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Sammanfattning

SKBs nu gällande forskningsplan SKB-FUD-92, tonar ner multibarriärprincipen i och
med att mindre vikt läggs på geologin. Därför kommer de ingenjörsmässiga barriärerna
och speciellt kapseln att få en mycket större betydelse i systemet. Det är därför rimligt att
ställa mycket höga krav på just kapselns alla funktioner och bevisbördan vad gäller
kapselns livslängd ökar kraftigt och därmed också kravet på kunskaper om
kapselkorrosion.

Modellering av gropfrätning på koppar i slutförvarsmiljö är mycket viktigt i det
sammanhanget eftersom eventuella gropfrätningsskador kan förkorta kapselns livslängd
drastiskt. Gropfrätning på koppar är därför ämnet för det arbete som redovisas här.

Uppdraget har omfattat en gropfrätningsinriktad sammanställning av tidigare SKI-
uppdrag gällande kapselintegritet. Dessutom har det existerande kunskapsunderlaget
kompletterats med litteraturdata.

Utredningen ger vid handen att "normal" gropfrätning kan ske i oxiderande miljö och att
en speciell gropfrätning, baserad på tillväxt av sulfidwhiskers, kan ske i reducerande
miljö i slutförvaret. En ny teori för gropfrätning i oxiderande miljö i förvaret behöver
dock utvecklas för att uppnå nöjaktig överensstämmelse med praktiska observationer.
Dessutom kvarstår att experimentellt visa att sulfidbaserad gropfrätning med
whiskertillväxt verkligen kan förekomma i reducerande förvarsmiljö.

På basis av insamlad kunskap har en enkel beräkningsmodell för kapselkorrosion ställts
upp med särskild hänsyn till gropfrätning.



Summary

In their present R&D plan SKB-FUD-92, SKB reduces the importance of the multi
barrier principle by putting a lower emphasize on geology compared with previous R&D
plans. The consequence is a much larger importance of the engineered barrier systems
and especially of the canister. As a result it is legitimate to call for very high claims on all
functions of the canister. The burden of proof of canister durability increases dramatically
and thereby also the demand on knowledge about canister corrosion.

Modeling of pitting corrosion on copper in the repository environment is very important
in this context as the formation of pits could cause a dramatic reduction of the canister
life time. Therefore pitting corrosion on copper is the subject for the work accounted for
in the present report. The commission was to make a review of earlier work within the
area of canister integrity contracted by SKI and to complete the already existing body of
knowledge with recent information from literature.

In the present work it is demonstrated that "normal" pitting can occur during oxidizing
conditions in the repository. It is also concluded that a new theory for pitting corrosion
has to be developed as the present theory is not in accordance with all practical and
experimental observations. A special variant of pitting, based on the growth of sulfide
whiskers, is suggested to occur during reducing conditions. However, such a mechanism
needs to be demonstrated experimentally.

A simple calculational model of canister corrosion was developed based on the results of
this study.



1 Inledning

Statens Kärnkraftinspektion, SKI, bedriver ett omfattande arbete för att underhålla och
öka sin kompetens att ta ställning dels till de forskningsplaner som Svensk kärnbränsle-
hantering, SKB, avger vart tredje år, men också för att så småningom kunna ta ställning
till ansökan från SKB om att få bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Den nu gällande forskningsplanen [1] innebär en nedtoning av multibarriärprincipen i
och med att mindre vikt läggs på geologin. Därför kommer de ingenjörsmässiga barriä-
rerna och speciellt kapseln att få en mycket större betydelse i systemet. Detta innebär att
det är rimligt att ställa mycket höga krav på just kapselns alla funktioner. Bevisbördan
vad gäller kapselns livslängd ökar därmed kraftigt och kunskapsinhämtningen bör därför
öka. Detta sker lämpligen genom ett samspel mellan framtagning av experimentella
resultat och modellering.

Ett viktigt fenomen att modellera för kopparkapseln i detta läge är gropfrätning, efter-
som detta fenomen avsevärt kan tänkas förkorta kapselns livslängd. Modellering av
gropfrätning på koppar i slutförvarsmiljö är därför ämnet för det arbete som redovisas
här.

Uppdraget omfattar en sammanställning av resultat från tidigare projekt som genomförts
på uppdrag av SKI. Dessutom har existerande kunskapsunderlag kompletterats, bl a med
data från en litteratursökning specifikt inriktad på gropfrätning på koppar.

I den senare delen av arbetet uppställs en enkel beräkningsmodell för kapselkorrosion
som tar speciell hänsyn till lokala korrosionsfenomen som gropfrätning. Kunskaps-
underlaget till modellen existerar bl a i form av ett antal tidigare sammanställningar och
utredningar som gjorts på uppdrag av bl a SKB, SKN/SKI och av Studsvik på
SKN/SKI:s uppdrag, men också av sådant som framkommit under litteraturgenom-
gången. Detta materialet sammantaget har utgjort basen för modelleringen.

I den enkla modellen för kapselkorrosion har hänsyn tagits till fysikalisk/kemisk när-
miljö i förvaret och till tänkbara korrosionsfenomen på kapseln av både allmän och
lokal karaktär. Med modellens hjälp har enkla överslagsberäkningar av tiden fram till
kapselgenombrott utförts.

2 Översiktlig litteratursammanställning

I några tidigare litteraturstudier genomförda på uppdrag av SKN och SKI, bl a redovisat
i [2], om kopparkorrosion har olika typer av litteraturmaterial inkommit. Dels sådant
som är direkt relaterat till slutförvaret och som oftast utförts inom de specialprogram
som f n pågår i Europa, USA och Kanada. Dessutom har det framkommit material som
är direkt användbart för beskrivning av koppars uppträdande i slutförvaret, men som
tagits fram inom program som har en helt annan inriktning. Slutligen finns också data
som ej har bäring på koppar i slutförvaret, men som kan vara av allmänintresse ur
mekanistisk synpunkt.



Slutsatsen av det förvarsrelaterade litteraturmaterialet är att koppar är ett utmärkt
kapslingsmate ial med mycket lång livslängd. Det finns dock osäkerheter i livslängds-
angivelsen genom att exempelvis gropfrätningsmekanismer inte är fullständigt utredda.

Det mer perifera materialet redovisas i huvudsak efter materialtyp och miljö och ger ett
allmänt underlag beträffande koppars och kopparlegeringars korrosionsresistens i
miljöer som "atmosfären" och "havet" samt i olika industriella applikationer. I dessa
tillämpningar är inte alltid ren koppar bästa material utan istället kopparbaslegeringar
som exempelvis mässing och Cu-Ni.

Den gropfrätningsinriktade litteraturgenomgången har sträckt sig från ca 1960 och fram
till 1994. Materialet redovisas nedan under ett antal rubriker, vilkas relevans naturligtvis
kan ifrågasättas eftersom åtskilliga artiklar sträcker sig över flera rubrikers gränser.

Allmänt

En hel del litteratur, bl a [3], [4] och [5] handlar om de olika typer av gropfrätning som
uppstår i färskvattenledningar och som i stor utsträckning har rapporterats som case
studies i litteraturen. Översiktligt visar det sig att gropfrätning, "typ I" mest förekommer
i UK, USA, Belgien och Holland. Initieringen av typ I kräver att kopparledningarna är i
kontakt med stagnant eller relativt stillastående vatten under vissa tidsrymder, men
dessutom inverkar en rad andra faktorer på förloppet. Redoxpotentialen i vattnet har t ex
en klar inverkan på om gropfrätning uppträder eller inte. Gropfrätning uppträder i
allmänhet inte und<;r 50 mV medan potentialer klart över 100 mV verkar vara gynn-
samma för uppträdande av gropar.

I [6] redogöres relativt ingående för uppträdandet av gropfrätor med inriktning på
förhållandena i kallvattenrör. Vid en detaljerad uppföljning av hur en gropfräta på
koppar bildas i kontakt med vattenledningsvatten från Bryssel noterades ett antal steg i
utvecklingen. Kopparytan hade en ganska låg potential (ung -30 å -10 mVscE) under ca
10 dagar. Efter denna inkubationstid ökar potentialen för att efter ca en månads tid
pendla omkring ca 50 mVscE- Under inkubationstiden, då potentialen ökar, bildas en
passivfilm genom att CU2O övertäcks av malakit, CUCO3' Cu(OH)2 och samtidigt kan en
tilltagande grönfärgning av kopparytan iakttas. I senare skeden iakttogs i vissa fall grop-
frätning och då alltid i samband med att potentialen gått över 100

Mekanismen verkar vara kopplad till utbildningen av malakitskiktet ovanpå det
ursprungliga CuiO skiktet. Malakiten tar på ett inhomogent sätt (t ex i korngränser) upp
klorid som finns i vattnet, varvid CuCl kan bildas. Så länge som potentialen är måttligt
hög kommer malakit och CuCl att vara stabila. Vid en sänkning av potentialen
(stillastående vatten) blir CU2O den termodynamiskt stabila kopparspecien. Både mala-
kiten och den inhomogent fördelade kopparkloriden kommer att starta sin omvandling
mot Cu2O. I fallet CuCl sker detta genom hydrolys varvid förutom Cu2O också bildas
HC1. När potentialen åter ökar täcks de surgjorda områdena åter över med malakit.
Därmed är det lokala angreppet in:tierat och kan sedan propagera.



I [7] anges skyddspotentialen (experimentellt betingad potential under vilken punktan-
greppet repassiveras) mot gropfrätning på koppar till ung +350 mVSHE- Immunitets-
potentialen (inuti gropen) uppges vara ca +160 HIVSHE. Kraven på skyddspotential beror
naturligtvis som antytts ovan bl a på den kemiska miljön, ex vis kloridhalter. I [7] finns
Pourbaix diagram som visar gropfrätningsförhållandena på koppar vid ett par olika
kloridhalter.

I [1], SKB-FUD 92, med kompletteringar ges en allmän översikt av situationen som
SKB ser den. I SKB-3 [8] gjordes den ursprungliga kopparutredningen, varför mycket
av "nu gällande material" för kopparkorrosion kan sökas upp via [8] och dess kringrefe-
renser. I [9] och [10] redovisas originalöversikter av koppararbeten för KBS-3.

I [11] och [12] diskuteras kopparmineral och kopparlöslighet i geologiska miljöer och i
[13] diskuteras systemet Cu-O-H-Cl, vilket är av central betydelse för kopparkapseln i
dess kloridhaltiga miljö. Ett översiktsarbete på kopparkorrosion redovisas i [14].

Case studies

Litteraturmaterialet innehåller en hel rad med utredningar av speciella skadefall på
vattenledningsrör i olika miljöer. Redovisningarna innehåller också ibland mekanism-
diskussioner och kan därför vara av centralt värde för modelleringen.

I [15-19] redovisas en serie i huvudsak japanska arbeten över gropfrätning i vattenrör av
koppar. Vattenmiljön har innehållit klorid, vätekarbonat och sulfat. Den kritiska
elektrodpotentialen för gropfrätning (kritiska potentialen = punktfrätningspotentialen
vid oändlig tid) på koppar anges i dessa miljöer till 115 - 150 mVscE-1 [20] redovisas en
undersökning av gropfrätning på arkeologiska föremål i vilken gropfrätningsfaktorn
etableras som ett begrepp. Ett antal arbeten behandlar också gropfrätning på kopparrör i
Bryssel. De flesta av dessa arbeten har en mekanistiskt-termodynamisk inriktning och
redovisas därför under dessa rubriker nedan.

Laboratorieförsök med gropfrätning på koppar

Fältobservationerna av gropfrätning har naturligtvis lett till att försöksserier lagts upp
för att försöka reproducera fenomenet i laboratoriemiljö och att försöka komma fram till
förklaringar och motåtgärder.

I [21] har experimentella undersökningar av gropfrätning på koppar gjorts i en miljö
som vid 25 °C innehåller låga klorid- och sulfathalter men relativt höga vätekarbonat-
halter. Resultaten ger vid handen att följande mekanism för gropfrätans propagering kan
skisseras. Klorid tas upp av passivfilmen på kopparytan och orsakar en nedbrytning av
filmen. Koppar löses upp vid metallytan under bildning av Cu+ och Cu"+. Cu+ bildar
sedan CuCl med klorid. På grund av de elektrodynamiska förhållandena kommer Cu2+

att vandra ut ur gropen och Cl" att vandra in i den. CuCl hydrolyserar samtidigt och
bildar Cu2O och HC1. Det sistnämnda steget innebär att miljön i gropen snabbt försuras
och denna försurning i kombination med den ökande kloridhalten gör att angreppshas-



tigheten ökar kraftigt. Den Cu2+ som diffunderar ut bildar malakit tillsammans med
vätekarbonatet, vilket innebär att gropen kommer att täckas av en icke passiverande,
men mekaniskt miljöstabiliserande malakitkrusta som underhålles av processen.

Inverkan av vattensammansättningen och andra miljöfaktorer på gropfrätning

En viktig faktor i samband med gropfrätningen är naturligtvis den yttre vattenmiljö som
kopparytan "ser" och ett antal artiklar koncentreras på olika komponenter i vattnet. Bl a
diskuteras inverkan på gropfrätning på koppar av silikat och polyfosfat [22], av vätekar-
bonat, sulfat och klorid [23], av "phytic acid" (C6H6(OPO(OH)2)6, meso-inositol hexa-
fosforsyra) i [24] och i [25] behandlas inverkan av oxidanter. En allmän diskussion om
vattensammansättningens betydelse genomföres i [26].

Också andra miljöfaktorer diskuteras. I [27]-[29] analyseras exempelvis inverkan av
lödningssätt och av kvalitén på kopparrören. I [30] diskuteras inverkan av ljus och
vattenkvalitet, i [31], [32] och [33] inverkan av klorid.

Morfologi

I [17] diskuteras morfologin hos gropfrätning typ I på koppar och i [34] diskuteras
sambandet mellan morfologins utveckling med tiden och kopplingen till gropfrätnings-
mekanismen. [34] ger en mycket intressant allmän beskrivning av förloppen.

Motåtgärder

Målsättningen för de praktiskt inriktade skadeundersökningarna har naturligtvis varit att
försöka finna motåtgärder mot den observerade gropfrätningen i de praktiska skade-
fallen.

I [35] diskuteras motåtgärder mot gropfrätning i vattenledningar av koppar genom att
addera polyfosfater till vattnet. I [36] uppnås inhibering genom att dosera bikarbonat
och i [37] genom kontroll av redoxpotentialen. I [38] diskuteras inhiberande inverkan av
vissa typer av komplexbildare. Motåtgärder diskuteras också rent allmänt i [39].

Utveckling av legeringar, motståndskraftiga mot gropfrätning.

En form av motåtgärd är naturligtvis att utveckla nya och mer gropfrätningsbeständiga
kopparlegeringar. I [40] beskrivs speciellt hur en legering av Cu-Sn-Al-P visat sig
särskilt motståndskraftig mot gropfrätning av typ 2. Man anser att den höga korrosions-
resistensen beror på utformningen av en passivfilm av tennoxid.



Mekanismrelaterade studier och kinetik

I [41-49] redovisas ett antal mekanismrelaterade studier om gropfrätning på koppar. I
[41] diskuteras temperaturberoendet. I [42] och [43] ges en allmän översikt över meka-
nismer och de speciella villkor som måste vara uppfyllda för att gropfrätning skall upp-
stå. I [44] diskuteras inkubationstiden fram till dess gropfrätan uppträder. I [45] diskute-
ras skyddspotentialens betydelse för gropfrätningen. Pourbaix ger i [50] en översikt av
de elektrokemiska förutsättningarna för gropfrätning på ett antal metaller. I [51] under-
söktes med hjälp av ESCA inverkan av kolbeläggning på kopparytan. I [52] diskuterar
Pourbaix samband mellan termodynamik och kinetik.

I [53] och [54] diskuteras kinetiken för gropfrätning på koppar dels i boratbuffrade
natriumkloridlösningar dels i alkaliska perkloratlösningar. I dessa båda artiklar anges
både hastighetslagar och de mekanistiska reaktionsstegen. I [55] redovisas en kinetisk
modell för samspelet mellan behållare och bentonit i förvaret. I [56]-[58] ges en del
kinetiskt underlag bl a gällande sulfideringsreaktioner. Orsaker och motåtgärder diskute-
ras allmänt i [59] och [39].

I modelleringsavsnittet genomföres en samlad diskussion av gällande teori för gropfrät-
ning på koppar. Se avsnitt 4.4. Där påpekas också att en ny teori behövs för att uppnå
samstämmighet med observerade data. Modelleringen grundas sedan på gällande teori i
avvaktan på kommande utveckling på området.

Viktiga observationer och slutsatser av litteraturundersökningen

• Det existerar en rad olika studier av gropfrätning på koppar, t ex skadefallssunder-
sökningar av vattenledningsrör.

• Det har observerats i huvudsak tre olika typer av gropfrätning på koppar i vanliga
miljöer. Dessa kallas typ 1, 2 och 3.

Typ 1 uppträder i kopparrör i kallvatteninstallationer, där kopparröret är mjukglödgat
eller halvhårt. Tänkbar orsak anges nedan.

Typ 2 uppträder i hetvatteninstallationer och på kopparrör som kan vara både hårda
och mjukglödgade. Den kemiska bakgrunden är lågt pH (max 7) och närvaro av
vätekarbonat < 100 mg/l (vanligen under 50). I de fall sulfathalten varit känd, har den
legat mellan 1 och 70 mg/l och förhållandet mellan koncentrationerna av vätekar-
bonat och sulfat i mg/l har varit < 1.

Typ 3 har uppträtt då vätekarbonathalten varit lägre än 1 mg/l i kombination med ett
sulfatinnehåll på 10-15 mg/l och ett pH värde i intervallet 5.0-5.5.

Mekanismen för de olika typerna är inte fullständigt klarlagda.



Typ 1 har tidigare förklarats med att en kolhaltig ytfilm bildas vid anlöpning. Filmen
har ansetts kunna uppträda som en mycket stor katodyta om det uppstår en lokal
blottläggning av koppar som då kommer att lösas upp som anod. Denna förklaring
ifrågasätts numera. Se avsnitt 4 A

Typerna 2 och 3 har sannolikt med lokal surgörning och förstörelse av passivfilm att
göra. Det demonstreras av att en ökning av pH-värdet i kombination med karbonat-
dosering i allmänhet inhiberar gropfrätningen.

En del arbeten diskuterar motåtgärder mot gropfrätning i koppar genom olika dose-
ringsåtgärder, exempelvis polysulfatdosering, karbonatdosering och pH-höjning.
Dessa åtgärder grundas på de mekanismförslag som angetts för de beskrivna korro-
sionstyperna. Även dosering av järn (II) föreslås. Järnet skulle i detta fall fällas ut på
kopparytan och bidra till att upprätthålla passiveringen. Dessutom diskuteras motåt-
gärder genom att ändra på legeringssammansättningen hos rörmaterialet mm.

Vissa arbeten har en mekanisminriktad diskussion och det finns arbeten som omfattar
fullständiga formelmekanismer, temperaturberoenden, bilder med förloppsbeskriv-
ningar, angivelser av skyddspotentialer mm. Uppgifter av detta slag tillsammans med
kinetiska data på reaktions- och diffusionshastigheter kommer att användas i
modelleringsarbetet nedan.

Det behövs en ny teoriutveckling för gropfrätning på koppar för att uppnå samstäm-
mighet med observerade data vid långtidsexponering.

3 Slutförvaret

3.1 System

I detta arbete förutsattes den utformning av slutförvaret som beskrives i KBS-3 [8].
Enligt detta koncept placeras förvaret på 500 m djup i granitiskt urberg. Förvarets
huvuddelar är berget med dess miljö av vatten och kanske gasflöden, själva förvarsut-
rymmet i form av ett tunnelsystem där kompositkapslar enligt [1] (koppar/stål, inne-
slutande bränslepatroner) är nedställda i cylindriska hål i tunnelsystemets golv. Hela
systemet är sedan fyllt med bentonit och kvartssand, samt förseglat, bl a med betong.

Kompositkapseln skall tjäna som skydd under hanteringen vid produktion och nedsätt-
ning och som barriär mot utsläpp av radionuklider från kärnbränslet både under hante-
ringen och under den långa förvarsperioden. Kapselns funktion som barriär är möjligen
viktigast i början av förvaringen och minskar i betydelse med tiden allteftersom de
inkapslade aktiviteterna klingar av. Dock kvarstår de farliga transuranema under ca 105

ir efter förslutningen i halter som överstiger de i naturliga uranförekomster.

Forskningens inriktningen i SKB FUD-92 [1] innebär en försvagning av multibarriär-
principen, eftersom den geologiska barriären tonas ner kraftigt. I och med detta läggs en



mycket större vikt vid kapseln i sig som barriär. Kraven på både mekanisk och korro-
sionskemisk resistens ökar därmed.

För att en hög korrosionsbeständighet skall erhållas i slutforvarsmiljön utformas kapseln
enligt kompositprincipen i form av en inre mekaniskt bärande kapsel av stål och en yttre
korrosionshämmande av koppar. Kopparhöljet är 50 mm tjockt.

Kapseln är i förvaret direkt omgiven av kompakterad bentonit i deponeringshålet.
Tunnelsystemet är fyllt med en blandning av bentonit och kvartssand. Det omgivande
kristallina urberget är mer eller mindre rikt på sprickor. Grundvatten kommer därför att
flöda genom förvaret med en hastighet (och sammansättning) som kan bero på en rad
yttre faktorer vilka kan variera från tid till annan. Ett exempel på en sådan variation är
en istidscykel. Ett annat är att kraftiga miljöförändringar uppstår.

Kapseln och därmed dess integritet kan påverkas genom mekaniska och kemiska pro-
cesser samt genom en kombination av dem. Ett exempel på det sistnämnda är spän-
ningskorrosion. Mekanisk påverkan kan tänkas ske som deformationer genom tryck-
uppbyggnad och genom rörelser i berget. Den kemiska stabiliteten hos kapseln har
utvärderats tidigare i KBS-3 [8]. I nuläget [1] anses att inget nytt tillkommit som skulle
föranleda en omvärdering av de bedömningar av korrosionsangrepp, etc som gjordes i
KBS-3. Detta är dock ett påstående som bör diskuteras ingående eftersom kapseln nu
intar en mer central roll än tidigare och att därför en större grad av tillförlitlighet måste
krävas.

3.2 Kemisk miljö

I detta arbete modelleras utvecklingen av en frätgrop på koppar i relation till den eller de
miljöer som kan vara möjliga i slutförvaret. Det är därför på sin plats att i korta drag
indikera vilka miljöförutsättningar som kan tänkas gälla.

Den kemiska miljön i förvaret är komplicerad och varierar dessutom sannolikt som
funktion av tiden genom att både inre och yttre processer kommer att inverka. Som
exempel på inre processer kan nämnas kemiska omsättningar i själva förvaret. Som
exempel på yttre processer kan nämnas förändringar av grundvattenflödets riktning,
hastighet och sammansättning.

Huvudparametrar för den kemiska miljön är tryck, temperatur, halter i och tillgängliga
mängder av olika transporterbara komponenter i grundvatten och gas, samt av bentonit-
komponenter. pH och Eh m fl kommer att bero av dessa. Kinetiska faktorer kommer
dessutom att spela en avgörande roll för förloppen av kemiska processer.

Trycket i förvaret kan förväntas variera mellan 5 MPa (icke istid) och 35 MPa (istid) om
man endast tar hänsyn till maximalt möjligt hydrostatiskt tryck. Trycket har betydelse bl
a för kolsyrasystemet.

Förvarstemperaturen kommer grovt att variera med tiden på så sätt att ett maximum
intill en kapsel på ca 85 °C genomlöpes en kort tid efter förslutningen. Därefter sjunker



temperaturen för att på sikt anta det omgivande bergets temperatur, ca 15 °C. Lägre
temperaturer kan komma att bli aktuella i samband med glaciation.

Grundvattnet flödar långsamt genom förvaret och dess sammansättning kan variera med
tiden av olika anledningar, t ex i samband med istid och som funktion av andra klimat
och miljöförändringar. Vattnet förväntas innehålla bl a klorid, karbonat och sulfid/sulfat
i halter och relationer som kan variera. Dessutom kommer det att finnas mycket låga
halter av reducerbara specier, t.ex. Mn(III, IV) och Fe(III), komplexbundna till t ex
klorid, sulfat och organiska komplexbildare. De senare kan finnas i det organiska
materialet i bentoniten. Dessa ämnen kan antas ha stor betydelse för förutsättningarna
för korrosion. Intressant är även frågan om vilket vatten som fyller förvaret efter
förslutningen, färskt ytvatten eller kloridhaltigt djupvatten.

Vid förslutningen av förvaret förväntas miljön vara klart oxiderande. Det är naturligtvis
av stort intresse att uppskatta hur länge oxiderande betingelser kan tänkas råda. I kortare
perspektiv just efter förslutningen kommer fritt syre att bestämma redoxpotentialen, som
sannolikt kommer att bli relativt hög. Den totala mängden fritt syre i det luftade förvaret
består av syre i kvarlämnade luftfickor och syre löst i vatten, exempelvis i bentonitens
porvatten. Bentoniten har ev också en öppen porositet som är fylld med luft. Luften och
därmed syret kan ha kommit in i bentonitens porvatten och porositet under den relativt
långvariga och omfattande hanteringen i samband med utvinning, transport och förva-
ring av bentoniten. Som ett räkneexempel kan antas att bentonitens porvatten kommer
att vara syremättat (8 mg/l vid normalt tryck och temperatur, NTP). Då kommer

bentoniten i en kapselgrop (ca 12 m^ bentonit) att innehålla ca 10 g syre löst i vatten om
bentonitens fukthalt antas vara 10 vol %. Om enbart detta syre förbrukas i någon
angreppsmekanism, skulle det motsvara en upplösning av ca 70 g kopparmetall. Då
skall samtidigt poängteras att mängden syre som finns initialt i bentonitens öppna porer
är mycket större än den lösta mängden som använts i denna överslagsberäkning. SKB
har utifrån vissa laboratorieförsök och överväganden uppskattat den oxiderande tiden i
förvaret till ca 100 år. Osäkerheten bedöms dock vara stor. Kanske skall man räkna med
att oxiderande betingelser kan råda under betydligt kortare eller längre tid. Efter den
oxiderande perioden finns sannolikt fortfarande relativt stora mängder reducerbara
specier kvar i bentonitmassorna som kan tjäna som elektronsänkor i kombination med
andra processer, exempelvis sulfidbildning. Så länge porositeten i bentoniten är öppen
och ej fylld med vatten, kan syre fortfarande komma fram till kapselgropen från tunnel-
återfyllningen och på så sätt förlänga den oxidativa perioden.

Förvarsmiljöns pH förväntas bli buffrat av bentoniten, vilket innebär pH « 8-9. Bentoni-
ten i sig består av lermineral som montmorillonit och kan förväntas variera något i
sammansättning, samt innehålla många av elementen i det periodiska systemet i form av
föroreningar. Bl a förekommer pyrit («FeS2) och rester av organiskt material.

Förvaret kan tänkas utsättas för händelser som t ex innebär inträngning av vatten med
hög salt- eller syrehalt, samt händelser som leder till sprickbildning i bentoniten. Sådana
händelser kan, om de skulle inträffa, förväntas påverka den kemiska miljön kraftigt.

Dessutom skall det poängteras att i den mån bergets spricksystem inte redan är biolo-
giskt kontaminerat, kommer själva upptagningen av förvaret med säkerhet att innebära



en biologisk kontamination av förvarsmiljön. Därför är det troligt att sulfatreducerande
bakterier kommer att finnas där efter förslutningen.

Mänskligt intrång i förvaret kan antas ske på ett flertal sätt och kommer, om det skulle
inträffa, sannolikt att påverka den kemiska och den fysikaliska miljön kraftigt. Försur-
ning, deponering av kemiskt avfall i förvarets närhet, samt klimatförändringar är också
exempel på händelser som kan tänkas komma att inverka på bl a korrosion och vatten-
kemi. Olika typer av främmande material kommer sannolikt att oavsiktligt bli kvar-
lämnade vid förseglingen av förvaret. Det främmande materialet kan påverka på flera
sätt, t ex underhålla biologiska processer och därmed bidra till sulfatreduktion, sulfid-
bildning och i förlängningen kopparkorrosion. Dessutom kan de främmande ämnena
själva ha kemiska och mekaniska egenskaper som direkt kan komma att påverka korro-
sions- och transportförlopp.

4 Modellering

4.1 Modelleringsfilosofi

Att gå från den kunskapsinhämtning som i huvudsak föregått fram till nu och till model-
lering är inte en helt lätt eller entydig uppgift. Modelleringen bör försiggå som en paral-
lell uppgift till kunskapsinsamlandet i övrigt och vara beroende av denna på ett iterativt
sätt och med allt större betydelse. Modelleringen förutsätter dessutom kunskaper från ett
stort antéi direkt och indirekt bvörda kunskapsområden exempelvis förvarets geometri,
förvarsmiljön samt kapselns ren; mekaniska utformning. Dessutom behövs information
om korrosionsmekanismer, transportmekanismer i förvaret och dess omgivning och om
mekanismernas matematiska formulering samt värden på alla de olika typer av konstan-
ter och parametrar som kommer att ingå. Vid en snabb genomgång av alla dessa modell-
förutsättningar visar det sig att data såväl som hypoteser om mekanismer i stor
utsträckning endera saknas eller är behäftade med betydande osäkerhet. Detta tänder
naturligtvis en varningslampa, speciellt som beräkningsmodeller ofta missbrukas och
kan göra användaren blind för verkligheten. Modellen blir aldrig bättre än de mekanis-
mer och de data som sätts in i den. Själva modelleringen i sig är dock en nyttig övning
dels genom att man tvingats gå igenom systemet som skall modelleras för att just utröna
vad som fattas eller är tvivelaktigt, dels genom att arbetet medvetandegör modelleraren
om strukturer och mekanismer som kanske inte var medvetna förut. Modellen kan
naturligtvis också så småningom bli ett hjälpmedel för att uppskatta kapsellivslängder.

Det som skall modelleras i detta arbete är kopparkapselns korrosion i slutförvarsmiljön
med speciell inriktning på gropfrätning. Uppdraget är att göra detta främst med hjälp av
material som kommit fram vid litteraturundersökningen. Det innebär att mekanismer
och olika parametervärden företrädesvis hämtas från litteraturen. Modellen skall helst
läggas upp så att enkla beräkningar av kapsellivslängder kan göras i stort sett med
räknedosa.



4.2 Lokala miljöförutsättningar

Modelleringen sker endast i relation till kapselns lokala miljö. Inverkan av yttre miljö-
variationer har diskuterats översiktligt och övergripande miljöförutsättningarna har
redan beskrivits ovan under avsnittet kemisk miljö.

Det konstaterades i avsnittet kemisk miljö att pH i förvaret troligen kommer att ligga i
intervallet ungefär 8-9. Redoxpotentialen kommer sannolikt att löpa igenom en initial
period av oxiderande förhållanden för att så småningom bli reducerande. På kapselns yta
kommer samma förhållanden att råda initialt. Förändringen med tiden kan dock avvika
från miljön i det övriga förvaret. Exempelvis kan den högre temperaturen (och tempera-
turfördelningen) invid kapseln ge upphov till transporteffekter som inte förekommer på
andra ställen i förvaret, åtminstone under den första, heta tiden efter förslutningen. Kon-
vektion på kapselytan kan troligen uppstå genom kapillär uppsugning av vatten till kap-
selytan och efterföljande förångning. Detta innebär t ex att vissa komponenter kan
komma att uppkoncentreras på kapselytan eller i kapselns närhet och ge upphov till en
kemi som avviker kraftigt från förvaret i övrigt. Exempelvis kan klorid och andra
vattenburna komponenter tänkas komma att uppkoncentreras ända till mättnad och
utfällning i en sådan process, åtminstone inom vissa zoner på kapseln. Cirkulation i
kapselns omedelbara närhet genom konvektion är dock mindre trolig. Om den ändå
förekommer, kan det innebära att den lokala miljön intill kapseln har tillgång till
betydligt mer syre än vad som kan förutses ur miljödata för förvaret i övrigt. Detta
innebär i sin tur att redoxpotentialen kan sjunka långsammare på kapselns ytan än vad
som kan förutses ur rena diffusionsdata.

Mekaniska och kemiska inhomogeniteter i den närliggande bentoniten likaväl som på
kopparytan själv kan också förutses. Dels kan sådana inhomogeniteter förekomma från
början, men även skapas av den beskrivna cirkulationsprocessen. Exempelvis har
kapseln initialt ett oxidskikt vilket punktvis kan vara stört genom gripverktygens inver-
kan och genom att oxidskiktet lokalt kan vara utbytt mot ett sulfidskikt. Ytterligare
defekter i kopparmaterialet kan förekomma från tillverkningsprocessen, t ex porer, som
bildats i samband med att locket svetsas på (minst osannolikt), samt "pinholes" och
sprickor.

Gropfrätning befrämjas av gradienter i miljön. Flera sådana kan uppträda enligt diskus-
sionen ovan. Gropfrätning kan därför inte uteslutas med hänvisning till att primära för-
utsättningar inte skulle tänkas vara uppfyllda i det homogena fallet. En modellering av
fenomenet är därför meningsfull att genomföra.

4.3 Kapselkorrosion, allmänt

I SKBs FUD Program 92 [1] konstateras att kapseln, bortsett från den inledande korta
fasen av syrenärvaro, kommer att vara tillgänglig endast för korrosion under anaeroba
betingelser. Redan i KBS-3 [8] uppskattas kapselns livslängd på grund av detta till mer
än 1 miljon år och i SKBs FUD-92 [1] utsträcks livslängden långt därutöver.
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De korrosionstyper som kan förekomma är allmän korrosion och lokal korrosion. Den
senare kan i sin tur vara av olika karaktär, nämligen gropfrätning, spaltkorrosion och om
det föreligger mekaniska påkänningar även spänningskorrosion. För att lokal korrosion
skall ge skador av typ genomgående gropar eller sprickor behövs en väsentligt mycket
lägre total upplösningskapacitet än för allmänkorrosion. Även om ingen observerat en
sådan frätgrop, kan som ett räkneexempel nämnas att en penetrerande grop med dia-
metern 1 mm i 5 cm tjock koppar endast behöver en oxidationskapacitet motsvarande
600 ml luft av NTP (120 ml syre av NTP) vid direkt syreförbrukande korrosion. Senare i
framställningen skisseras också hur andra mekanismer kan tänkas ta över syrets roll som
elektronsänka i kombination med rätt drivkraft.

En komplikation jämfört med KBS-3 konceptet är införandet av en inre kapsel, vilket
medför att en postulerad gropfräta genom den yttre kopparkapseln kan tänkas följas av
elektrokemiskt inducerad upplösning av stålkapseln. Vid en fullständig upplösning av
stålkapseln under vätgasutveckling uppkommer en gasmängd motsvarande ca 2000
normalkubikmeter (vilket motsvarar ca 40 m3 vid förvarsdjup). Det är inte troligt av
flera orsaker att en sådan gasmängd frigöres. Det måste dock påpekas att om så vore
fallet skulle det få uppenbara konsekvenser för materialtransporten i systemet. En över-
siktlig bild av kapselkorrosionen visas i figur 1.
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Figur 1
Korrosionsangrepp på kapseln i slutförvaret. Översiktbild.
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Redan en enkel strukturering som i figur 1 av de olika delar som borde ingå i en modell
kan lätt ge ett komplicerat intryck. I nuläget koncentreras arbetet på en av de komponen-
ter som snabbast kan ge problem, nämligen gropfrätning. Därmed avfärdas dock inte
allmänkorrosionen som ointressant eftersom höga halter av klorid kan orsaka generellt
sammanbrott hos passivfilmen. För att detta fenomen skall ha en betydelse av samma
storleksordning som gropfrätningen krävs dock en mycket stor transportkapacitet till
och från den totala kapselytan, vilken troligtvis inte uppträder.

4.4 Gropfrätning på koppar

Gropfrätning, även kallad punktkorrosion, är en lokal korrosionsform som karaktäri-
seras av en extremt lokaliserad attack, vilket kan leda till hål i metallen. Gropfrätning är
en av de mest destruktiva och försåtliga formerna av korrosion. Den kan orsaka att
konstruktionen fallerar p g a perforering av materialet. Viktsförlusten som orsakas av
gropfrätning är endast en bråkdel av konstruktionens totala massa, men konsekvensen
av perforering kan orsaka mycket svåra tillbud och märks vanligen först när det är för
sent och genombrottet är ett faktum.

Gropfrätorna är ofta svåra att detektera p g a deras litenhet samt att groparna ofta är
täckta med korrosionsprodukter. Samtidigt är det svårt att kvantitativt mäta och jämföra
graden av punktkorrosion p g a varierande djup och antal gropar som kan uppträda
under identiska förhållanden. Gropfrätning är också svår att bestämma genom
laboratorieförsök. Ibland behöver groparna lång tid, upp till månader eller ett år, innan
de visar sig. Gropfrätning är särskilt elakartad eftersom den är en mycket lokal och
intensiv form av korrosion, och genombrott uppträder ofta helt utan förvarning.

Teorin för punktkorrosion på koppar framhåller kloridjonen (Cl") som den anjon vilken
initierar och propagerar gropfrätning. Klorid betraktades som en förutsättning för
initiering och propagering av gropfrätning på koppar. En annan anjon är sulfatjonen
(SO42"), vilken enligt teorin anses vara inert och inte påverkar punktkorrosion på koppar.
Gropfrätningens beoende av pH förklaras inte heller av teorin.

Teorin grundar sig till stor del på studier av korttidsexperiment med elektrolyter med
höga jonstyrkor. Litteraturen är fylld med undersökningar om gropfrätning på koppar,
men endast ett fåtal studier har utförts vid pH-värden och koncentrationer av löst syre
som är typiska för naturliga vatten. Emellertid uppvisar teorin för gropfrätning på
koppar en signifikant diskrepans jämfört med praktiska erfarenheter
(gropfrätningsfrekvens som funktion av vattenkvalitet) samt långtidsexperiment [60-
62]. Detta är i sig inte förvånande eftersom teorin bygger på korttidsförsök och
elektrolyter med höga jonstyrkor. Edvards et al [62] undersökte gropfrätning på koppar
vid anjonhalter som är naturliga i vatten vid olika pH (5.5, 7.0, 8.5, 10.0). Anjoner
såsom klorid (Cl'), sulfat (SO4

2"), nitrat (NO3"), vätekarbonat (HCO3') och perklorat
(CIO4") studerades med halter som förekommer i naturligt kranvatten. Perklorat, som
visserligen inte är en anjon som förekommer i naturligt vatten, inkluderades eftersom
den inte bildar komplex med vare sig envärd eller tvåvärd koppar. Perkloratlösningen
användes för att undersöka gropfrätning av koppar i en inert elektrolyt.
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Såväl nya som åldrade kopparytor användes i undersökningen. Temperaturen var visser-
• ligen 8.5°C (kallvattenkorrosion), men det är ändå intressant vad de kom fram till.
Edvards et al [61, 62] fann att inverkan av olika oorganiska anjoner var olika vid kort
respektive lång tid [61]. T ex vid pH 8.5 och temperaturen 8.5°C samt luftad lösning
gällde följande: kloridjonen hade ett tydligt tidsberoende uppträdande [61, 62]. System
som innehöll klorid hade en tydlig tendens att öka gropfrätning initialt, men gav de bäst
passiverande skikten (lägst anodström) i slutet av experimentet (72 timmar). Belägg-
ningen av kopparklorid gav ett påtagligt skyddande skikt, dvs ytan passiverades. Klorid-
jonen hade en negativ korttidseffekt men en positiv långtidseffekt. Resultaten strider
mot nuvarande teori.

Kloridjonen som tidigare ansetts som nyckeln till teorin för gropfrätning på koppar,
verkade reducera sannolikheten och graden av punktkorrosion i praktiken [61]. Sulfat
visade sig inte alls vara en inert elektrolyt, utan korrelerade starkt till frekvensen av
gropfrätning och åstadkom inte passivering vid något pH, vilket visade sig genom att
korrosionsströmmen ökade. Karbonat anses generellt bilda passiverande skikt på koppar
vid alla pH, men endast vid pH 10.0 minskade anodströmmen signifikant. Nitrat reduce-
rade korrosionsströmmen med 25% men ytan var fortfarande aktiv. Endast vid pH 10.0
åstadkom nitrat passivering. Perklorat, som kan betraktas som en närmast idealt inert
anjon, ökade den anodiska strömmen vid sin närvaro. Perklorat åstadkom passivering
endast vid pH 10.0. Morfologin på de bildade beläggningarna ansågs delvis vara
ansvarig för de observerade skillnaderna mellan de olika anjonerna. Porösa kristallina
filmer medförde gropfrätning medan icke-porösa filmer var resistenta mot
punktkorrosion. Edvards' et al slutsats var att såväl sulfatjon som nitratjon initierar
gropfrätning på koppar.

Visserligen utförde Edvards et al sina undersökningar vid låg temperatur, men det
behövs uppenbarligen en ny teori för gropfrätning av koppar. Enligt Edvards et al [61,
62] undersökningar verkar koppar vara predestinerad för gropfrätning vid de pH och
syrekoncentrationer som förekommer i naturliga vatten vid låga temperaturer (8.5°C).
Frågan är då om detta även gäller för höga temperaturer. För att förstå uppträdandet av
koppar i naturliga vattensystem behövs sannolikt växelverkan mellan Cl'-SO^'-HCCV
och koppar undersökas.

Ovanstående visar klart behovet av en ny teori för gropfrätning på koppar, som också är
kapabel att förklara observerade långtidseffekter. Problemet med gropfrätning på koppar
behöver uppenbarligen studeras mera. Även adsorption av anjoner på ytan, vilken är
beroende av potentialen, behöver studeras där anjonerna har lika laddning.

En annan faktor som har antagits öka gropfrätningsfrekvensen på koppar är närvaro av
en förorenande ytfilm av kol från tillverkningen, eftersom den antas bilda ett galvaniskt
par med koppar [62-65]. Kolfilmer är katodiska i förhållande till kopparmaterial och
ökar därmed gropfrätningsfrekvensen. En tid ansågs alla incidenter med gropfrätning
vara orsakade av kolfilmer, men senare bevis har klarlagt att de ej är väsentliga för
fenomenet [66, 67].

Det bör även påpekas att gropfrätningspotentialen är beroende av föregående ytbehand-
ling av metallen.
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4.5 Gropfrätning, oxiderande miljö utan sulfid

Allmänt

Passiverande metaller täcks i viss miljö av ett skikt t>om ofta kallas passivskikt och som
mer eller mindre effektivt hindrar fortsatt angrepp eller korrosion genom att transport-
processerna genom oxiden är mer eller mindre långsamma och därför mer eller mindre
effektive hindrar ett vidare angrepp. Skiktet är således passiverande i olika hög grad
beroende på omständigheterna.

Ett exempel på de mer extrema passivskikten utgör AI2O3 som på ett mycket effektivt
sätt förhindrar aluminiumkorrosion. Samma passivsystem utgör också ett elegant exem-
pel på vad som inträffar om passivskiktet av en eller annan anledning bryts ned lokalt.
Sker detta på aluminium kan en mycket kraftig gropfrätning uppträda som under ogynn-
samma förhållanden snabbt bryter igenom ett tunt skikt av metallen. Metaller som är
ädlare till sin karaktär än aluminium, t ex koppar, kan skyddas effektivt redan av passiv-
skikt som inte alls är lika täta som AI2O3. Vid ett lokalt genombrott kan då också grop-
frätning uppstå. Förloppet behöver dock inte bli lika dramatiskt ur hastighetssynpunkt.
Ett genombrott av ett metallskikt av koppar är dock fortfarande möjligt om tillräckligt
stora tidsrymder står till förfogande.

Olika metaller har således vitt skilda egenskaper när det gäller gropfrätningsangrepp,
även om grundfenomenen är desamma. För att en gropfräta skall uppstå krävs en
passivfilm där lokala svaghetszoner möjliggör ett lokalt sammanbrott av passivfilmens
skyddande förmåga. Dessutom krävs att potentialen överstiger ett visst värde för att
fenomenet skall uppträda. Denna potential kallas i allmänhet för gropfrätningspoten-
tialen. Vill man skydda sig från angrepp måste potentialen understiga ett visst värde och
denna kallas då för skyddspotential. Zonen emellan utgör en "gråzon" där angrepp kan
ske men oftast inte. Potentialvärdena kan sedan variera beroende på den kemiska miljön,
t ex för koppars vidkommande vad avser pH och halter av olika kemiska specier som Cl"
, HCO3\ SO4

2" m fl.

I förvarsmiljön finns de kemiska specier som anges ovan med säkerhet eftersom grund-
vattnet kan förväntas ha en med tiden varierande kloridhalt och sulfat och karbonat finns
i bentoniten. Utbildningen av en gropfräta på koppar i denna miljö kan därför tänkas ske
på ett sätt likartat med vad som beskrevs i första delen av kapitel 2 om litteraturutred-
ningen.

Mekanism

Denna framställning stöds på nu gällande teori för gropfrätning. Observera dock vad
som sagts tidigare i denna rapport om behovet av en ny eller modifierad teori för
gropfrätning för att bl a uppnå samstämmighet med observerade data från
långtidsexponeringar.

Inledningsvis antas kopparkapseln vara täckt med ett lager av Cu2O. Vid kontakt med
karbonat i basisk miljö kan ett malakitskikt (CuCO3' Cu(OH)2) bildas ovanpå Cu2O -
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lagret. Malakiten är med största sannolikhet inliomogen och kan ta upp klorid ur miljön
lokalt på vissa platser. Under förutsättning av att klorid tränger ner i malakiten kommer
CuCl att bildas och så länge som potentialen är måttligt hög kommer malakit och CuCl
att vara stabila. Vid lägre potential kommer C112O att vara den termodynamiskt stabila
kopparspecien. Både malakiten och den inhomogent fördelade kopparkloriden kommer
att starta sin omvandling mot CU2O vid fallande potential. I fallet CuCl sker detta genom
hydrolys varvid förutom CU2O också bildas HC1. Om potentialen åter ökar, täcks de
surgjorda områdena åter över med malakit. CU2O löses upp av det lokalt fallande pH-
värdet under den skyddande malakiten och metallisk koppar friläggs. Därmed är det
lokala angreppet initierat och kan sedan propagera så länge som potentialen på
omkringliggande malakit är tillräckligt hög.

Ett exempel på utseendet av en gropfräta på koppar enligt denna mekanism visas i Fig 2.
Utseendet i slutförvaret är kanske inte exakt detsamma men principerna bör vara lik-
artade.

Mound

Ca(HCO3)2
Basic cupric salts
and calcium corbonatf

Cuprous oxide membrane /

Pit

Cu Copptr

Crystalline cuprous
Oxide

Cuprous chloride

Figur 2
Exempel på gropfräta på koppar under oxiderande förhållanden [47].

De olika stegen i den mekanism som håller igång angreppet efter initieringen enligt
beskrivningen ovan kan grovt skisseras enligt följande. Se figur 2.

1. På den stora oförstörda katodiska ytan av Cu2O/opåverkad malakit förbrukas elektro-
ner, ex vis genom följande reaktioner:

2+Cu2+ + e" -* Cu+

O2 + 2H2O + 4e' -» 4OH"

ekv. 1

ekv. 2

15



H+ + e" -* '/2H2(g) ekv. 3

S2- + 2e -» S ekv. 4

2. Den anodiska reaktionen innebär upplösning av kopparmetall och kan ske i flera
steg, ex. vis:

Cu+ -*Cu2+ + e" ekv. 5

Cu(s) + Cu2+ -» 2Cu+ ekv. 6

3. Elektroner rör sig genom metall och passivskikt från det anodiska inre av gropen till
den yttre katoden och förbrukas där. På grund av elektronvandringen uppstår ett
positivt överskott inuti gropen vilket följande transporter strävar efter att neutralisera:

4. Cl'(utsida) -» Cl'(insida) ekv. 7

5. 1 gropen kan därefter följande reaktioner ske:

CF(insida) + Cu+ -* CuCl(s) ekv. 8

2CuCl + H2O -* Cu2O(s) + 2HC1 ekv. 9

Cl'(insida) + CuCl(s) -» CuCl2~ ekv. 10

Cu2+ + Cr -* CuCl+ ekv. 11

6. Följande uttransporter kan tänkas ske:

Cu+(insida) -* Cu+(utsida) ekv. 12

Cu2+(insida) -* Cu2+(utsida) ekv. 13

CuCl+(insida) -* CuCl+(utsida) ekv. 14

CuCl2"(insida) -*> CuCl2'(utsida) ekv. 15

Transporten enligt ekv. 15 sker om koncentrationsgradienten blir tillräckligt stor.

7. På utsidan av gropens förstörda passivskikt kan följande reaktioner ske:

2Cu+ + 1/202 + HCO3" +OH- -» CuCO3.Cu(OH)2(s) ekv. 16

2Cu2+ + HCO3" + 3OH- -* CuCO3«Cu(OH)2(s) + H2O ekv. 17

2CuCl+ + HCO3' + 3OH- -^ CuCO3.Cu(OH)2(s) + H2O + 2C1" ekv. 18

2CuCl2- + I/2O2 + HCO3- + OH" -» CuCO3*Cu(OH)2(s) + 4C1" ekv. 19
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Ekvationerna 1-19 säger i korthet att fortvarighetstillståndet i gropen innebär en
intransport av klorid och efterföljande surgörning av gropmiljön genom hydrolys av
CuCl. I den sura kloridhaltiga miljön löses koppar upp efterföljt av uttransport kanske
främst av koppar - klor komplex, samt slutligen en utfällning utanför gropen av malakit.
Elektroner förbrukas på katodytorna i gropens närhet genom reaktion med syre.

Redan måttliga halter av klorid kan således tänkas bidra till fördjupningen av korro-
sionsgroparna genom att bilda lösliga komplex med koppar som ständigt diffunderar
bort från gropen.

Som - åtminstone indirekt - framgår ur Fig 2 innebär närvaron av en grop att oxidskiktst
skyddas och förstärks i närheten av gropen. Detta innebär att korrosionsgropsfördel-
ningen kan förväntas bero inte enbart av initieringen av gropar utan även av
"konkurrensen" mellan groparna. Konkurrensen innebär att en något större grop kan
tänkas passivera (dvs åstadkomma ett skyddande passivskikt) i en något mindre grop i
närheten, och sålunda skaffa sig förbättrade tillväxtmöjligheter på den passiverade
gropens bekostnad. Tidsfaktorn kan här tänkas ha en stor betydelse - långsam indiffu-
sion av syre och lång tid kan innebära färre och djupare gropar. Den långa exponerings-
tiden talar således för ett färre antal gropar som penetrerar till större djup (genombrott?).
Detta innebär att gropfrätningsfaktorn (Största gropdjup genom medeldjupet hos
angreppet) kan förväntas öka med ökad tid om kemin är densamma.

Kinetik

I mekanismschemat ovan har ett antal steg angivits för gropfrätningen, ekv 1-19. För
samtliga reaktioner kan diffusions- och hastighetskonstanter grovt uppskattas, vilket ger
en möjlighet att (fortfarande mycket grovt) bestämma ett hastighetsbestämmande steg.
Detta kan sedan användas för att göra uppskattningar av angreppshastigheter och att
beräkna tiden till genombrott.

Exempel på möjliga hastighetsbestämmande steg är diffusion av syre till katodytan,
tilldiffusion av klorid till ytan från grundvattnet, indiffusion av klorid i gropen samt
utdiffusion av reaktanter från gropen. I detta fall kan två betraktelsesätt bli aktuella.

Det första innebär att tilldiffusion av syre e[ "får hjälp" av konvektiva processer utanför
kapseln. Detta är den mest troliga situationen. I så fall kommer med stor sannolikhet
syrediffusionen genom bentonitmediet att snabbt bli bestämmande genom utbildning av
en syregradient från kapselytan ut i omgivande bentonit. Massflödet av syre via någon
transportväg vinkelrätt mot ytan kommer då att bestämmas av flödesekvationen:

J(O2) = -DO2dC(O2ydx ekv. 20

För att beräkna gropfrätningshastigheter och därmed tid till genombrott måste dessutom
gropens geometri och antalet gropar per ytenhet vara kända.
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Om syrehalten vid kapslingsytan upprätthålles blir sannolikt diffusionstransporterna
inuti gropen hastighetsbestämmande och då kan nedanstående resonemang gälla for de
kinetiska förloppen.

Masstransporten i gropfrätan kommer att vara sammansatt av tre komponenter, näm-
ligen diffusion, elektromigration och konvektion. Den ekvation som beskriver mass-
transportens J:(x) olika delar, dvs diffusion, D, — '-—, elektromigration,

J 3x

——DjCj —-— och konvektion Qv(x) för species j i det endimensionella fallet blir:

J j ( x ) . . D j ^ « _ ^ D j C i ^ W + c j v W ekv.2,
J J öx Ä T J J Öx J

Vid rumstemperatur är D: för en hydratiserad metalljon i vatten av storleksordningen

10-9m2s-'.

Konvektion accelererar transportprocessen. Konvektion kan dock knappast förväntas ha
någon inverkan i den mikroskopiska skala som gropfrätan utgör. Har den betydelse
kommer den att accelerera processen, men dess inverkan försummas här.

Elektromigration kan accelerera eller retardera masstransporten beroende på om det
elektriska faltet driver en jon i riktning med eller mot diffusionsgradienten för motsva-
rande jon. Elektromigration kan förväntas accelerera förloppet, se mekanismtabellen
ovan. Detaljerna kvarstår att utreda. Hur stor är t ex termen

RY J s öx

Med den osäkerhet som fortfarande råder kan dock en "snabbuppskattning" göras av
tiden till genombrott av kompositkapselns kopparhölje i oxiderande miljö där syretill-
gången ej är begränsande, se bilaga A. Den uppskattade tidsåtgången enligt överslaget i
bilaga A har naturligtvis inget annat värde än som ett räkneexempel. Det har redan
understrukits ovan att beräkningsunderlaget är synnerligen osäkert.

4.6 Gropfrätning, reducerande miljö med sulfid

Det konstaterades i avsnitt 4.5 att potentialen måste ligga över ett visst värde för att en
gropfräta av den "normala" typen skall kunna propagera. Dessutom måste syre eller
någon annan lämplig oxidant vara närvarande. Går potentialen under den s.k. skydds-
potentialen kommer angreppet att avstanna.

Gropfrätning på koppar kan ändå inte uteslutas vid låg redoxpotential, men är då av en
helt annan typ än vad som är fallet under oxiderande förhållanden. I reducerande miljö
med sulfid närvarande är kopparsulfider stabila och kan komma att dominera filmen på
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kopparytan. Sulfid för bildning av kopparsulfid finns i kapselns närhet, bl a i form av
pyritkorn i bentoniten.

Det måste klargöras att betydelsefulla skillnader i flera avseenden föreligger mellan
kopparoxid och kopparsulfid. Det existerar många kopparsulfider, alla med varierande
sammansättning, men koppar har alltid oxidationstalet (I) och aldrig (II) i kopparsulfid
[Rolf Berger, Uppsala Universitet, privat kommunikation]. Även ett antal metastabila
faser föreligger i koppar - svavelsystemet. Järn(II) reagerar gärna med dessa, och det är
troligt att kopparns yta i själva verket kan täckas av en blandsulfid vid reducerande
förhållanden. Kopparsulfiderna är till skillnad från oxiderna goda elektronledare.
Dessutom migrerar koppar(I)joner lätt i de flesta kopparsulfider, vilket är en väsentlig
skillnad från kopparoxider där kopparmobiliteten är avsevärt lägre.

Vid låg redoxpotential samt hygglig tillgång på vätesulfidjoner i lösning kan ett sulfid-
skikt tänkas bildas. Angreppet på kopparn blir ungefär likformigt över hela ytan
(allmänkorrosion) och reaktionshastigheten styrs av tillgång till och diffusionshastig-
heten i omgivningen av vätesulfidjoner. Enligt denna allmänkorrosions modell blir
kopparkapseln beständig över mycket lång tid.

Det bör emellertid observeras att processen på något sätt förutsätter att sulfidtillväxten
blir jämn vid allmänkorrosionen. Tre förutsättningar föreligger för detta:

• Indiffusionen av sulfidjoner sker relativt likformigt.

• Kemiska potentialen för koppar i sulfiden är högre på ytan av sulfidskiktets
tunnare delar.

• Sulfidkristallerna har inga (tillräckligt) gynnade tillväxtriktningar.

Vid jämförelsevis höga diffusionsflöden av vätesulfid genom bentonitbufferten kan man
tänka sig att det som nämnts utvecklas en högre kemisk potential för koppar på ytan av
sulfidskiktet där det är som tunnast. Detta kan då styra reaktionen till sådana områden
varvid sulfidskiktet stabiliseras och blir jämntjockt. Eventuella tunna områden blir där-
för självläkande. Vid låga diffusionsflöden kan man å andra sidan tänka sig att diffusion
av kopparjoner i sulfidskiktet kan ske i sådan utsträckning att den kemiska potentialen
för koppar är ungefär densamma över hela sulfidskiktets yta. I detta fall sker sulfide-
ringen företrädesvis där diffusionsavståndet för vätesulfidjoner är minst och på den
kristallyta eller i den skruvdislokation, där tillväxten är mest gynnad.

En tänkbar process som beskriver situationen vid låg redoxpotential och låg tillgång till
vätesulfidjoner visas i Fig. 3. Det bör observeras, att även om en grop kan bildas i
kopparn även i detta fall, så är det inte fråga om någon gropfrätning i vanlig mening.

Sulfid- och kloridsystemen kan här föreligga relativt oberoende av varandra. Höga halter
klorid kan ge upphov till halter av kopparkloridkomplexjoner, vilka kan delta i trans-
portprocesser. (Den kemiska potentialen för koppar antas fortfarande vara ungefär den-
samma överallt i sulfidfasen).

19



Omlagringar och reaktioner med pyriten i bentoniten är också trolig i reducerande miljö.
Koppar, som lösts ut i låg halt kan tänkas diffundera till pyritkornen (som har överskott
på svavel) och byggas in i pyritstrukturen. Omvänt kan pyritkornen tänkas lämna ifrån
sig (väte)sulfidjon i mycket låg halt till lösningen, varefter denna jon kan diffundera till
kopparsulfid och bygger på denna. Även järnet i pyriten (som är tvåvärt) kan tänkas
övergå till vattenfas i låg halt och diffundera till kopparsulfiden och inlagras i denna.

Vid sidan av en allmänkorrosion på sulfidbasis kan också lokala angrepp tänkas enligt
följande mekanism.

Clay (H) Cu sulphide C D C u m e t a l

Figur 3
Mekanism för lokal, sulfidbaserad korrosion på koppar [68].

Koppar har en mycket stor affinitet till svavel och sulfid. Silvers affmitet är i vissa
sammanhang ännu större, vilket är viktigt att komma ihåg då silverlegerad koppar över-
vägs som kapselmaterial för att förbättra krypegenskaperna. Svavel finns i bentoniten, bl
a som sulfid men också som sulfat som kan omvandlas till sulfid om förvaret infekterats
av sulfatreducerande bakterier. Som skisserats ovan är det därför inte uteslutet att
kopparkapseln kan komma att beläggas med ett kopparsulfidskikt istället för ett oxid-
skikt efter en tids exponering i förvarsmiljön. Åtminstone är det sannolikt att det
kommer att uppstå "öar" av kopparsulfid på ytan i ett reducerande läge.

Som redan nämnts har kopparsulfid mycket annorlunda egenskaper än kopparoxid. Bl a
öppnas koppardiffusion i fast sulfidfas som en möjlig transportväg för metallen ut från
kapseln. Detta kan komma att innebära att de bildade sulfidkristallema kommer att växa
genom att kopparjoner lätt vandrar ut ur kapseln via dendritiska kristaller ("whiskers")
Till de områden i den omgivande bentoniten, där sulfid finns. Reaktionen mellan sulfid
och kopparjoner sker sedan på den plats där sulfiden finns. Detta innebär att sulfidtrans-
port i vätska endast behöver ske över jämförelsevis små avstånd. De elektroner som
bildas vid upplösningen av kopparmetallen vandrar i metall och kopparsulfid (De senare
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är utmärkta elektriska ledare) och tas om hand genom reduktion av syre så länge det
finns närvarande eller av Fe(III) och/eller polysulfid i kombination med
utfällning/tillväxt av Cu2S som drivkraft. Ett förslag till mekanism skisseras nedan för
25°C. I verkligheten är situationen mer komplicerad och bör utredas närmare.

A En primär kopparsulfid (grodd) bildas på eller föres till kopparytan. Den kan initieras
på flera sätt, exempelvis mekaniskt i samband med nedställning av kapseln i förvaret.

B Upplösning av kopparmetall sker

Cu(s) = Cu+ + e" eo(B) = 0.552 V

C De bildade kopparjonerna och elektronerna vandrar i metall och sulfid till de platser
där de kan reagera. Koppartransporten sker med lätthet i en kopparsulfidkristall, där
svavelatomer bildar det stabila rymdgittret och kopparjoner är relativt lättrörliga. De
flesta kopparsulfider är dessutom goda elektronledare.

D Kopparjoner finner och reagerar med sulfidjoner, som adsorberats på kopparsulfidens
växande yta i det område som sulfid finns tillgänglig. Sannolikt sker tillväxten i en
skruvdislokation.

Cu2S(s) = 2Cu+ + S2" Ks = 10-45

E Elektroner finner Fe(III) och bildar tillsammans Fe(II).

Fe3+ + e- = Fe2 + eo(E) = 0.770 V

Detalj utseendet hos reaktionen E, och därmed eo(E) - värdet, beror naturligtvis på i
vilken form Fe(III) och Fe(II) föreligger. Den föreslagna halvreaktionen med sitt eo(E) -
värde är bara att se som ett exempel. Som nämnts bör detaljerna i denna mekanism
studeras närmare.

F Den totala reaktionen blir

2Cu(s) + 2Fe3+ + S2" = Cu2S(s) + 2Fe2+ K = 2.51052

K-värdet är beräknat ur eo(B), eo(E) och KS(D). Reaktionen är således under de givna
förutsättningarna mycket kraftigt förskjuten åt höger, med bildning av den mycket
svårlösliga Cu2S(s) som den huvudsakliga drivkraften. En förutsättning är att koppar-
joner och elektroner rör sig lätt i kopparsulfiden, som kommer att tjänstgöra som en fast
elektrolyt med liten inre resistens. Kopparsulfiden kommer i så fall som "whisker" att
växa in i de områden där det finns tillgång på sulfid. Därför behöver sulfiden ej nöd-
vändigtvis transporteras långa vägar till kopparen via vattenlösningsbaserade transport-
processer.

Järnets uppträdande förutses vara mer komplext än vad som anges i mekanismskissen
ovan. E-reaktionen ovan kan också innebära reduktion av polysulfid.
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Resultatet kan således tänkas bli dendritiska kopparsulfidkristaller eller whiskers, som
växer ut från kapselytan från de punkter där sulfidgroddar bildats initialt och vidare in i
den omgivande bentoniten. Under sulfiddendriterna kommer kopparmetallen i så fall att
förbrukas, vilket kan vara liktydigt med att ett slags gropfräta uppstår och propagerar.

Kinetik

I mekanismschemat ovan har ett antal steg angivits för den sulfidbaserade
"gropfrätningen". För samtliga reaktioner kan diffusions- och hastighetskonstanter grovt
uppskattas, vilket ger en möjlighet att, fortfarande mycket grovt, bestämma ett hastig-
hetsbestämmande steg. Detta kan sedan användas för att göra uppskattningar av
angreppshastigheter och att beräkna tiden till genombrott av det 5 cm tjocka koppar-
skiktet.

Arbete pågår med att ta fram och utvärdera konstanterna. Sannolikt kommer någon dif-
fusionsprocess att vara bestämmande, vilken är dock svårt att ange. Brist på data och
tillräcklig kunskap om mekanism möjliggör för närvarande ingen uppskattning av tiden
till ett genombrott.

För att beräkna gropfrätningshastigheter och därmed tid till genombrott måste
"whiskerns" egenskaper och geometri beskrivas närmare. Dessutom måste gropens
geometri under "whiskern" och antalet gropar (whiskers) per ytenhet vara kända eller
antas och dessa förhållanden kvarstår att bestämma innan en tidsuppskattning kan
genomföras.

4.7 Senare konsekvenser av ett gropfrätningsangrepp

När en gropfräta brutit igenom enligt endera av oxid eller sulfidmodellen, kan en mer
eller mindre permeabel öppning genom kopparskiktet in till den inre stålkapseln uppstå.
En kloridhaltig elektrolyt kan tänkas tränga fram till stålkapseln genom öppningen och
genombrytningsprocessen kan övergå i en elektrokemisk attack, där stålet blir anod och
löses upp under samtidig vätgasutveckling på koppar ytan i kontaktzonen mellan koppar
och stål. Den bildade gasen kommer att söka sig ut genom hålet och kan medverka till
att hålet görs rent från korrosionsprodukter. Därmed öppnas vägen också för senare
uttransport av radionuklider. Frigjord vätgas kan dessutom komma att spela en roll som
bärarmedium i samband med uttransporten.

Angreppet på den inre stålkapseln kan tänkas leda till mekanisk tryckuppbyggnad och
uppsprängning av kapseln i samband med att korrosionsprodukter från stålet bildas
innanför kopparkapseln.

Det bör framhållas att erforderliga data ännu ej föreligger för annat än spekulationer
kring vad som kan tänkas ske. För simuleringar av de föreslagna gropfrätningsmekanis-
merna erfordras kännedom om termodynamiska data för de fasta faser som kan tänkas



bildas samt för komplex i vattenlösning. Dessutom saknas i stor utsträckning kinetiska
data för de föreslagna stegen i de olika mekanismerna.

5 Diskussion och slutsatser

Lokala angrepp kan vara förrädiska därför att upplösningen koncentreras till ett litet
område och att endast en jämförelsevis liten mängd reagerande material erfordras för att
få en genomträngande skada.

Det har konstaterats att gropfrätningsangrepp kan vara möjligt både under oxiderande
("normala" gropfrätor) och reducerande betingelser ("sulfidiska" gropfrätor). Under
oxiderande betingelser förefaller lokala angrepp vara långt ifrån osannolika.

Särskilt bör observeras att kapseln från början antagligen är täckt med ett oxidlager till
följd av mellanlagringen efter inkapsling då kapseln förvaras i luft samtidigt som tempe-
raturen på ytan är hög. Småskador på ytskiktet kan lätt uppstå under hanteringen i sam-
band med deponering och bl a dessa kan senare utgöra startpunkter för gropfrätning.

En särskild varningsflagga bör hissas för måttligt höga kloridhalter under oxiderande
betingelser, där ett passiverande skikt fortfarande täcker huvuddelen av kopparytan. En
sådan situation är inte osannolik och porer med kontakt med ytterytan eller sprickor
(kopparkapseln kan fortfarande vara helt tät) kan i detta fall ge upphov till en jämförel-
sevis snabb spaltkorrosion genom att oxiderad koppar i spalten mobiliseras av den
"lagom" höga kloridjonhalten. Sannolikt är denna situation av särskilt intresse även i
samband med pinhole eller annan penetrerande defekt.

Vid höga kloridjonhalter förefaller allmänkorrosion mest sannolik. Även om mekanis-
men är allmänkorrosion kan korrosionen ändå företrädesvis ske på en lokal del av ytan.
Reaktionen på ytan kan antas ske utan hinder och bestämmande för hastigheten är
sannolikt in- och utdiffusion av de ämnen som deltar i reaktionen. För mycket höga
kloridjonhalter kan angreppet möjligen vara vätgasutdrivande.

Ett allmänt korrosionsangrepp kan vara av särskilt intresse för det fall att koppar-
kapselns effektiva tjocklek är väsentligt mindre på någon punkt till följd av t ex porer i
svetsen eller om det finns en spricka.

Den intressantaste frågan när det gäller reducerande betingelser förefaller vara om
angreppet kan vara lokalt. Om totala mängden reagerad koppar styrs av totala mängden
tillgängligt reducerat svavel kan genombrottstiden bli många gånger kortare om
angreppet är lokalt jämfört med om det är allmänt.

Samtliga ovan nämnda processer förefaller möjliga att modellera, åtminstone om kvali-
tativa resultat kan accepteras.

Slutsatserna av denna utredning blir att:

• Gropfrätning på koppar är möjlig i oxiderande miljö.
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• En ny/modifierad teori för gropfrätning i oxiderande miljö är nödvändig för att få
nöjaktig överensstämmelse med praktiska observationer.

• Det finns mekanismförslag för gropfrätning i reducerande miljö.

• Det återstår att påvisa gropfrätning i reducerande miljö experimentellt.

• Ett genombrott av kopparhöljet kan få följdverkningar för kompositkapselns fortsatta
integritet. Flera mekanismer för fortsatta angrepp är tänkbara.

6 Insatsbehov

Som framgått av rapporteringen fattas olika typer av underlag för att modelleringen skall
kunna leda fram till en någorlunda säker prediktionsmodell. Insatsbehovet är både av
teoretisk och experimentell karaktär.

Teori

Ett grundläggande arbete har utförts genom att termodynamiken för det enkla systemet
koppar-vatten har reviderats upp till 150 °C [69]. I slutförvaret är den kemiska miljön
mer komplicerad än så och en motsvarande revision för kopparsystem innehållande'
såväl svavel, klorid och andra element bör övervägas.

En systematisk genomgång bör göras av tänkbara mekanismer för gropfrätning och att
klä kinetiken i matematisk dräkt med målsättningen att kunna beräkna tider till kapsel-
genombrott. En ny/modifierad teori för gropfrätning i oxiderande miljö behöver helt
enkelt utvecklas för att uppnå nöjaktig överensstämmelse med praktiska observationer.

Experiment

Arbetet med att fastlägga praktiska gränser för risk för gropfrätning i relevanta miljöer
bör fortsättas.

Dessutom kan det visa sig föreligga ett behov av att experimentellt bestämma/verifiera
termodynamiska grunddata som användes vid framtagningen av Pourbaixdiagram,
speciellt i mer komplicerade miljöer och inom temperaturintervallet 0 °C - 150 °C.

Mikroskopiska studier av gropfrätor och deras omedelbara omgivning bör utföras med
feed-back till den mekanismmodelleringn som nämnts ovan. Detta kommer också att
innebära bestämning av kinetiska konstanter.

Denna studie visar således att mycket kvarstår att göra innan en någorlunda pålitlig
beräkningsmodell kan uppnås.
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Bilaga A. Beräkning av tid till genombrott

I denna bilaga göres en mycket grov uppskattning av den tid som det kommer att ta för en frätgrop att
penetrera kopparkapseln. Uppskattningen göres under antaganden som innebär mycket grova förenk-
lingar. Dessutom saknas i vissa stycken data. Resultatet måste därför tas med en stor nypa salt och upp-
skattningen är närmast att se som en räkneövning med tillgängligt underlag.

Antag att:

• Ren diffusion i gropen är hastighetsbestämmande steg. Det antas att gradienten är konstant i gropen,
vilket naturligtvis ger en orealistiskt snabb gropfrätning.

• En cylindrisk grop utvecklas. Den är orealistisk men kanske inte pessimistisk och antas här för enkel-
hets skull. Gropradien 1 mm ansattes.

• Genomträngningsdjupet är 50 mm, definierat av kapselns väggtjocklek.

• Koncentrationen i botten av gropen är mättad, dvs ca 10"3 M CuCl-lösning föreligger.

• Koncentrationen av specie i krustan över gropen är mycket liten pga de sekundärreaktioner som
inträffar där.

• Öppen porositet i bentoniten nära kapseln kan ge det syre och den Cl" koncentration som behövs för att
dessa parametrar ej skall vara begränsande.

• D=10"9m2s"'

Som redan påpekats ger ett medelvärde på gradienten, dC/dx, ett för stort värde. Väl medveten om detta
användes ändå ett sådant medelvärde vid beräkningarna. / medeltal är därför.

dC/dx = -10-3/0.025 mol/m.dm3 = -40 mol/m4

dvs,J(Cu)=40.10'9mol/s.m2

Då den tilltänkta cylindriska gropen bildas måste 3.14*50»10'3»8.92/63.5 mol koppar = 0.022 mol koppar
transporteras ut. Tvärsnittsytan hos gropen antas vara 3.14»10"6 m2.

Sättes dessa data in i flödesekvationen fås tiden till genombrott enligt:

40.10"9=0.022/to.l4.10"6

dvs t =1.75.10" s = 5550 år.

Det skall återigen påpekas att denna övning naturligtvis inte har något annat värde än som ett räkneex-
empel och det har redan påpekats ovan att beräkningsunderlaget är synnerligen osäkert.
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