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SKI perspektiv

Korrosionspotentialen har visats vara en styrande parameter för spänningskorrosionssprickning av
rostfritt stål och nickelbaslegeringar i kokvattenreaktorer. Det är en parameter som kan mätas
under olika kemiska förhållanden och vid höga temperaturer och tryck som förekommer. Enligt
SKI:s föreskrifter för mekaniska komponenter (SKJFS 1994:1) skall potentialen mätas
kontinuerligt i berörda delar av en anläggning som vill använda de lägre spricktillväxthastigheter
som gäller för vätgaskemi (HWC). Det är därför viktigt att de elektroder som används är robusta,
tillförlitliga och har en tillräcklig livslängd att dessa krav kan uppfyllas.

Ett antal olika typer av referenselektroder används idag men samtliga har dock vissa
begränsningar och är lämpliga för olika tillämpningar. För att SKI skall kunna göra en bedömning
i fallen där tveksamheter uppstår i de uppmätta värden, eller i fall där HWC inte uppnås helt i
enlighet med den definition som finns i SKIFS 1994:1 behövs bland annat tillgång till kunskaper
om hur de olika elektroder beter sig och hur pålitliga de är under olika förhållanden.

Målsättningen med detta uppdrag var att få en översikt över de olika typer av referenselektroder
som används idag för mätning av korrosionspotential i kärnkraftverk. Uppdraget genomfördes
som en sammanställning av referenselektroder som används idag i svenska kärnkraftverk och
skulle även inkludera hur de praktiskt fungerar och vilka begränsningar som finns för deras
användning. Elektroder som används vanligen utomlands skulle också beskrivas om de används
inom ett område som skulle kunna åberopas av svenska tillståndshavare. Därutöver skulle en
bedömning göras av de nya typer som kan tänkas lanseras inom en överskådlig framtid och som
kan förväntas förbättra tillförlitligheten och livslängden, inklusive möjligheter till mätningar av
korrosionspotentialen hos interna delar.

Tre olika typer av elektrod förekommer för närvarande: silverkloridelektroder, membran-
elektroder och platinaelektroder (vätgaselektroder). Principer för dessa beskrivs inklusive
omräkning till Standard Hydrogen Electrode skalan (SHE-skalan). Platinaelektroder är vanligen
mer robusta och är speciellt lämpliga att använda i kokarvattenmiljö för att följa vätgasdosering,
men elektroden har begränsningar vid låg eller ingen dosering.

Bland nyare typer av elektroder beskrivs utvecklingar av befintliga typer såsom platinaelektrod
med flödande elektrolyt eller kvasi-reversibel vätgaselektrod, eller silverkloridelektroder med
diffusionsspärr för att hindra utspädning. Även helt nya typer av referenselektroder beskrivs
såsom metall/metalloxidelektroder.

Slutligen ges en översikt över publicerade mätningar från bl. a. svenska, amerikanska och
japanska kokarreaktorer. Därutöver finns resultat från mätningar i tryckvattenreaktorer i Ringhals
och Tyskland.

Rapporten ger en bra överblick över området och pekar på de områden där utveckling kan
behövas i framtiden för att få pålitliga mätningar med långlivade elektroder.

Arbetet har genomförts av Studsvik Material AB (numera Studsvik Nuclear AB).

Karen Gott
Enheten för hållfasthet och material
SKI:s handläggare
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1 Sammanfattning

I kärnkraftsmiljöer används korrosionspotentialmätningar för att följa förutsättningarna
för olika typer av korrosion i reaktorsystem, främst IGSCC i BWR. Målsättningen med
det här redovisade arbetet har varit att ge en översikt över referenselektroder för hög-
temperaturvatten, som har använts för miljöer i nukleära system eller som bedöms ha
framtida möjligheter.

De referenselektroder som idag används i kärnkraftverk för mätning av korrosions-
potentialer är av tre olika typer: silverkloridelektroder, membran-elektroder och platina-
elektroder (vätgaselektroder). Principerna för deras funktion beskrivs samt omräkning
till SHE-skalan (Standard Hydrogen Electrode).

Silverkloridelektroder består av ett inre referenssystem av silverklorid i jämvikt med
klorid i en vattenlösning. Silverkloridelektroden är den vanligaste referenselektroden
och kan användas i flera olika system.

Platinaelektroder är vanligen mer robusta och är speciellt lämpliga att använda i BWR-
miljö för att följa vätgasdosering, men en begränsning föreligger vid låg och ingen
vätedosering.

Keramiska membranelektroder kan vara med olika typer av internt referenssystem. De
utvecklades ursprungligen för pH-mätningar i högtemperaturvatten. Om pH är konstant
kan membranelektroden användas som referenselektrod. En översikt av keramiska
membranelektroder för högtemperaturvatten ges. Ett keramiskt membran av den
aktuella typen fungerar som en syrejonledare, så att potential och pH i omgivande
medium står i jämvikt med det interna referenssystemet.

En översikt av elektrodutveckling under senare tid presenteras i syfte att förklara varför
de olika typerna utvecklats samt ge en bakgrund till olika elektroders möjligheter och
begränsningar. Framtida utvecklingsmöjligheter av elektroder ges också.. För mätningar
vid låg eller ingen vätedosering ges förslag till varianter av den konventionella
platinaelektroden. Intressanta varianter är platinaelektrod med flödande elektrolyt eller
kvasi-reversibel vätgaselektrod. Utvecklade varianter av silverkloridelektroder för bättre
livslängd kan göras, t ex med diffusionsspärr för att hindra utspädning. Även helt nya
typer av referenselektroder behandlas, som t ex metall/metalloxidelektroder. Dessa kan
vara intressanta men kräver mer utveckling.

Slutligen ges en översikt över de mätningar i BWR-, PWR- och CANDU-reaktorer som
finns publicerade i litteraturen. I BWR är det amerikanska kraftverk (med elektroder
från GE), svenska kraftverk (med elektroder från Studsvik), Siemens och Toshiba som
publicerat mätningar av större omfattning. I PWR är det framförallt Ringhals och
Siemens som gör mätningar kontinuerligt idag, även om ett flertal mätningar genom
åren finns redovisade.



Abstract
In nuclear power plants, corrosion potential measurements are used to follow the
conditions for different corrosion types in reactor systems, particularly IGSCC in
BWRs. The goal of this work has been to give a survey of reference electrodes for high
temperature water, both those that are used for nuclear environments and those that are
judged to possible future development.

The reference electrodes that are used today in nuclear power plants for corrosion
potential measurements are of three types. Silverchloride electrodes, membrane
electrodes and platinum electrodes (hydrogen electrodes). The principals for their
function is described as well as the conversion of measured potentials to the SHE scale
(Standard Hydrogen Electrode).

Silver chloride electrodes consist of an inner reference system of silver chloride in
equilibrium with a chloride solution. The silver chloride electrode is the most common
reference electrode and can be used in several different systems.

Platinum electrodes are usually more robust and are particularly suitable to use in BWR
environment to follow the hydrogen dosage, but have limitations at low and no
hydrogen dosage.

Ceramic membrane electrodes can be with different types of internal reference system.
They were originally developed for pH measurements in high temperature water. If pH
is constant, the membrane electrode can be used as reference electrode. A survey of
ceramic reference electrodes for high temperature water is given. A ceramic membrane
of the type used works as an oxygen conductor, so the potential and pH in surrounding
medium is in equilibrium with the internal reference system.

A survey of the lately development of electrodes is presented in order to explain why the
different types of electrodes are developed as well as to give a background to the
possibilities and limitations with the different electrodes. Possibilities of future
development of electrodes are also given. For measurements at low or no hydrogen
dosage, suggestions of variations of the conventional platinum electrode is given.
Interesting variations are platinum electrodes with flowing electrolyte or quasi-
reversible hydrogen electrode. Development of silver chloride electrodes for extended
lifetime can be done with e g a diffusion barrier to limit dilution. Also completely new
types of reference electrodes are treated, as e g metal/metal oxide electrodes. These can
be interesting but more development is required.

Finally a survey of the measurements in BWR-PWR and CANDU -reactors published in
literature is given. In BWRs, American power plants (with electrodes from GE),
Swedish power plants (with electrodes from Studsvik), Siemens and Toshiba have
published measurements of larger extent. In PWRs, above all Ringhals and Siemens
perform measurements today, even if a number of measurements through the years are
published.



2 Bakgrund

Korrosionspotentialmätningar används för karakterisering av miljöns oxiderande
inverkan på det studerade materialet. Till exempel ger korrosionspotentialmätningar på
rostfritt stål i BWR-miljöer värdefull information om risken för spänningskorrosion [1].
Ur säkerhetssynpunkt är således tillförlitliga referenselektroder nödvändiga för
övervakning av vätgaskemi som tillämpas i BWR-miljö för att minska risken för
interkristallin spänningskorrosion.

Även i andra system, som t ex PWR-system, är elektrokemiska mätningar värdefulla
och i dagsläget är elektrokemiska mätningar den enda metod som tillämpas för material-
och miljömonitering vid hög temperatur. Andra typer av mätningar, såsom syreanalyser,
utförs i nedkylda provtagningssystem.

Elektrokemiska mätningar förutsätter användning av en referenselektrod.
Korrosionspotentialen mäts mellan referenselektroden och mätelektroden som är
tillverkad av det material som önskas studeras. Mätelektroden kan ibland utgöras av
själva konstruktionen vars korrosionspotential man önskar mäta. Korrosionspotentialer
anges på den så kallade vätgasskalan (SHE). För att riktig omräkning skall kunna ske av
erhållna mätvärden till SHE-skalan måste referenselektroder därför byggas på välkända
system vars egen potential relativt vätgasskalan är bestämd.

Väl fungerande referenselektroder är således nödvändigt för elektrokemiska mätningar.
Målsättningen med detta arbete har varit att ge en översikt över referenselektroder för
högtemperaturvatten, såväl över de som används idag som över nya möjligheter till
referenselektrodsystem för högtemperaturvatten.

Endast ett fåtal olika typer av referenselektroder används idag i högtemperaturvatten för
mätningar i nukleära miljöer. Elektrodtyperna finns dock i flera varianter för olika
ändamål och från olika utförare av elektrokemiska mätningar. Var och en av
elektrodtyperna har vissa begränsningar och är lämpliga för speciella användnings-
områden.



3 Befintliga referenselektroder för
kraftverksmiljö

De referenselektroder som idag används i kärnkraftverk för mätning av
korrosionspotentialer är av tre olika typer: silverkloridelektroder, membran-elektroder
och platina-elektroder (vätgaselektroder). Principerna för deras funktion beskrivs nedan
samt omräkning till SHE-skalan (Standard Hydrogen Electrode).

3.1 Silverkloridelektrod

Referenssystemet för silverkloridelektroden består av silverklorid som smälts på en
ledare av silver ock kloridjoner i den omgivande interna elektrolyten.

Potentialen för silverkloridelektroden bestäms då enligt Nernst ekvation av reaktionen

AgCl(s) + e" = Ag(s) + Cl" (Ekv 1)

Det finns några olika varianter av silverkloridelektroder. Dels kan referenssystemet
hållas vid rumstemperatur (extern elektrod) eller vid systemtemperatur (intern elektrod),
se Figur 1. De interna elektroderna har bättre precision än de externa eftersom de inte

o

påverkas av "thermal liquid junction". A andra sidan har de externa referenselektroderna
bättre livslängd än de interna. Externa silverkloridelektroder illustreras i Figur 2.

Kloridkoncentrationen i elektrolyten kan vara olika, men en vanlig halt är 0.01m KC1
eller lägre. Utspädning är en känd risk hos denna typ av elektroder och denna ökar då
elektroden utsätts för tryck- eller temperaturtransienter, även om ett flertal mätningar har
visat med tiden stabila potentialer hos silverkloridelektroder [2].

Externa elektroder utan tillsats av KC1 introducerades av Siemens under 80-talet för
långtidsmätningar i ånggeneratorer. Även NWT tillhandahåller numera samma typ av
elektroder men med tillsats av 5-10"5 m KC1. Studsvik Material har använt liknande
teknik för mätningar i både PWR och BWR. Omräkningstermen för beräkning av
potentialen enligt SHE-skalan kan då bestämmas empiriskt (se nedan).



T: 250-350° C

SHE (T)

Extern referensakfctrod
W- matelektrod

T . = 2 5 * C
•KCi i sond

AgCI
I—K

tntern reforenselektrod

W« matelefctrod

Figur 1 Principskiss för extern respektive intern referenselektrod.

Elektrodhus med vaUenhylning

Z"
Saltbrygga TiUedare

Figur 2 Foto av extern silverkloridelektrod med luftkylning och skiss av extern
silverkloridelektrod med vattenkylning.



Potentialer mätta med en extern referenselektrod med 0.01 m klorid i elektrolyten
beräknas till SHE-skalan med följande formel [3]:

ESHE= Eobs + 0.343185 - 1.005690103At + 5.4081-lO^-At2 - 5.4906 MO"9-At3

(Ekv 2)
där
ESHE = potential på väteskalan, V.
EObs = uppmätt potential, V.
At = autoklavtemperatur - temperatur hos den kylda Ag / AgCl- spetsen, °C.

Omräkningstermen för externa referenselektroder med en mycket utspädd intern
elektrolyt är ej möjlig att bestämma termodynamiskt utan bestäms empiriskt eller helst
genom jämförelse av varje elektrod med potentialen hos en känd elektrod, t ex
vätgaselektroden (se avsnitt 3.3) eller en silverkloridelektrod med exempelvis 0.01 m
kaliumklorid-lösning som intern elektrolyt.

Potentialer mätta med en intern referenselektrod beräknas till SHE-skalan med Nernst
ekvation. Standardpotentialen beräknas med följande formel [4]:

Eo= 0.23755 - 5.3783-10^-t + 2.3728-10"6-t2 (Ekv 3)

Även interna elektroder är känsliga för utspädning. Ett sätt att motverka detta är att
erhålla en kaliumkloridkoncentration i den interna elektrolyten som svarar mot
silverkloridens löslighet vid den aktuella temperaturen.

Omräkningstermen för interna referenselektroder med en mycket utspädd intern
elektrolyt [5]

ESHE= Eobs + 0.6429 -1.645- 10"3-t (Ekv 4)

3.2 Membranelektrod

Membranelektroder består av ett referenssystem omgivet av ett membran som är
genomsläppligt för syrejoner. Dessa är i jämvikt med potentialen i systemet och pH.
Membranelektroder är alltså i sin natur pH-känsliga. De referenssystem som används
idag är pulver av koppar/kopparoxid, järn/järnoxid och nickel/nickeloxid. (Tidigare har
kvicksilver/kvicksilveroxid och silver/silveroxid använts.)



Internt referenssystem

, ZrO2 membran

Kylhus

\

Elektrodledare

Figur 3 Foto av membranelektrod med luftkylning och skiss av membranelektrod med
vattenkylning.

Potentialen för membranelektroden med koppar/kopparoxid som referenssystem
bestäms enligt Nernst ekvation för reaktionen

2Cw(s) + H2O = Cu2O(s) + 2e~ + 2 / T (Ekv 5)

Omräkning av uppmätt potential med membran elektroden med koppar/kopparoxid till
SHE skalan vid neutralt pH sker enligt formeln [6]:

ESHE^ Eobs + 0.175 - 1.559*10"3*t

där
t = autoklavtemperatur (°C).

Vid 285C är potentialen beroende av pH enligt [6]:

=^=- pHT = 0.366 - 0.11 \pHT

(Ekv 6)

(Ekv 7)

Potentialen för membranelektroden med järn/järnoxid som referenssystem bestäms
enligt Nernst ekvation för reaktionen



3Fe(s) + 4H2O = (Ekv 8)

Omräkning av uppmätt potential med membran elektroden med järn/järnoxid till SHE
skalan vid neutralt pH sker enligt formeln [5]:

ESHE= Eobs -0.4900 - 6.59810"4-t - 1.5873-10-6-t2

där

(Ekv 9)

t = autoklavtemperatur (°C).

3.3 Platinaelektrod

Platinaelektroden är enkel i sitt utförande, den består i princip av en bit platina som
exponeras i miljön. Den är därför robust och har använts i system som är känsliga för
läckage (huvudcirkulationssystem). Det finns olika varianter på konstruktion, beroende
på applikation (laboratorium eller kraftverk).

Tätningsmaterial är ofta PTFE i obestrålad miljö, men om tätningen är utsatt för
strålning kan den vara keramisk för bättre beständighet.

Plafinatråd

Elsktrodhölje/

Tätriing och isolering/
PlaHnaspetsj

Figur 4 Principskiss av platinaelektrod.

Figur 5 Platinaelektrod installerad i huvudcirkulationssystem



En platinaelektrod fungerar som vätgaselektrod (referenselektrod) vid ett tillräckligt
väteöverskott i förhållande till oxiderande ämnen (t ex syre eller väteperoxid)

Vätgaselektrodens potential bestäms av reaktionen

(Ekv 10)

För att erhålla en vätgaselektrod som fungerar även vid mindre vätemängder kan
utveckling av denna tänkas, se kapitel 4.2.

Nernst's ekvation för att beräkna den teoretiska potentialen för denna reaktion enligt
SHE-skalan är [5],

(Ekv 11)
nF

Vilket kan uttryckas

=-2303 ^-1

om

F { 2

vid alla T

där partial trycket för väte bestäms av Henrys lag

p H T = H • X,J T

Ekvation 8 kan också uttryckas som

1
y»2.T R

 mH2 ,7

-°H2,r

där BH x kan beräknas numeriskt enligt Referens [7]
1321

P BH2,T = - ^ ^ +10.703 - 0.010468 • T

(Ekv 12)

(Ekv 13)

(Ekv 14)

(Ekv 15)

där

(Ekv 16)



Eftersom XH2 r mäts, är det mer praktiskt att uttrycka Ekvation 9 som

1 * H T

PHT=— T^1— (Ekvl7)
2 E 103 • M

I Ekvation 10 till 17 är

ESHE = väteelektrodens potential på väteskalan, V.
£"0 Hj = standard potential, 0 för väte (V)
R = gas konstant (J-mol'1 -K"1)
F = Faradays konstant (As-mol"1)
n = antal elektroner i Ekv 5
T = absolut temperatur (K)
[H+] = väte koncentration
pH T = partial tryck av väte (Pa)
pHj = pH vid temperatur
XH T - molbråk löst väte (mol-(mol H2O)'1)
mHiT = löst väte molalitet (mol-(kg H2O)" )
XH r = löst väte viktandel (ppm)
MHj = molvikt väte (g-mol"1)
H = Henrys konstant
BH T - alternativ metod för att uttrycka Henrys konstant, numeriska värden fån Ref 7.
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4 Framtida möjligheter till referenselektroder

I detta kapitel ges en så komplett översikt som möjligt över framtida möjligheter till
referenselektroder i högtemperaturvatten, oavsett deras potentiella lämplighet i LWR-
miljöer.

4.1 Silverhalidelektroder

Silverhalidelektroderna finns i två olika varianter, dels interna där själva
referenssystemet hålls vid samma temperatur som mätlösningen, och dels externa där
referenssystemet kyls ned till omkring rumstemperatur. Silverhalidelektroden har vissa
begränsningar, bl.a. känslighet för större mängder vätgas, vätskepotentialer i saltbryggan
mellan mätlösningen och referenselektrodens interna elektrolyt och utdiffusion av
halidjoner från elektroden.

4.1.1 Ag/AgCl med diffusionsspärr för Cl-joner

En förbättring som kan göras på silver/silverkloridelektroden, särskilt interna där
temperaturen är hög i elektroden, är att minska utdiffusionen av kloridjoner till
omgivande elektrolyt, och därmed öka elektrodens stabilitet och livslängd. Ett sätt att
minska utdiffusionen är att "immobilisera" jonerna, dvs. binda elektrolyten i någon form
av gel. Vid höga temperaturer kan gelén formas av en oorganisk polymer [8]. Det krävs
att gelén är inert i den miljö där elektroden skall användas och att den är stabil över lång
tid.

Ett annat alternativ är att öka diffusionslängden med bibehållen eller minskad volym i
elektroden [9]. Detta innebär att det tar längre tid för kloridjonerna att diffundera ut till
omgivande lösning och utspädning av elektrolyten i elektroden går långsammare.
Samtidigt innebär dock detta att elektrodens impedans ökar och därmed blir den
känsligare för elektriska störfält och responsen blir långsammare.

Den minskade diffusionen i dessa elektroder gör också att de blir mindre känsliga för
närvaron av vätgas i omgivande elektrolyt.

4.1.2 Ag/AgCl med flödande elektrolyt

Ett sätt att komma till rätta med variationer i silver/silverkloridelektrodens interna
elektrolyt och därmed drift i elektrodpotentialen, är att låta ett litet flöda av elektrolyt
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passera elektroden ut i omgivande medium [10]. Detta flöde eliminerar samtidigt
problem med kontaminering från omgivande elektrolyt, t.ex. med löst vätgas. Nackdelen
är att en viss mängd kloridjoner kommer att följa med ut i elektrolyten, även om
mätelektrolyten från början är kloridfri. Referenselektroden själv avger en liten mängd
kloridjoner, och mängden ökar med ökande temperatur. I vissa fall är även läckage av en
liten mängd kloridjoner helt oacceptabelt. Elektroden blir dessutom mer komplicerad
och kräver mer underhåll för att säkerställa funktionen.

4.1.3 Ag/AgBr- och Ag/Agl-elektroder

Silverhalidelektroder med bromid eller jodid kan antas ha bättre stabilitet än
silverkloridelektroden, eftersom lösligheten för bromid och jodid är lägre. Ett problem
är dock bristen på termodynamiska data vid höga temperaturer. Det är därför svårt att
räkna ut teoretiska potentialer på SHE-skalan vid olika temperaturer.

Referenselektroder baserade på silver/silverjodid lider av en potentialinstabilitet kopplat
till en fasomvandling i silverjodiden. De olika faserna har olika potential och i
temperaturområdet nära fasomvandlingen blir potentialen instabil. Silverjodid är därför
ej tillämpbar över 127°C, medan silverbromid har visat tillfredställande resultat upp till
200°C[ll].

4.2 Vätgaselektroder

Vätgaselektroder är referenselektroder baserade på jämvikten mellan vätgas och
vätejoner vid en katalytisk metallyta, vanligen platina eller palladium. Fördelarna med
vätgaselektroder som referenselektroder vid höga temperaturer är att alla ingående
komponenter (vätgas, vätejoner, ädelmetallyta) är stabila vid höga temperaturer och
elektroden kan fungera utan särskild elektrolyt. Därmed kan fel i referenspotentialen
som härrör från temperatursprång eller vätskegränsytor elimineras. För reversibla
vätgaselektroder är omräkningen av uppmätt potential enkel om aktiviteterna för vätgas
och vätejoner är kända, se avsnitt 3.3.

En nackdel med dessa elektroder är hög känslighet hos den katalytiska ytan för
kontaminering med ämnen som påverkar den katalytiska effekten. Dessutom är inte
platina och palladium vätgaselektroder vid högre halter av syre eller andra oxidanter.

Det finns ett önskemål om att utvidga platinaelektrodernas användningsområde till
miljöer med lägre vätgaskoncentration. Vätgas behöver då tillföras vid elektroden. Detta
kan göras enligt två principer, antingen med extern tillförsel av vätgas, eller bildning av
vätgas vid elektroden genom elektrolys, se avsnitt 4.2.3.
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Elektroderna är dessutom pH-beroende och användningen som referenselektrod kräver
ett konstant och känt pH-värde. I många fall kan det även vara svårt att veta den exakta
aktiviteten av vätgas vid metallytan.

4.2.1 Vätgaselektrod med flödande elektrolyt

Ett sätt att eliminera problemen med okänd vätgasaktivitet och kontaminering av den
katalytiska metallytan, är att låta ett litet flöde med en syrefri lösning med känd
vätgasaktivitet passera förbi metallytan. Detta flöde hindrar då de kontaminerande
ämnena att nå fram till ytan [10].

En nackdel med denna elektrodtyp är den ökade komplexiteten och därmed ökat behov
av manuella insatser (t.ex. byte av vätgaskärl, pumpunderhåll). I vissa fall kan flödet
förbi referenselektroden in i kärlet där mätningen görs vara en nackdel.

4.2.2 Elektroder med gaspermeabelt membran

Ett annat sätt att åstadkomma känd vätgasaktivitet vid metallytan, är att använda
vätgaspermeabla metallmembran [12,13]. De kan bestå av palladium eller lämpliga
palladiumlegeringar (t. ex. Pd-Ag, Pd-Pt). Även denna elektrodtyp innebär ökad
komplexitet och kräver en del underhåll (vätgasförsörjning). Den har dessutom
begränsad tolerans för mängden oxidanter vid elektrodytan.

Med lämplig val av tjocklek på membranet och vätgastryck blir partialtrycket för vätgas
i elektrolyten närmast membranytan bara någon procent lägre än gastrycket. Elektroden
kan antas vara reversibel och potentialen uträknad med Nernst ekvation ger ett fel på
högst någon millivolt.

4.2.3 Kvasi-reversibla vätgaselektroder

Ett annat sätt att göra vätgasreferenselektroden mindre beroende av omgivande
elektrolyts sammansättning är att kontinuerligt polarisera en platina- eller
palladiumelektrod med en liten katodisk ström (10-100 (i A/cm2). Gränsytan mot
elektroden mättas då med vätgas från elektrolys av vatten. Denna elektrod är då inte
reversibel och följer inte Nernst ekvation, men om strömmen i är tillräckligt liten
(mindre än utbytesströmmen) blir avvikelsen från reversibelt beteende liten (-30 mV
eller mindre). Elektroden kallas kvasi-reversibel vätgaselektrod (Quasi-Reversible
Hydrogen Electrode, QRHE) [14]. Den har också benämnts dynamisk vätgaselektrod
(Dynamical Hydrogen Electrode, DHE) [15].
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Avvikelsen från reversibel potential är lika med överspänningen för vätgasutveckling på
elektroden T|, enligt:

RT i
7? = - — - (Ekvl8)

It i0

Kvoten RT/2F är ca 30 mV vid rumstemperatur och ca 60 mV vid 300 °C.
Utbytesströmmen /o ökar allmänt snabbare med ökande temperatur och avvikelsen från
reversibelt beteende blir allt mindre. Denna elektrod är mindre komplicerad än
föregående typer och kräver mindre underhåll. En stabil och brusfri strömkälla är vad
som behövs förutom elektroden själv. Den kvasireversibla elektroden har begränsad
tolerans för oxiderande ämnen i elektrolyten. För palladium är gränsen 300 ppb löst
syre.

4.3 Keramiska membran-elektroder

Keramiska membranelektroder bygger på keramiska material med jonledande
egenskaper vid höga temperaturer. Vanligast är syrejonledande membran. Tanken är att
den elektrokemiska potentialen skall förmedlas genom transport av joner genom
membranet så att båda sidor av membranet ligger vid samma potential. Potentialen på
membranets insida mäts sedan med lämpligt redoxpar på membranets insida. Vanliga
redoxpar är silver/silveroxid, koppar/kopparoxid och järn/järnoxid.

Membranelektrodens fördelar är att den tål höga temperaturer, är mekaniskt robust, och
att referenssystemet är skilt från omgivande elektrolyt. Elektroden är därför relativt
okänslig för kontaminering.

Nackdelen med keramiska membranelektroder är framför allt den höga impedansen
vilket innebär känslighet mot störningar och att impedansen är starkt
temperaturberoende. Vid lägre temperatur ökar impedansen och ofta fungerar inte
membranelektroden alls vid rumstemperatur. Andra problem som förknippas med
membranelektroden är tätningsproblem keram-metall och referenssystemet inte är stabilt
vid höga temperaturer. Dessutom är elektroden pH-beroende, så pH måste vara konstant
och känt då elektroden används som pH-elektrod.

4.3.1 YSZ keramisk membranelektrod med nytt internt referenssystem

Ett sätt att förbättra keramiska membranelektroder är att byta till ett stabilare internt
referenssystem. Det är känt att systemet Ag/Ag2O, som ofta används som intern
referens, inte är stabilt vid höga temperaturer. Även stabiliteten för Cu/Cu2O, som också
är mycket använt, har ifrågasatts.
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En möjlighet är att byta ut metalloxiderna mot metallhydrider i det interna
referenssystemet. I litteraturen finns framgångsrika försök refererade med palladium/
palladiumhydrid [17] och zirkonium/zirkoniumhydrid [18].

4.3.2 Keramiska membranelektroder med lantanfluorid

Det finns andra keramiska membran som är jonledande och som kan vara lämpliga för
referenselektroder vid höga temperaturer. En grupp jonledande keramer som är föremål
för stort intresse är fluoridjonledande lantanfluorider med små tillsatser av barium eller
strontium, t.ex. Lao.95Bao.05F2.95 och Lao.95Sro.05F2.95 [19,20]. Keramerna har i försök
visat sig vara stabila i vatten upp till åtminstone 523 K (250 °C) och 54 atm. Aktiviteten
av fluorid över ett fluoridledande membran kan fås att bli i jämvikt med aktiviteten av
syre över membranet genom att tillsätta en dispergerad oxidfas till keramen, t.ex. 5%
La2C>3. En cell med detta membran uppvisar en potential över membranet som direkt är
relaterad till skillnaden i syreaktivitet. Ett cellschema för en sådan cell med
silver/silveroxid som intern referens är

Pt, Ag/Ag2O I 5% La2O3 + Lao.95Bao.05F2.95 I H2O (O2), Pt

Cellpotentialens beroende av syrets partialtryck blir enligt Nernst ekvation

E = In
4F

aq (Ekv 19)

Genom jämvikten mellan O2, H2O och OH" är cellen ovan också pH-känslig. För att
relatera uppmätt potential till syrets partial tryck måste även pH vara känt. För pH-
mätning lämpar sig keramen med strontium, som uppvisar signifikant protonledande
förmåga. Med denna keram och Zr/Zr-hydrid som intern referens fås ett cellschema av
typen

Pt, Zr/ZrH]+x | La0.95Sr0.05F2.951 pH Buffert, Pt

Om lösningens pH är känd och konstant kan de ovan beskrivna membranelektroderna
fungera som referenselektroder. pH kan beräknas vid förhöjd temperatur om de aktuella
protolyskonstanterna är kända vid denna temperatur.

4.3.3 Andra keramiska membranelektroder

Det pågår en ständig utveckling av nya jonledande keramer för användning i
fastoxidbränsleceller (SOFC, solid oxide fuel cells) och för olika typer av gassensorer.
Ett exempel på den första typen av jonledande keramer är en seria-baserad keram med
sammansättningen (CeC>2)o.8(SmO[.5) [21]. Denna keram är syrejonledande liksom
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zirkonia, men har en lägre impedans än zirkonia vid samma temperatur, vilket bör ge en
stabilare och mindre störningskänslig signal vid referens- och pH-elektrodtillämpningar.

Ett exempel på den andra typen är BaCeo.sGdo.203.a (BCG), som också är en
syrejonledande fast elektrolyt, i syresensorer. BCG har hög ledningsförmåga i området
200-1000 °C. I gasfas vid 300 °C uppvisar en elektrod med BCG linjär respons från 1-
22% syre [22]. Vid temperaturer över 1000 K är ledningsförmågan för BCG i samma
storleksordning som för YSZ, men redan vid 600 K är den omkring 20 ggr högre för
BCG.

Gemensamt för nya keramiska membranmaterial är att de måste långtidstestas i
högtemperaturvatten för att veta om materialen är beständiga i den miljön. Både
högtemperaturvattnets förmåga att lösa upp ämnen och trycket som råder kan ge
problem för referenselektrodtillämpningar.

4.4 Metall- och metalloxid-elektroder

Metall och metalloxidelektroder är i många fall mekaniskt mycket stabila och tål höga
temperaturer. Deras främsta begränsning är att de är pH-känsliga, så pH-värdet måste
vara känt och konstant för att de skall fungera som referenselektroder. I många fall är
elektroderna framtagna som just pH elektroder för svåra miljöer, såsom höga
temperaturer och tryck.

4.4.1 Referenselektrod med wolfram och wolf ramoxid

Metallisk wolfram (med naturlig oxid) har föreslagits som lämplig referenselektrod i
högtemperaturvatten och i korrosiva medier [23]. För att komma till rätta med pH-
beroendet, kan elektroden placeras i en buffrad miljö, som sedan står i kontakt med
omgivningen via en saltbrygga. En lämplig högtemperaturbuffert är Ca(OH)2, som är
National Institute of Standards and Technology's referensbuffert med tillgängliga
termodynamiska data för höga temperaturer [24], Försök med buffrad wolframelektrod
har gett goda resultat under både HWC och NWC.

Försök med wolfram/wolframoxid som pH-elektrod i högtemperaturvatten (200-300 °C)
finns också rapporterad. Jämförelse mellan wolframelektroden och en mer traditionell
pH-elektrod med zirkoniamembran visade god överensstämmelse [25].
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4.4.2 Iridium/iridiumoxid-elektroder

Systemet iridium/iridiumoxid där oxiden har lagts på elektrokemiskt finns rapporterat
som elektrodsystem för pH-mätningar [26]. En linjär respons mot pH-värde uppmättes
och responsen påverkades inte av sulfat- eller sulfitjoner i lösningen. Däremot
förändrades responsen påtagligt av bisulfit och tiosulfat i testlösningen, vilket dock inte
normalt finns i LWR-miljöer. I en miljö med konstant och känt pH kan systemet fungera
som referenselektrod.

Ett flertal andra har också rapporterat användningen av iridium/iridiumoxidsystemet för
pH-mätning [27,28,29,30]. För att verifiera användning som referenselektrod i
högtemperaturvatten behövs dock kompletterande mätningar.

I ett annat fall har ett polymermembran (Nafion™) lagts ovanpå iridiumoxiden för att
skydda elektroden mot joner som kan störa den linjära responsen [31]. Ett sådant skydd
är användbart även i referenselektrodsammanhang om störande joner finns. Ett
polymermembran begränsar dock det användbara temperaturområdet.

4.4.3 Andra metall- och metalloxidelektroder

Impedansmätningar på tantaloxid visar ett idealt beteende hos passivfilmen på tantal
[32]. Detta kan indikera att tantal/tantaloxid är ett lämpligt system för en
referenselektrod i högtemperaturvatten. Elektrokemiska experiment i lämplig miljö
behövs dock för att verifiera tantaloxidens funktion som referenselektrod.

Ett antal metall-metalloxidsystem för pH-mätning finns rapporterade i litteraturen, bl.a.
system med platina/platinadioxid [33], palladium/palladiumoxid [34,35],
titan/titandioxid [33], bly/blydioxid [36] (dock ointressant för kärnkraftsmiljöer),
järn/magnetit [37], molybden/molybdenoxid [37]. För användning som
referenselektroder i högtemperaturvatten behövs verifiering av systemens
potentialstabilitet och hållbarhet vid temperatur.

4.5 Polymermembranelektroder

Olika typer av jonledande polymera membran finns utvecklade för användning i bränle-
cellsammanhang. Ett av de vanligaste polymermaterialen i sådana membran är Nafion. I
de flesta fall är kraven på dessa membran rätt långt från vad som krävs för en god
referenselektrod för högtemperaturvatten. Vanligtvis finns ett krav på hög effekttäthet
vilket innebär hög strömtäthet genom membranet och liten överspänning för
elektrodreaktionerna. Typiska arbetstemperaturer ligger omkring 100 °C [38].
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Begränsningar i den maximala arbetstemperaturen är antagligen den största nackdelen
för polymera membran. Det är också okänt hur pass stabila polymererna är i
högtemperaturvatten i längre tidsperspektiv. Det finns trots detta några få exempel på
polymera membran i elektrodsammanhang. Bl. a. har Nafion använts som jonselektivt
membran till en pH-elektrod baserad på iridiumoxid, för att minska känsligheten för
störande joner i elektrolyten. Tester upp till 90 °C har gett goda resultat [31].

En referenselektrod helt baserad på jonselektiva polymera membran finns rapporterad i
litteraturen [39], men den är endast testad vid rumstemperatur och de använda
polymermaterialen (bl a PVC) tillåter knappast några extrema temperaturer.

4.6 Dopad diamant

Diamant kan läggas som tunna filmer på ett substrat med hjälp av CVD (chemical vapor
deposition)-teknik. Genom att dopa diamanten med lämpliga dopningsämnen (t.ex. bor)
kan diamantfilmen göras halvledande. Vid mycket höga dopningsdensiteter blir filmen
ledande och får nästan metalliska egenskaper (semimetall). Sådana ledande
diamantfilmer har av många förutspåtts få stor betydelse som elektrodmaterial inom
elektrokemin. Diamantfilmerna är mekaniskt mycket starka och korrosionsbeständiga.
De är kemiskt mycket inerta och ger därför ett litet eget bidrag till uppmätta strömmar
och det användbara potentialfönstret i vattenlösningar är stort.

Diamantfilmer för elektrokemiska försök har lagts på ett flertal substrat, bl. a. kisel,
kvarts, polykarbonat-membran, glassy carbon, grafit, wolfram och molybden [40].
Mycket arbete pågår med att kartlägga de elektrokemiska egenskaperna hos dopad
diamant [41, 42] och många nya användningsområden för diamant som elektrodmaterial
är att förvänta. Någon användning av diamant som referenselektrod i elektrokemiska
system har ännu inte rapporterats.
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5 Applikationer av elektrokemiska mätningar i
kärnkraftverk idag

5.1 Elektrokemiska mätningar i BWR
För mätningar i BWR-miljö används framförallt platina-, membran- och
silverkloridelektroder.

De flesta mätningarna föranleds av HWC antingen kontinuerligt eller vid kortare försök.
Platinaelektroderna används i dessa fall som referenselektroder av samtliga utförare. I
flera fall används också andra elektroder som back-up och/eller komplement för
mätningar vid ingen eller låg vätedosering.

• Mätningar görs i svenska kärnkraftverk av elektroder levererade av Studsvik [43].
Mätningar görs idag i alla svenska kraftverk som tillämpar HWC. I Barsebäck 1 och
2 mäts potentialen både i huvudrecirkulationssystem och i kylsystem för avställd
reaktor. Normalt används platinaelektroder, men även en silverkloridelektrod har
använts i kylsystem för avställd reaktor för att följa korrosionspotentialen vid låg
eller avbruten vätedosering [44].

• GE har tidigare publicerade mätningar i härd och i recirkulationssystem med
silverkloridelektrod i safir-hölje i ett antal reaktorer [45]. De har även använt
platinaelektroder med keramtätning och membranelektrod med Fe/Fe3O4 i bestrålad
miljö [46]. Mätningar gjordes i huvudrecirkulationssystem, bottendränage,
reaktorvattenreningssystem, nedre plenum och härden. Jämförelser mellan verkens
olika behov av vätedosering för att sänka potentialen vid olika positioner
undersöktes. Mätningar har även gjorts nyligen av korrosionspotentialer i härden för
att studera effekten av ädelmetallplätering, NMCA [47]. Sedan Maurice Indig gick i
pension tillhandahåller GE ej silverkloridelektroder.

• ABB har utfört mätningar i autoklaver i svenska BWR med NWT elektroder i
samband med materialprovningar [48,49].

• NWT har gjort autoklavmätningar tidigare i Vermont Yankee [50] med
silverkloridelektroder.

• Siemens gör mätningar med extern silverkloridelektrod och platinaelektrod i
Gundremmingen B och C [51,52]. Mätningarna görs 1 m och 17 m från
reaktortanken (det senare vid inloppet till en regenerativ värmeväxlare).

• Toshiba har gjort mätningar i härden och i autoklav i RWCU system med
silverkloridelektrod och platinaelektrod från GE [53]. De har senare gjort mätningar
i bottenblåsningsledningen [54],
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• Taiwan Power Company, gör mätningar i autoklav i Chinshan 1 [55]. Elektrodtyp
anges inte.

5.2 Elektrokemiska mätningar i PWR och
CANDU
Elektrokemiska mätningar på sekundärsidan

På sekundärsidan används silverkloridelektroder. Vätehalten är inte tillräckligt hög för
att platina ska fungera som referenselektrod. Membranelektroder och platinaelektroder
är känsliga för pH variationer som kan förekomma. Däremot kan de komplettera
silverkloridelektroder.

• Vattenfall har gjort omfattande mätningar i Ringhals med elektroder levererade från
Studsvik [56]. Mätningar har gjorts i autoklaver och i matarvattenledningen. På
senare tid har korrosionspotentialerna använts som övervakning av driftförhållanden
för att undvika syreinläckage [57].

• EDF har gjort mätningar i Golfech med externa silverkloridelektroder från Studsvik.
[58]

• Siemens har gjort mätningar med extern silverklorid i Biblis A och B i
högtrycksförvärmare och i ånggeneratorn. [51]

• NWT har gjort mätningar i St Lucie i autoklav från matarvattenledningen med
extern silverkloridelektrod [59].

• Ontario Hydro har gjort mätningar i CANDU-reaktorerna Bruce A och B7 [60] samt
i Pickering A4 med extern silverklorid i autoklaver efter högtrycksförvärmare.

• Duke Power har genomfört mätningar i Oconee 2 [61] med extern silverklorid i
autoklav efter högtrycksförvärmare.

• Tidigare har mätningar gjorts i fyra japanska PWR vid olika positioner i
sekundärkretsen [62]. Provtagningsflöden uppvärmdes till 200°C.

• Mitsubishi gjorde mätningar i Takahama 1 och 2 vid flera olika positioner [63].
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Elektrokemiska mätningar på primärsidan

På primärsidan i en PWR är vätehalten hög. Hänsyn måste tas till att pH kan variera,
antingen genom att använda en pH-känslig elektrod i kombination med en
platinaelektrod, eller genom tillförlitliga beräkningar av pH.

• Ringhals har genomfört mätningar på primärsidan med elektroder från Studsvik
[64,65]

• VTT har gjort mätningar i Loviisa 1 [66] och i forskningsreaktorn Rez med
silverkloridelektroder [67].
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6 Översikt av elektrodutveckling och framtida
trender

6.1 Översikt av elektrodutveckling de senaste år-
tiondena

Då elektrokemiska mätningar skulle utvidgas mot högre temperatur under sextio- och
sjuttiotalet utgick man naturligt från kunskap vid rumstemperatur. Den mest använda
elektroden vid rumstemperatur är kalomelelektroden, som bygger på jämvikten mellan
kvicksilver(I)klorid (kalomel) och kvicksilver. Vissa experiment utfördes med ganska
komplicerade konstruktioner av olika typer av kvicksilverelektroder av externt utförande
eftersom kalomel ej är termiskt stabilt. Sedan introducerades silverkloridelektroder, som
också är en vanlig elektrod vid rumstemperatur och den är idag den dominerande refe-
renselektroden för högtemperaturvatten, se avsnitt 3.1.

Som framgått av avsnitt 3.1 bestäms silverkloridelektrodens potential av ett samband i
vilken elektrodens kloridhalt ingår. En stabil elektrod kräver således att elektrodens inre
elektrolyt har en konstant och känd kloridhalt. Detta är normalt inga problem vid rums-
temperatur, men vid högre temperaturer, innebär detta ett väsentligt problem eftersom
såväl volymen av elektrodhuset som den interna elektrolyten förändras vid uppvärmning
till önskad temperatur. Tryck- och temperaturändringar ger dock volymförändringar och
upprepade sådana kommer att orsaka pumpeffekter, dvs utbyte mellan elektrodlösningen
och omgivningen kommer att ske. Detta problem har sökt lösas på flera sätt. Ett sätt är
att genom att använda olika typer av diffusionsspärrar och fyllkroppar i elektrodhusen
med låg termisk expansionskoefficient minska de termiska förändringarna. Detta har
varit framgångsrikt och interna så kallade tryckbalanserade silverkloridelektroder finns
tillgängliga kommersiellt.

Ett annat sätt att hålla kloridhalten konstant är att utnyttja silverkloridens löslighet som
stiger kraftigt med temperaturen. Dessa elektroder är då avsedda att få en av enbart tem-
peraturen bestämd kloridhalt, och därigenom en bestämd potential. Större mängder sil-
verklorid kan behöva tillföras om inte fyllkroppar används. Pumpeffekter kommer ändå
att existera och det är nödvändigt att inga andra ämnen som kan inverka på silver-
kloridens löslighet eller potential kan ta sig in i elektroden. Vidare kan denna typ av
elektrod inte kontrolleras vid rumstemperatur eftersom elektrodens kloridhalt då är för
låg. Ofta anges att temperaturer över 200°C är nödvändiga för god elektrodfunktion.

Det bör påpekas att läckage ur elektroden måste vara minimalt. Både klorid och silver
förekomst är oacceptabelt i de flesta nukleära system. Elektroden kan således inte inne-
hålla alltför mycket kemikalier utan att detta kommer att betraktas som en säkerhetsrisk.
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Som nämnts kan främmande ämnen förorena en elektrod genom diffusion och pump-
effekter. Flera varianter av silverkloridelektroder har tagits fram för att motverka detta,
bland annat den externa elektrodtypen som blivit vanlig i nukleära miljöer. Principen för
denna har beskrivits ovan. Ett problem unikt för den externa elektrodtypen är att dess
potential måste räknas om med tanke på temperaturgradienten i elektroden. Elektrodty-
pens främsta fördel är att indiffusion av kontaminerande ämnen kraftigt kan begränsas.
Detta har till exempel visats i tryckvattenreaktorers primärsystem där vätehalten är i
ppm-nivå och externa elektroder framgångsrikt har använts istället för interna.

Även i externa elektroder bestäms referenselektrodens potential av kloridhalten och
denna måste därför vara känd. Under långtidsförsök kan detta innebära svårigheter.
Samma angreppssätt har valts att söka eliminera detta som för interna elektroder, nämli-
gen att använda en kloridkoncentration som svarar mot silverkloridelektrodens löslig-
hetsprodukt. Vid rumstemperatur är dock lösligheten låg och därmed försvåras om-
vandlingen till SHE som måste göras utgående ifrån empiriska data.

Slutligen måste framhållas att rent konstruktionsmässiga aspekter på högtemperatur-
elektroder kan vara minst lika viktiga som de rent elektrokemiska. Ovan har pumpef-
fekter berörts men inte heller materialvalet för elektroderna är enkelt. Endast ett fåtal
material är kända som uppfyller krav på isolationsförmåga och beständighet mot miljö.
Inför man dessutom krav på beständighet mot radioaktiv strålning återstår endast myck-
et avancerade material. Mätningar med silverkloridelektroder i sådana fält kan även
ifrågasättas av andra aspekter.

Även om flera svårigheter med silverkloridelektroder påpekats, erbjuder dock dessa
möjlighet till kontrollerade elektrokemiska mätningar i högtemperaturvatten. Detta un-
der förutsättning att mätningarna kvalitetsäkras på lämpligt sätt. Ett sätt att öka mät-
ningarnas kvalitet är att använda multipla elektroder, antingen identiska elektroder eller
gärna elektroder av olika typ. Dessutom kan silverkloridelektroder kombineras med
pseudo-referenselektroder framtagna för olika miljöer enligt nedan. Det bör här också
påpekas att beskrivna för- och nackdelar med de aktuella elektroderna utgår från krav
gällande för nukleära miljöer. Vid mätning i andra miljöer, till exempel i havsvatten, är
förhållandena helt annorlunda, och mycket god stabilitet kan erhållas genom att välja
interna elektroder med samma kloridkoncentration i elektrod och omgivning.

De första elektrokemiska mätningarna som utfördes i kraftverksmiljö var relaterade till
försök med vätgaskemi. Redan tidigt noterade man under vätgasförsöken att platinas
potential ofta var stabil medan rostfritt ståls potential varierade mer. Med gammal kun-
skap kan detta förklaras med att platina är ett väsentligt bättre vätgaselektrod än syrgas-
elektrod. Platinas potential kommer därmed i rent vatten att bestämmas av väte när
överskott i förhållande till syre föreligger. Rostfritt stål, vars potential man vill mäta, är
en väsentligt sämre väteelektrod än platina och stålets potential kommer att domineras
av oxidanthalten. Således kom platina att användas som referenselektrod eftersom dess
potential som beror endast av vätehalten, som normalt är känd, och pH som är konstant
under de intressanta förhållandena. Därmed hade således en så kallad pseudo referens-
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elektrod funnits. Med en sådan elektrod avses en elektrod vars användning är knuten till
goda praktiska erfarenheter i en viss applikation och inte till grundläggande elektroke-
miska principer. Platinaelektroder är nu sedan länge en naturlig del av de flesta elek-
trodinstallationer i BWR-miljö. I svenska BWR förlitar man sig till största delen på pla-
tinaelektroder för monitering av vätgaskemi. Vissa miljöer täcks dock inte av platina-
elektrodens arbetsområde. Det gäller speciellt vid normal vattenkemi och vid låga vät-
gasdoseringar, så kallad partiell-HWC. För sådana förhållanden krävs andra elektrodty-
per eller modifierade platina elektroder, se vidare nedan.

Även i primärsidig PWR miljö är platina möjlig att använda som pseudo-
referenselektrod. För att detta ska vara möjligt krävs kännedom om pH, som kan beräk-
nas från litium- och borhalt, samt om vätehalten. Även i PWRs sekundärsystem är det
värdefullt att inkludera en platinaelektrod. Det har visats att denna antar en potential
nära eller motsvarande vätgaselektroden. I detta fall är dock vätehalten låg och direkt
omräkning till SHE-skalan kan vara besvärlig.

Konstruktionsmässigt är en platinaelektrod enklare än en silverkloridelektrod. För avan-
cerade mätningar är dock kraven stora. Läckage kan ej tillåtas då varm avställning eller i
värsta fall nerkörning av reaktorn kan bli nödvändigt. Kritiskt i detta sammanhang är
tätningen mellan platina och omgivande elektrodhållare. Här har olika tätningar använts
såsom avancerade polymerer, keramiska krymptätningar och lödfogar mellan keramiskt
och metalliskt material.

För att kunna utföra mätningar i BWR oberoende av vätedosering utan att förlita sig på
silverkloridelektroder har membranelektroder använts. Membrantekniken har hämtats
från bränslecelltekniken och elektroden utvecklades ursprungligen för pH-mätningar vid
hög temperatur. Senare har elektroden anpassats och introducerats som referenselektrod
i BWR-miljö. Som intern elektrolyt har under senare år använts uteslutande
järn/magnetit blandning för kraftverksmätningar medan andra metall/metalloxid bland-
ningar ännu används för laboratorieändamål.

De elektrokemiska egenskaperna för en membranelektrod är komplexa men är ej nöd-
vändiga att känna till i detalj för att använda elektroden. Elektroden har teoretiska för-
delar framför såväl silverklorid- som platinaelektrod såsom eliminerad risk för utspäd-
ning av elektrolyt och ett större arbetsområde. Elektrodkonstruktionen är dock kompli-
cerad och en rad problem har rapporterats vid användning i kraftverk. Större delen av
dessa data är dock ej publicerade i öppen litteratur. Förbättrade prestanda kan förväntas.

6.2 Utvecklingstrender för BWR

Det finns idag en strävan vid vissa kraftverk att minska vätedoseringen för att om
möjligt minska spridningen av radioaktivitet i rörsystemen. Utvecklandet av
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referenslektroder för högre halter av oxiderande ämnen som vid partiell HWC och
NWC, bedöms därför vara angeläget.

Ett antal möjligheter har presenterats i kapitel 4. Bland de mer intressanta anses platina-
elektrod med flödande elektrolyt (4.2.1), kvasi-reversibel vätgaselektrod (4.2.3) eller
någon form av membranelektrod (4.3) vara. Metall/metalloxider bedöms också vara en
möjlighet, se avsnitt 4.4, där wolfram/wolframoxid hör till de mer beprövade i
högtemperaturvatten.

Vid positioner utan bestrålning är silverkloridelektroder en möjlighet att kunna mäta
potentialer vid lägre vätedosering. En silverkloridelektrod har använts med framgång i
321-systemet i Barsebäck 1 under ett reaktorår. Eventuellt kan utveckling för bättre
livslängd göras, som t ex en förbättrad diffusionsspärr (4.1.1).

Även för bestrålad miljö som i reaktortanken för internpumpsreaktorer kan utveckling
av elektroder vara aktuellt inför eventuell HWC-drift. Tärningar som är mer beständiga
mot strålningsmiljön under lång tid måste då utvecklas. I Halden pågår arbete för att
utveckla en palladiumelektrod för mätningar i härd [68].

6.3 Utvecklingstrender för PWR

I PWR primärkrets är behovet av mätningar av korrosionspotentialer ej överhängande
under stationär drift så länge en väl reducerande miljö upprätthålls. Om däremot
vätgasdoseringen avses att minskas kan ett behov av att mäta korrosionspotentialer
uppstå, samt vid avställning och uppstart. Detta är av speciellt intresse idag såväl vad
gäller sänkta vätehalter som uppstartkemins inverkan på primärsidig spänningskorrosion
(Primary Water Stress Corrosion Cracking, PWSCC). En utveckling av elektroder för
bättre livslängd kan då vara önskvärd. För mätningar under bestrålning gäller vad som
ovan sagts angående BWR-miljö. Dessutom tillkommer att temperaturen är högre.

I PWR sekundärkrets fungerar silverkloridelektroder tillfredställande idag. Eventuellt
kan utveckling för bättre livslängd göras, som t ex diffusionsspärr (4.1.1).
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7 Slutsatser

En sammanställning har gjorts av de referenselektroder för högtemperaturvatten som
används idag.

Silverkloridelektroder är de mest använda elektroderna för högtemperaturvatten.
Elektrodtypen finns i flera varianter, var och en anpassad för sitt speciella ändamål. Rätt
använd är silverklorid elektroden ett värdefullt verktyg för elektrokemi vid höga
temperaturer, då den till skillnad från flera andra använda elektrodtyper, ej varierar med
exempelvis omgivningens pH-värde. Elektroden kan dock förgiftas exempelvis av höga
vätgashalter.

Främst två ytterligare elektrodtyper används för högtemperaturmätningar, nämligen
platinaelektroder och keramiska membranelektroder.

Platinaelektroder är av mer robust konstruktion och speciellt användbara i BWR-miljö
för att följa vätgasdosering. En begränsning föreligger vid låg och ingen vätedosering.
De reagerar också på pH-förändringar.

För mätningar vid låg eller ingen vätedosering ges förslag till varianter av den
konventionella platinaelektroden. Intressanta varianter är platinaelektrod med flödande
elektrolyt eller kvasi-reversibel vätgaselektrod. Silverkloridelektroder är också en
möjlighet, åtminstone i obestrålade miljöer.

IPWR primär- och sekundärsystem, där pH varierar, är silverkloridelektroder lämpliga.
Utvecklade varianter av silverkloridelektroder för bättre livslängd föresås, bland annat
med förbättrad diffusionsspärr för att hindra utspädning.

Keramiska membranelektroder för högtemperaturvatten utvecklades ursprungligen för
pH-mätning. De kan även användas som referenselektroder i miljöer där pH är konstant
eller kan beräknas. IBWR miljö har de använts speciellt i amerikanska reaktorer. Data
från senare tid finns dock endast sparsamt rapporterade i öppen litteratur.

Förutom modifierade elektroder av liknande typ som ovan beskrivits finns även andra
referenselektroder som utgör möjligheter i framtiden. Ett exempel är metall-
metalloxidelektroder. Dessa kräver dock utvecklingsarbete.

Slutligen ges en översikt över de mätningar i BWR-, PWR- och CANDU-reaktorer som
finns publicerade i litteraturen. Flertalet mätningar har utförts i kokarreaktorer. Resultat
finns publicerade främst från amerikanska kraftverk (med elektroder från GE), från
svenska kraftverk (med elektroder från Studs vik), från Siemens och från Toshiba. Ett
flertal mätningar har även utförts i sekundärsystem i PWR. Resultat har redovisats från
Ringhals, samt främst från tyska och amerikanska kraftverk.
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