oxid måste, enligt en översikt av B Cox [7], vatten

ånga av 425 C och 5 atö oxidera proverna under 24 h

(se fig 2). Emellertid blev oxiden 3-4 pm tjock,

förmodligen beroende på att autoklaveringstempera-

turen blev högre än 425°C.

Bestämning av oxidens tjocklek gjordes på två olika

sätt:

Proverna vägdes före och efter autoklave-
ringen. Viktökningen som då iakttogs var
ett mått på oxidtjockleken [7],[19] enligt
formeln:

x = — _ = oxidtjockleken i y

Am = viktökningen i mg

A = oxidytan i dm2

15 m
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I det här rallet blev resultatet

för rören: A m = 7 . 5 m g A = 0.17 dm2

=» X
rör

3.0

för plåten: Am = 7.9 mg A = 0.15 dm2

* X ,.. ~ 3.5 umplat

Prover etsades så att oxidytan framträdde
tydligt vid ljusmikroskopering. Oxidtjock-
leken mättes direkt med hjälp av en linjal
(fig 10). Den uppmätta tjockleken blev:

rör plåt -3.7

Resultaten i båda fallen visade även att oxiden pä

de hydrerade proven var något tjockare än vad de

icke hydrerade provens oxider var. Skillnaden var

~ 0.4 pm.

Fig 10 Metallografiskt snitt för att mäta oxid-
tjockleken

a hos ohydrerad Zr-4 x500

b hos ohydrerad Zr-2 x500
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4.2 Preparatframställning för TEM

Tunna folier, tjocklek < 0.2 ym, måste göras av

oxidskiktet för att mikroskopering i TEM skall

vara möjlig. Preparat kan framställas för mikro

skopering ortogonalt mot oxidytan eller för mik

roskopering parallellt med oxidytan.

Preparaten gnistades ut ur de oxiderade proven

med hjälp av en gnistkap. Preparaten, s k "piller",

hade en diameter på 3 mm.

"Pillren" slipades på ena sidan ned till en tjock-

lek av 0.10-0.15 mm, medan den andra sidan var

orörd. För att skydda den orörda oxidytan vid slip-

ningen lackades den. Ovanpå lacket placerades en

stav av teflon, på vilken en stav av mässing vilade

(se fig 11).

' >

1. Metall

2. Oxid P i l l e r

3. Lack

4. Teflonstav (5x3mm)

5. Mässingsstav

6. Mässingsklots (0 3 mm)

Fig 11 Slipklots
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För att frilägga oxidens undersida kan metallen

avlägsnas på två olika sätt. Oxidytans undersida

friläggs därför att det är Me-Ox övergången som

skall studeras.

Den ena metoden är elektrolytpolering, [10], [14],

som gjordes i ett bad av 10% perklorsyra och 90%

ättiksyra, se fig 12.

Variabelt motstånd

Elektrolytcell

Avverkat område

öga Lampa

\
Katod

Fia 12 Principskiss av elektrolytpoleringen
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Spänningen måste vara tillräckligt hög, >7 V för

Zircaloy, så att inte provet anodoxideras enligt [14],

Processen skedde i två steg.

Hela "pillret" utom ca 1 nun i dess mitt på
metallsidan lackades. Därefter polerades
"pillret" i 3 min och en spänning av ~8 V
för att centrera hålet.

En lackning gjordes där bara sidokanten
plus en liten sarg på metallsidan och hela
oxidsidan lackades. "Pillret" polerades
tills metallen försvann i mitten och oxiden
frilades. Spänningen under denna fas var
~12 V och poleringen fortsatte tills hålet
i metallen blev ~0.3 mm.

Hålets tillväxt kunde kontrolleras mycket noggrant

då ZrO2 är transparent för synligt ljus [1], (fig

13a) .

Då oxiden hade frilagts sjönk oxidfolien ihop unge-

fär som en hängmatta, beroende på kompressiva spän-

ningar som verkar p\ "oxidmembranet" [16], (fig 13b)

Reflekterad
ljusstråle

Ljuskälla

Oxid

Metall

Transmitterad
ljusstråle

Fig 13a Skiss över kontrollen av hålets tillväxt.

~ 0.3

Fig 13b Den kompressiva spänningens inverkan på oxidfolien.
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Den andra metoden är att kemiskt beta bort metallen

i ett bad bestående av en HP-HNO3-H2O-lösning.

Lösningen kan antingen droppas på metallytan eller

också kan preparatet läggas i lösningen. De ytor

som ej skall attackeras lackas [1], [15], [17).

Då Me-Ox ytan är frilagd måste oxidhinnan förtunnas

från 3 um till <0.2 um så att elektronstrålen från

mikroskopet transmitteras genom oxidskiktet. För

detta ändamål användes jonförtunning [1], [3], [4],

[10], [25].

Eftersom jonförtunningen skedde på annan ort måste

"pillren" rör transporten stöttas upp med lack på

bägge sidor.

I jonförtunningsapparaten bestrålades preparatet

med argonjoner (Ar ) som kom från två jonkanoner.

När Ar träffade oxidytan slogs oxidens ytatomer

loss, vilket innebar en långsam materialawerkning,

se fig 14.

preparat

jonkanon
utslagna atomer eller

_ « _ • *

jonkanon

horisontal-
projektion

vertikal»
projektion

tvärsnitt av
J jonförtunnat preparat

tiektrontransparenta områden

Pig 14 Principskiss för jonförtunning [26]
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Provet vinklades 25° i förhållande till den in-

fallande argonstrålen. On inte detta gjordes

skulle besvärliga skuggeffekter uppstå då strålen

träffade preparathå Haren i stället för preparat-

ytan.

Eftersom jag ville detektera väteporerna vid Me-

Ox ytan, måste avverkningen ske från den yttre

delen av oxiden och därför användes endast en jon-

kanon.

Typiska värden för jonförtunningsapparaten.

Ar betsspänning

Jonström

Totala kanonströmnen

TiItvinkel

4 - 6

100 vi

0.3 -

15° -

kV

3 mA

25°

Enligt Hughes [10] är avverkningshastigheten

ca 0.75-1.0 »m/h, vilket stämmer bra överens med

de värden Airey och Sabol [1] angivit för avverk-

ningshastigheten i förhållande till oxidskiktets

tjocklek, se fig 15.

Avverkningen fortsatte tills argonjonerna gjorde

ett litet hål i oxidfolien. Runt hålet var folien

då så tunn, att mikroskopering i TEM var möjlig.

Det t-og 2.5-3.5 h innan folien blev så tunn att

ett hål bildades. Awerkningstiden stämde bra över-

ens med den avverkningstid som ges i fig 15» om

man tar hänsyn till att endast en kanon var tänd

och att tiltvinkeln var 25°.

Efter jönförtunningen var provet klart för mikro-

skopering. Som mikroskop användes ett 200 kV JEOL.
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Thinning Timt. hrj.

Fig 15 Avverkningshastighet i förhållande
till oxidtjocklek [1]

4 .

Efter autoklaveringen sågades preparaten ut ur

proven med hjälp av en diamantklinga så att ett

tvärsnitt bildades genom oxid och metall med en

preparattjocklek av ~ 0.6 mm.

Vid jonförtunning måste tjockleken på preparaten

vara < 50 pm. Därför slipades preparaten ned från

600 pm till ~ 25 pm rent mekaniskt. De sista 5 ym

togs bort med 3 vm diamantpasta. Fig 16 visar de

slipade preparaten innan jonförtunningen.
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[mm] Metall

Oxid

3.0

Metall

Oxid

Fig 16 a Tvärsnitt av rör: oxidtjocklek ~3 pm
preparattjocklek ~25 pm

b Tvärsnitt av plåt: oxidtjocklek ~3 pm
preparattjocklek ~25 pm

Därefter jonförtunnades preparaten under ett dygn.

Idén var att både oxid och metall skulle bli <0.2 pm

i ett område runt och vid Me-Ox övergången och så-

ledes transmission av elektroner blev möjlig i om-

rådet (se fig 17).

Me-Ox del Elektron transparent
område

Metall

Oxid

Fig 17 Jonförtunnat tvärsnitt av provpreparat.

Två olika metoder användes men dessvärre miss-

lyckades bägge metoderna.



STUDSVIK NF(P)-82/13

1982-03-12

25

2 st brickor (tjocklek ~ 0.2 mm, radie ~ 4.5 mm)

med hål i centrum (0 1.5 mm) limmades med epoxy

på två ihoppressade provpreparat av plåt (Zr-4),

enligt fig 18.

Oxidsklktet placerades diagonalt i hålet i hållaren

och blev därmed inbakat och skyddat av metallen

och hållaren. För att även kunna göra en direkt

jämförelse mellan hydrerade och icke hydrerade

prov användes preparat av bägge typer i samma hål-

lare.

Den här metoden fungerade inte, eftersom kanterna

på btickorns blev för höga och provet således inte

kunde nås av argonstrålen om det inte vinklades

mer än 45° mot strålen. Detta innebar följaktligen

att det område som var dugligt för mikroskopering

blev mycket begränsat. Dessutom tålde epoxyn inte

den lokala upphettning, som förorsakades av argon-

strålen. Epoxyn'förkolnade och försvann så att

brickorna i hållaren gled isär.

Det här är en idé väl värd att pröva, tycker jag,

förutsatt att man hittar ett effektivt sätt att

fästa brickorna på preparaten. Eventuellt kan man

löda eller svetsa fast brickorna.

Om man dessutom genom elektrolytpolering kan göra

hållarens kanter vid hålet så tunna att ingen

större skuggeffekt uppkommer, uppnår man kanske

önskad effekt vid jonförtunningen.
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r
I 1

I
2 st brickor som används som hållare;
diameter 4.5 mm, tjocklek 0.2 mm, hålets
diameter 1.5 mm.

2. Hydrerat prov A ^

3. Ohydrerat prov/

4. Oxidskikt

2fl tjocka

Pig 18 Provhållare med prover sedd uppifrån och
från sidan.

Jonförtunning direkt efter den mekaniska slipningen

där bägge jonkanonerna användes och provet vinklades

15° i förhållande till argonstrålen. Resultatet blev

dåligt eftersom skuggeffekterna var avsevärda. En-

dast ena jonstrålen träffade sitt mål. Som följd

härav lade sig en hel del sputtringsrester på den

sida som inte blev avverkad. Dessutom kunde inte

Me-Ox övergången ses, då preparatet vid den meka-

niska slipningen hade blivit så avrundad i kanten

att oxiden blev mycket tunnare än metallen. Däremot

kunde små flågor iakttas i TEM. Det är dock svårt

att säga vad flågorna visar, förmodligen är det

sputtringsrester som hade lagt sig ovanpå ena sidan

av oxiden så att ett mönster med korsande band upp-

kommit. Ren oxid fanns endast där sputtringsresterna

inte hade kunnat lägga sig (se fig 19).
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Preparatframställning för SEM

För att få ytterligare information om oxidens inner-

yta utnyttjades svepmikroskopering (SEM) och tre

olika prepareringsmotoder användes.

Det första provprepareringsförfarandet följde unge-

fär samma mall som för TEM. "Piller" togs fram,

slipades ner mekaniskt och elektrolytpolerades.

Proven "limmades" därefter upp med silverlack på

en hållare så att den blottade inneroxiden blev upp-

åtvänd.

Den blottade innerytan på oxiden sputtrades med

100 A guld [19], för att inte kontrastförhållandet

i bilden skulle försämras under mikroskoperingen.

19 Tvärsnitt av ohydrerat Zr-2 x80-103
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Guldskiktet har den egenskapen att elektroner

leds bort så att oxiden inte laddas upp av elek-

tronstrålen.

Detta förfaringssätt gav vid svepmikroskopering en

upplösning på ~ 300 Å.

Den andra prepareringsmetoden skilde sig endast

från det första förfarandet med att kemisk betning

användes i stället för elektrolytpolering. Som bet-

ningsmedel användes olika blandningar av HF-HNO3-H2O-

lösningar.

Det tredje förfarandet gick ut på att metallen

betades bort från det oxiderade provet. Ett metal-

lografiskt snitt betades så att en del av oxiden

befriades från metallen (se fig 20).

Araldit feircaloj' Araldit

Oxid

1. Infallande elektronstråle från mikroskopet.

Fig 20 Genom betning frilagd inneroxid.
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Som betmedel användes 10% HF -30% HNO3 - 60% H2O

och proceduren tog 30 min i anspråk innan metallen

hade betats bort tillräckligt. Ett problem som då

uppstod var att vidhäftningen blev dålig mellan

aralditen och provhållåren och oxiden. Det fick

till följd att den frilagda oxiden ville vika sig

ifrån aralditkanten och gå av. Stor försiktighet

fordrades därför vid handhavandet av proverna

efter betningen. Därefter sputtrades guld på provet,

dels för att hålla oxiden mot kanterna och därmed

hålla ihop oxiden, dels för att framhäva konturerna

på provet.
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5. RESULTAT

5.1 Information från SEM

Det finns en del grundmasseöar kvar i den frilagda

inneroxidytan på preparaten efter elektrolytpo-

leringen. De har uppkommit då grundmassan har av-

verkats i korngränserna så att vissa korn har

blivit isolerade från den homogena metallen och

eftersom oxiden inte är ledande kommer kornen att

bli kvar på oxiden under hela elektrolytpolsringen,

fig 22a, b, d, 24a, 25a, 26a.

Hål, 0.3-1 um i diameter, kan ses på undersidan av

oxiden, fig 22-30. Förmodligen härstammar hålen

från utskilda sekundärfaspartiklar. Vid analys har

framkommit att Sn-Cr-Fe kan detekteras i en del av

hålen, medan det i andra hål inte finns andra äm-

nen än Zr, se fig 21a, b. En orsak till att några

legeringsämnen inte detekterats i vissa hål kan

vara att de är för djupa så att röntgenstrålen,

som användes vid analysen, inte når ända ner till

botten av hålet. Det kan också vara så att hålen

inte bildas av utskilda sekundärfaser utan beror

på helt andra orsaker, exempelvis kan hålen vara

vätgasbubblor.

Hålen bildar ett mönster som ger en nätstruktur

påminnande om korngränserna i grundmassan. Mask-

storleken i nätverket överensstämmer med korn-

storleken. Nätstrukturen kan tydligast ses i fig

22b, d, 23a.

Jag har funnit att det finns fler hål/ytenhet i

Zr-4 än i Zr-2. Dessutom verkar det som om hyd-

rerade prover innehåller fler hål/ytenhet än o-

hydrerade. För hydrerad Zr-4 har jag funnit att

tätheten på hålen är ~ 10 st (10 p ) ' 2 .



r _„ „ iSTUDSVIK NF(P)-82/13 31

1982-03-12

En intressant observation, som mig veterligen aldrig

iakttagits förut, är de "oxidgroddar" som har växt

ut från innersidan av oxiden, se fig 22c, e, 23b-e,

24b, 25b, 26a. Enligt min mening kan "groddarna"

ha uppstått på två olika sätt. En möjlighet är att

den yngsta oxiden växt ut som nålar från Me-Ox ytan

och bildat detta groddmönster.

En annan möjlighet är att prepareringseffekter

från elektrolytpoleringen inverkar på oxidens mor-

fologi. Det skulle medföra att elektrolytpolering

för att få fram den yngsta oxiden skulle ge en

osann bild av ytstrukturen och att kemisk betning

vore det enda riktiga sättet att ta fram innersidan

på oxiden.

Qm groddarna är effekter från elektrolytpoleringen,

varför är då inte groddarna större ju längre bort

från metallkanten de befinner sig, eftersom elek-

trolytpoleringen har verkat längst på de groddar

som befinner sig i "hålets" mitt?

För att få en klarare bild av elektrolytpoleringens

inverkan på oxiden gjordes ytterligare några försök.

1. Ett redan elektrolytpolerat område betades med

10% HF - 30% HNO3 - 60% H2O - lösning under

5 minuter. Samtidigt betades metallen bort bred-

vid detta område så att en skarp gräns uppstod

mellan elektrolytpolerad/betad yta och betad

yta, se fig 26b-d.

Man kan se att groddstrukturen finns kvar i det

elektrolytpolerade/betade området fastän grod-

darna ser något "utsmetade" ut jämfört med grod-

darna i det område som enbart elektrolytpolerats,

se fig 26a. Däremot finns det knappast några

groddar alls kvar i det område som enbart är

betat.
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Om man antar att groddarna är pseudo-amorfa

eller polykristallina - ett antagande som

stärks av [20] - och samtidigt beaktar att

groddarna nästan helt har försvunnit i det

område som endast är betat, kan man dra en

parallell till de resultat som G F Missiroli

[13] fått fram. Enligt honom tar den kemiska

betningen bort de pseudo-amorfa områdena i

oxiden och detta skulle i sin tur betyda att

den kemiskt betade ytan ger en falsk ytstruk-

tur. Detta resonemang motsägs dock av det

faktum att groddarna är kvar, fastän något

"utsmetade" i det elektrolytpolerade/betade

området.

Från detta försök kan ingen säker slutsats

dras, vilken av prepareringsmetoderna som

ger en sann morfologi eller vilken som ger

en osann morfologi.

2. En metallyta elektrolytpolerades slät. Där-

efter kopplades provet bort från anoden men

hölls kvar i elektrolyten under tre minuter

där spänningen mellan anod och katod var 12 V.

Tanken var att simulera hur de isolerade grund-

masseöarna reagerade för elektrolyten då spän-

ningen var påkopplad.

Försöket visade att metallen inte oxiderades

av den strömförande elektrolyten, vilket inne-

bär att oxidgroddarna inte har växt från de

isolerade grundmasseöarna under den tid då

provet elektrolytpolerades, se fig 27.

3. Då jag i det första försöket antog att det

starka betmedlet, 10% HF - 30% HNO3 - 60% H20,

på något sätt tog bort grodd-strukturen i

oxiden, använde jag mig i det här försöket av
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ett svagare betmedel, 1% HF - 20% HNO3 - 79% H2O.

Jag hoppades då att det svagare betmedlet skulle

lämna kvar mer av oxidens ytstruktur.

Enligt min uppfattning ser den yta som har

påverkats av ett svagare betmedel ut att ha

finare struktur än den som har utsatts för det

starkare betiaedlet, se fig 28. Dessutom kan an-

tydningar till groddar skönjas på den yta där

det svagare betmedlet använts.

För att se om oxiden var understökiometrisk och

om dessutom för låg spänning använts lät jag

kemiskt beta bort metallen med den starkare

lösningen. Därefter lät jag elektrclytpolera

den frilagda oxidytan under 10 minuter. Vid för

låg spänning och understökiometri skulle de Zr1**

joner som var fria i oxiden kunna anodoxideras

[14].

Resultatet visar att oxiden inte är så under-

stökiometrisk att den anodoxideras. Vidare har

tillräckligt hög spänning använts vid elektro-

lytpoleringen, se fig 29.

Fig 30a-d visar inneroxiden från både hydrerat

och ohydrerat Zr-2 och Zr-4 som har betats fram

från det kristallografiska snittet.

Morfologin uppvisar ingen större skillnad mel-

lan de olika proverna. Innerytan på proverna

består i samtliga fall av knölar, 1-2 ym i dia-

meter, och hål, 0.5-1.0 ym i diameter, jämnt

fördelade över oxidytan.

~I
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FIGURER

Fig 22 Hydrerad Zr-4

a Den frilagda inneroxiden omgiven av
grundmassan. Oxidytan är full av grund-
massekorn. x240

b Oxiden vid kanten av grundmassan.
Sekundärfashålen samt hålens mönster
syns tydligt. x2000

c Detaljförstoring av b. Observera hålen
i bilden samt oxidgroddarna. xl5000

d Grundmassekorn och sekundärfashål. x2000

e Detaljförstoring av d. Observera grund-
massesmeten i hålet. xl5000

Fig 23 Ohydrerad Zr-4

a Oxiden vid kanten av grundmassan.
Sekundärfashålen syns tydligt. x2000

b,c Detaljförstoringar av a. Observera oxid-
groddarna, x 15000

d,e Detaljförstoringar av a. x30000

Fig 24 Hydrerad Zr-2

a Många grundmassekorn finns kvar. Även
en hel del hål. x2000

b Detaljförstoring av a. xl5000

Fig 25 Ohydrerad Zr-2

a Inneroxiden vid kanten av grundmassan.
x2000

b Detaljförstoring av a. xl5000

Fig 26 Jämförelse mellan elektrolytpolerad och
kemiskt betad yta, 10% HF - 30% HNO3 -
- 60% H2O, för att få fram inneroxiden.

a Elektrolytpolerat område. xl5000
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b Först elektrolytpolerat sedan kemiskt
betat område. xl5000

c Gränsområde mellan t v elektrolytpolerat/
kemiskt betat område och t h enbart kemiskt
betat område. xl500C

d Enbart kemiskt betat område. xl5000

Fig 27 Elektrolytpolerad Zr-4. xl5000

Fig 28 Kemiskt betat, 1% HF - 20% HNO3 - 79% H2O,
område. xl5000

Fig 29 Först kemiskt betat, 10% HF - 30% HNO3 -
- 60% H2O, sedan elektrolytpolerat område.
xl5000

Fig 30 Kristallografiskt snitt där inneroxiden
har kemiskt betats, 10% HF - 30% HNO3 -
- 60% H2O, fram.

a Ohydrerad Zr-2. x8600

b Hydrerad Zr-2. x8600

c Ohydrerad Zr-4. x8600

d Hydrerad Zr-4. x8600
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Zr+Au

Zr

I I i i

I I

Zr

i i i r I I i
*•» *m

u t

Tig 21a Analys av ett hål utan
någon sekundäzfasreflex.

b Analys av ett hål ned
reflexer från Sn-Cr-Zr.
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Fig 23a x2000

Fig 23b xl5000

Fig 23c xl5000
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Fig 23d X30000

Fig 23e x3&000
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Fig 27 xl5000

Fig 28 X15000

Fig 29 X15000
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5.2 Information från TEM

Den jonförtunnade oxiden var mycket svår att hålla

intakt, eftersom de höga kompressiva spänningarna

i oxiden gjorde att den sprack. Då preparaten

placerades i mikroskopet blev endast små elektron-

transparenta flagor kvar vid kanten av det jon-

förtunnade området.

För att bestämma oxidens struktur togs diffrak-

togram upp för varje intressant flaga. Diffrak-

togrammet fotograferades av och reflexernas av-

stånd från mittspotten mättes upp. De reflexer

som kunde detekteras visar .vtt oxidstrukturen är

monoklin, se tabell 5.

hkl

001
100
011
110
111
111
002
200
102
021
211
102
112
202
022
220
122
221
202
013
113*
130
311
302*
213
311
123
104

Planavstånd
(A)

5.248
5.076
3.695
3.634
3.161
2.840
2.624
2.538
2.498
2.332
2.211
2.193
2.021
1.989
1.848
1.817
1.802
1.781
1.695
1.658
1.651
1.642
1.608
1.538
1.495
1.477
1.447
1.321

Detekterade
planavst (A)

5.196

3.637

2.910

2.598

2.553
2.273

2.140

1.819

1.732

1.672

Tabell 5 Planavstånden för monoklin ZrO2 [22]
jämfört med planavstånden givna ur
diffraktogrammen.
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Fig 31-32 visar ohydrerad Zr-2.

Fig 31a visar en flaga i vilken man ser två hål

som enligt informationen från SEM kan vara hål

efter sekundärfaspartiklar. Vidare ser man mikro-

sprickor som kan härstamma från inre spänningar

i oxiden. Diffraktogranunet visar att oxiden är

polykristallin med korn på ~ 100-200 A, se fig

31b, 32.

Fig 33-35 visar hydrerad Zr-2 som är monokristal-

lin.

Oxiden som ses i fig 33 har funnits ovanpå korn-

gränsen i grundmassan. Avverkningen i jonförtun-

naren tar mest i korngränsen, därför är oxidfo-

lien tunnast där. De mindre hålen, ~ 100-300 A

långa, kan markera oxidgroddarnas ytstruktur, se

vidare fig 35b.

Fig 34a, 35a visar översiktsbilder på oxidflågor

som innehåller partier med ljusare och mörkare

områden. De mörkare områdena är antagligen märken

efter grundmassans korn. Mellan kornen finns lju-

sare områden som visar var grundmassans korngränser

har varit. Eftersom avverkningen tar mest i korn-

gränsen blir även folien tunnare där och därmed

ljusare.

Fig 34b visar en sådan korngräns där strukturen

är full med hål som antagligen kommer från oxid-

groddarnas ytstruktur.

I fig 35b kan antagligen ett avtryck från en oxid-

grodd ses, eftersom måtten stämmer med storleken

på groddarna som syntes i SEM. Om denna iakttagelse

är riktig måste oxidgroddarna vara skrovliga på

ytan, och dessa ojämnheter ger då de många små hålen

i oxidfolien.
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Fig 36-41 visar hydrerad Zr-4 där kornstorleken

är större än för Zr-2, ~ 400-600 A, se fig 36, 37.

Strukturen uppvisar många sprickor som kan bero

på groddarnas skrovliga ytor, fig 38, 39, 40. I

fig 38 ses ett "stort" hål som kan härröra från

en sekundärfaspartikel.

Diffraktogrammet i både fig 41 och fig 42 upp-

visar hydrid- och oxidreflexer. Det är intressant

att hydrider finns i gränsen mellan Me-Ox. Er-

farenhetsmässigt vet man att hydriden ansamlas i

grundmassans yta vid oxidation, vilket skulle veri-

vieras av mina resultat i fig 41, 42. Strukturen

för hydrerat prov, fig 41, ger kvantitativt mer

hydrid enligt antalet hydridreflexer i diffrakto-

grammet, än vad ohydrerat prov, fig 42, uppvisar.

Man bör dock vara medveten om att de hydrerade

proverna hade hydrid i sig redan från början, men

den stora skillnaden i antalet hydridreflexer kan

innebära att hydrerade prover har lättare att ta

upp väte från vattenångan vid oxidationen än vad

ohydrerade prover har.

Fig 43-45 visar ohydrerad Zr-4. Kornstorleken i den

ohydrerade oxiden i fig 43 är ~ 400-600 A. Struk-

turen uppvisar många defekter såsom sprickor, blå-

sor och en mängd "fläckar". Diffraktogrammets ut-

seende ger vid handen att strukturen ej är amorf.

Fig 44 visar Me-Ox övergången där det finns inånga

små hål alldeles vid oxidkanten. Vidare kan ett

ljusare område mellan metall och oxid ses, vilket

betyder att folien måste vara tunnare i det aktu-

ella området än vad det är runt omkring.

I fig 45 kan avtryck efter oxidgroddar skönjas som

"dalgångar" eller "bergskedjor", 0.5-1.0 um långa.

Ett hål som antagligen härrör sig från en sekundär-

faspartikel finns överst till vänster.
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Väteblåsor har icke kunnat detekteras i någon av

folierna.

Vidare måste, vid utvärderingen av resultaten i

TEN, hänsyn tas till att jag inte med bestämdhet

har kunnat visa att elektrolytpoleringen ger en

sann bild av morfologin. Möjligtvis skulle en annan

bild av ytstrukturen uppkommit vid kemisk betning

av preparaten.
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Fig 31a Oxidflaga av ohydrerad Zr-4

Diffraktogrammet visar pseudo-
kristallin struktur. x38«103

ilg 31b Detaljförstoring av a.

Oxidkornen är ~ 100 Å. xl40'103
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Fig 32 Oxid från ohydrerad Zr-2, pseudo-kristallin
struktur. xl40-103

Fig 33 Oxid från hydrerad Zr-2, observera
sprickorna. x246*103
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Fig 34a Oxidflaga av Zr-2, monoklin struktur
med större korn än i fig 36. ::38-103

Fig 34b Detaljförstoring av a.
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Fig 35a Oxidflaga av hydrerad Zr-2. x38*103
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Fig 35b Detaljförstoring av a. Observera den
"oxidgroddlika" formationen och dess
knottriga yta. xl34-103

Fig 35c Detaljförstoring av den knottriga ytan
i b. X246-103



Fig 36a Oxidflaga av hydrerad Zr-4. Rent
kristallin oxid enligt diffrakto-
granunet. x38'103

Fig 36b Detaljförstoring av a. Observera
kornstorleken 300-400 A. xl20-103
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Fig 37 Oxid från hydrerad Zr-4. Observera kornen
och de svarta fläckarna. xl60-10't

Fig 38 Oxid från hydrerad Zr-4. Observera spric-
korna i folien vid hålet. xl60*103
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Fig 39 Oxid från hydrerad Zr-4 med mikrosprickor
X16O-1O3

Fig 4 0 Oxid från hydrerad Zr-4 med mikro
sprickor. xl85*103
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4*:

Fig 41 Hydridreflexer från Me-Ox övergången
i hydrerad Zr-4. xl60-103

Fig 42 Hydridreflexer från Me-Ox övergången
i ohydrerad Zr-4. xl60«103
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• Detaljförstoring
från övre delen
av a. xl20-103

Fig 4 3a

Oxidflaga från
ohydrerad Zr-4
x30-103

Fig 43c

Detalj förstoring
från undre delen
av a. xl20*103
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Fig 44 övergång mellan metall (nedåt och till vänster)
och oxid (överst till höger) i ohydrerad Zr-4.
Observera mikrosprickorna i Me-Ox övergången. xl40-103
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Fig 45 Oxidflaga av ohydrerad Zr-4, rent me
struktur med korn ^ 300-500 Ä. xl4(

S E C T I O N 1
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Fig 45 Oxidflaga av ohydrerad Zr-4, rent monoklin
struktur med korn <u 300-500 A. xl40*103 S E C T I O N 2
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6. SAMMANFATTNING

Först måste några iakttagelser redovisas om Zircaloy,

dess oxid och hydrid.

Placeringen av proverna i ugnen är av största be-

tydelse vid hydreringen. Detta framkom då väte-

upptagningen hos Zr-2 i försöket var ojämn, ~ 100 ppm

- 2000 ppm, efter ett dygns homogenisering.

Vid autoklaveringen visade det sig att Zr-4 oxide-

rade snabbare än Zr-2 och att hydrerat prov oxide-

rade snabbare än ohydrerat.

Hydridansamlingar kunde konstateras i grundmassan

vid Me-Ox övergången både hos hydrerade och icke

hydrerade prover. Detta tyder på att det väte som

fanns i vattenångan vid autoklaveringen upptogs

i grundmassan. Kvantitativt fanns det mer hydrid

i de hydrerade proven än i de icke hydrerade proven.

ZrO2 är en väldigt svår oxid att arbeta med då höga

kompressiva spänningar verkar inuti den, vilket

får till följd att oxiden spricker upp mycket lätt

och även andra deformationer uppstår. Därför var

det olyckligt att behöva alternera mellan två olika

arbetsplatser vid framställningen av den tunna oxid-

folien.

ZrO2 är transparent för synligt ljus, vilket gjorde

att friläggningen av inneroxiden kunde kontrolleras

mycket noggrant. Inneroxiden innehåller både poly-

kristallin struktur med kornstorlekar från ~100-200 A

och rent kristallin struktur med kornstorlekar från

~400-600 A. Oxiden uppvisar även mycket blåsor och

porer av ~100-300 A.
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Med de metoder jag använt mig av kunde inte några

vätgasblåsor detekteras i övergången mellan Me-Ox

i hydrerade prover. Däremot iakttogs några andra

intressanta detaljer.

- Grundmasseöar fanns kvar efter elektrolytpole-

ringen på den yngsta oxiden. Detta berodde på

att grundmassan avverkades mest i korngränserna

så att kornen blev isolerade från grundmassan.

Hål, 0.3-1.0 um i diameter, antagligen från se-

kundär faspartiklar, kunde iakttas både vid Me-

Ox övergången och en bit in i oxiden. Närvaro

av Sn-Cr-Fe detekterades i en del hål.

- En del av hålen bildade ett mönster som gav en

nätstruktur påminnande om korngränserna i grur.d-

massan.

- Den i mitt tycke viktigaste observationen var

att oxidgroddar, 0.2-0.3 um långa, iakttogs på

inneroxiden som hade elektrolytpolerats fram

medan groddarna inte syntes på den inneroxid som

hade kemiskt betats fram. Därav följer att någon

av dessa prepareringsmetoder ger en falsk mor-

fologi av den yngsta oxiden. Eftersom min huvud-

uppgift var att försöka detektera vätgasblåsor

i Me-Ox övergången, fanns inte mycket tid över

för att studera de olika prepareringsmetoderna.

De tester som jag ändå gjorde gav inget entydigt

svar på vilken prepareringsmetod som visade den

sanna bilden av den yngsta oxidstrukturen.

- Om groddstrukturen är riktig finns det ingen an-

ledning att bli förvånad över att försöket med

att påvisa porer misslyckades, eftersom grodd-

strukturen med nödvändighet måste ge en porös
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oxidfolie. Framtida TEM-studier bör därför

inriktas på folier framställda så att foliens

plan är ortogonalt mot metallytan.
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