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Alkusanat
Tämä tutkimus kuuluu osaksi kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelmaa KYT 2022. Tässä
raportissa esitetään projektin ”Vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja niiden merkitys
kuparikapselin korroosioon” ensimmäisen vuoden tulokset. Tutkimuksen projektipäällikkönä
on toiminut Leena Carpén ja tutkimukseen ovat osallistuneet vuonna 2019 Vilma Ratia, Mervi
Somervuori, Malin Bomberg ja Maija Nuppunen-Puputti sekä osaamiskeskusten BA2406 ja
BA3607 teknistä henkilökuntaa: Taru Lehtikuusi, Seija Kivi, Marketta Mattila ja Tuomo
Kinnunen (BA2406) ja Mirva Pyrhönen (BA3607). Posiva Oy:n tutkimushenkilöstöä kiitetään
kuparimateriaalin toimittamisesta sekä vesinäytteiden toimittamisesta mikrobien rikastamista
varten. Tutkimuksen ovat rahoittaneet Valtion ydinjäterahasto (VYR) ja VTT.
Espoo 5.5.2020
Tekijät
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1. Johdanto
Suomen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa käytetään KBS-3-konseptia, jossa
lähtökohtana on moniesteperiaate ratkaisun luotettavuuden varmistamiseksi. Näitä
vapautumisesteitä ovat polttoaineen olomuoto, loppusijoituskapseli, bentoniittipuskuri ja
peruskallio. Polttoaine on keraamisessa muodossa, ja se on kaasutiiviiden metallisauvojen
sisällä. Polttoaine pakataan loppusijoituskapseliin, joka suojaa polttoainetta korroosiolta ja
mekaaniselta rasitukselta kalliossa. Lopuksi kapselin ympärille laitetaan bentoniittisavea, joka
vähentää sekä veden liikkumista kapselin lähellä että suojaa kapselia sellaisessa tilanteessa,
jossa kallio mahdollisesti liikkuu. Tämä kokonaisuus sijoitetaan noin 420 metrin syvyyteen
peruskallioon. (Posiva, 2020)
Jotta voidaan määrittää loppusijoituksessa pitkällä aikavälillä olevia olosuhteita, tulee ottaa
huomioon sen ympäristö kokonaisuudessaan ja mahdolliset pitkällä aikavälillä siinä tapahtuvat
muutokset. Yksi tärkeä seikka on mikrobiologinen toiminta kallioperässä, joka voi heikentää
vapautumisesteiden toimintaa muun muassa aiheuttamalla kuparikapselin korroosiota,
bentoniittipuskurin toimintakyvyn alenemista ja kaasujen muodostumista. Vaikutus voi tulla
joko suoraan mikrobeista, tai niiden aineenvaihduntatuotteista. Loppusijoitustilan kemiallisten
olosuhteiden muuttuminen voi vaikuttaa muun muassa korroosioalttiuteen tai radionuklidien
kulkeutumiseen. Vaikutus voi olla joko turvallisuutta huonontava tai parantava, sillä
mikrobiologinen toiminta voi olla myös eduksi vaikkapa vetyä ja happea kuluttavien bakteerien
myötä tai muodostamalla erittäin tiiviin suojaavan biofilmin kuparin pinnalle.
Mikrobien mahdollisia alkuperiä voi kallioperän lisäksi olla loppusijoitettu jäte, bentoniittisavi,
luolaston täyttävä vesi tai sinne rakentamisen aikana kulkeutuneet mikrobit. Aiemmissa
Suomen kallioperän pohjavesistä tehdyissä tutkimuksissa niiden on todettu sisältävän
bakteereja, arkeoneja ja sieniä (Bomberg ym., 2012; Itävaara ym., 2011; Purkamo ym., 2013;
Sohlberg ym., 2015). Olkiluodon pohjavesistä on löydetty runsaasti sulfaatinpelkistäjiä ja
rikkiyhdisteitä hyväksikäyttäviä mikrobeja (Bomberg, ym. 2015a; Bomberg ym. 2015b;
Miettinen ym. 2015). Sulfaatinpelkistäjät ovatkin yksi kuparin korroosion nopeuttamisen
kannalta merkittävä ryhmä (Carpén ym., 2018; Chen ym., 2014). On kuitenkin huomioitava,
että mikrobiston koostumus ja toiminta voivat poiketa toisistaan merkittävästi eri paikoissa
(Bomberg ym., 2010, Purkamo ym., 2016; Purkamo ym., 2018). Mikrobisto voi myös muuttua
samassa paikassa ajan mittaan, kun geokemiallista evoluutiota ja eri vuorovaikutuksia
tapahtuu. On myös todettu, että lepotilassa olleet mikrobit voivat aktivoitua jälleen nopeasti,
jos sopivia energian- ja hiilenlähteitä tulee käytettäväksi (Rajala ym., 2015).
Kuparin mikrobiologista korroosiota suomalaisissa loppusijoitusolosuhteissa on tutkittu
MICCU-hankkeessa (KYT2014) sekä MICOR- ja BASUCA-hankkeissa (KYT2018). Näissä
hankkeissa on todettu, että mikrobeilla on rooli erilaisten korroosiomekanismien kiihdyttäjänä
(yleinen korroosio, paikallinen korroosio, jännityskorroosio ja raerajakorroosio). Useimmissa
tapauksissa korroosio on nopeampaa sellaisissa olosuhteissa, joissa on läsnä mikrobeja, kuin
abioottisissa olosuhteissa.
Kuparin pinnoille tarttuneiden mikrobien aktiivisuus ja niiden kuparin pinnalle muodostamat
biofilmit ovat oleellisessa roolissa mikrobiologista korroosiota tarkastellessa (Lane, 2005;
Javaherdashti, 2008; Carpén ym., 2002). Paikalliset olosuhteet biofilmin alla voivat erota
ympäröivistä olosuhteista merkittävästikin muun muassa liuenneen hapen, pH:n sekä
epäorgaanisten ja orgaanisten aineiden pitoisuuksien osalta. Nämä olosuhteet taas saattavat
kiihdyttää kuparin paikallista korroosiota myös sellaisessa ympäristössä, jossa olosuhteet
muutoin eivät ole korroosiota kiihdyttävät. Toisaalta myös sellaiset toiminnat, jotka eivät
tapahdu suoraan kuparin pinnalla vaan bentoniittikerroksessa tai sen läheisyydessä, voivat
tuottaa kuparin kannalta haitallisia yhdisteitä.
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2. Tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on arvioida käytetyn ydinpolttoaineen vapautumisesteissä
tapahtuvien muutosten vaikutusta kuparikapselimateriaalin korroosioon. Tavoitteena on myös
osaamisen jatkumisen varmistaminen mentoroimalla ja kouluttamalla uusia tutkijoita
ydinjäteturvallisuuden aihepiiriin.
Koko projektin aikana tavoitteena on:
1. Kuparin korroosiomekanismien ja korroosionopeuden analysointi Suomen
loppusijoitusolosuhteissa. Tutkitaan eri olosuhteissa muodostuvien korroosiotuotekerrosten ominaisuuksia ja koostumuksia. Uutena tutkimuskohteena on myös hitsialue.
2. Kuparin pinnoille muodostuvan biofilmin ominaisuuksien tutkiminen, jotta voidaan
arvioida kuparin mikrobiologisessa korroosiossa avainasemassa olevia mikrobiryhmiä
ja niiden toimintaa kuparin pinnalla.
Vuoden 2019 aikana tavoitteena oli suunnitella ja aloittaa ensimmäinen pitkäaikainen
altistuskoe relevanteissa ympäristöissä, joissa on mukana myös nitraattia pelkistävät bakteerit
(liittyen tavoitteeseen 1) ja biofilmien kasvattamisen aloittaminen (liittyen tavoitteeseen 2).
Lisäksi uusia tutkijoita mentoroidaan ja koulutetaan jatkuvasti.
Projektin seuraavana vuonna 2020 päätetään meneillään oleva pitkäaikainen koe ja
analysoidaan
sen
tuloksia
liittyen
erilaisissa
ympäristöissä
tapahtuviin
korroosiomekanismeihin sekä tutkitaan biofilmien ominaisuuksia. Lisäksi tehdään
pienimuotoinen valmisteleva koe seuraavaa pitkäaikaiskoetta varten eri mikrobiyhdistelmillä
sisältäen kuusi eri ympäristöä, joihin laitetaan kuparinäytteitä korroosio- ja mikrobiologisia
tutkimuksia varten.

2.1

MoToPro-yhteiskoe

KUKO-projekti osallistuu myös yhteiseen vapautumisesteiden vuorovaikutuskokeeseen
(MoToPro), jonka on määrä alkaa vuonna 2020. Yhteiskokeessa tutkitaan eri
vapautumisesteiden
vuorovaikutuksia
ja
niiden
merkitystä
loppusijoituksen
kokonaisturvallisuuteen. Vuoden 2019 aikana KUKO osallistui vuorovaikutuskokeen
suunnitteluun ja teki osaltaan yhteiskokeeseen liittyviä hankintoja ja valmisteluja.

3. Materiaalit ja menetelmät
3.1

Koejärjestelyt

Seuraavassa esitetään KUKO-projektin ensimmäisen koesarjan koeolosuhteet. Tässä,
vuonna 2019 aloitetussa ja vielä meneillään olevassa koesarjassa keskitytään sulfaatin
pelkistäjiin (SRB), asetogeenisiin mikrobeihin (AA ja HA) ja nitraatin pelkistäjiin (NRB)
huoneenlämpötilassa. Tässä koesarjassa seurataan kuparinäytteiden korroosiota on-line
sähkökemiallisilla mittauksilla näissä hapettomissa eri ympäristöissä.
Tässä koesarjassa oletetaan, että (1) rakennusvaiheessa ONKALOon päässyt happi on
kulutettu pois (hapeton ympäristö), ja että (2) kupari on kosketuksissa pohjaveden kanssa eli
bentoniittipuskurin antamaa suojaa ei enää ole. Ympäristö pidetään mahdollisimman
hapettomana pitämällä koejärjestelyä säilytyskennossa, ja koepulloja ja säilytyskennoa
puulataan argonilla muutaman päivän välein kokeen aikana. Hapen aiempi läsnäolo otetaan
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kuitenkin huomioon siinä, että kuparinäytteille on tehty altistus esihapettamalla niitä ilmassa
90°C:ssa viikon ajan, mikä simuloi hapellisen vaiheen aikana kuparin pinnalle muodostuvaa
oksidikerrosta. Kokeessa käytetty vesi on simuloitua pohjavettä, joka on suunniteltu
ONKALOsta otetuista vesinäytteistä tehtyjen analyysien perusteella. Tässä vedessä on myös
otettu huomioon bentoniitin vaikutus veden kemiaan.

3.2

Materiaalit

3.2.1

Kupari

Laboratoriokokeissa käytetään materiaalina OFP-kuparia (happivapaata, mikroseostettu
fosforilla).
Sähkökemiallisissa,
painohäviöja
karakterisointinäytteissä
sekä
jännityskorroosionäytteissä käytetty kupari oli Posiva Oy:n toimittamaa kuumavalssattua
levyä, jossa oli tunniste 226328. Optisella emissiospektrometrialla tehdyn analyysin
perusteella materiaali oli yli 99,95% kuparia. Materiaalin analyysitodistus on liitteessä 1.
Kokeita varten valmistettiin viidenlaisia näytteitä: (1) noin 70*25*(3-5) mm kokoisia 600 grittiin
hiottuja näytteitä, joita käytettiin painohäviömäärityksiin (gravimetria) sekä mikrobiologisiin
tutkimuksiin, (2) pinta-alaltaan 1 cm2 kokoisia 600 grittiin hiottuja näytteitä, joita käytettiin
sähkökemiallisiin kokeisiin, (3) noin 70*10*(6-7) mm kokoisia hitsinäytteitä, jotka on hiottu 600
grittiin, (4) U-sauvoja jännityskorroosion tutkimista varten sekä (5) 1 µm asti kiillotettuja,
pienempiä karakterisointinäytteitä.
Painohäviönäytteet mitattiin, punnittiin (Mettler Toledo XPE205 DeltaRange, mittaustarkkuus
0,01 mg alle 80 g kappaleille) ja kuvattiin ennen kokeen aloittamista. Sähkökemiallisiin
näytteisiin kiinnitettiin johdin pistehitsaamalla, ja näytteet lakattiin käyttämällä TeknoTarpinnoitetta 1 cm2 näytepintaa lukuun ottamatta.
Näytteet hapetettiin ilmassa 90°C:ssa seitsemän vuorokauden ajan ennen niiden laittamista
kokeeseen. Tämän tarkoitus on simuloida materiaalin altistumista ensin hapellisille olosuhteille
ennen hapetonta ympäristöä. Aiemmassa tutkimuksessa (Isotahdon ym., 2019) hapettamisen
on todettu vaikuttavan näytteissä tapahtuvaan painohäviöön.
Kahteen ympäristöön lisättiin Corr Instruments:n valmistamat MAS-sensorit (multielectrode
array sensors) paikallisen korroosion tutkimiseksi. MAS-sensorit koostuvat yhdeksästä
pienestä sensorista, jotka mittaavat korroosionopeutta. Yksittäisten sensorien tuloksia
havainnoimalla voidaan saada sekä suurin korroosionopeus, ja kaikista tuloksista arvioimalla
keskimääräinen korroosionopeus. Koska sensoreihin ei ollut saatavilla OFP-kuparia, niin ne
oli valmistettu muusta näytemateriaalista poiketen Cu-ETP-kuparista (tough pitch copper,
C110), joka sisältää vähintään Cu 99,90 % ja happea enintään 0,04 % (Alcobra, 2020).
Ennen testiä näytteet pestiin asetonilla ja etanolilla, ja sen jälkeen steriloitiin lämpökaapissa
160°C:ssa vähintään kaksi tuntia. Referenssi- ja vastaelektrodit sekä kokeissa käytetyt mittarit
steriloitiin etanolissa (70%).
3.2.2

Vesi

Kokeessa käytetään hapetonta (argonilla kuplitettua) laboratoriossa valmistettua simuloitua
pohjavettä, joka steriloitiin autoklaavissa. Taulukko 1 esittää veden koostumuksen.
Laboratoriopohjaveden koostumus simuloi Olkiluodon alueen pohjavettä tilanteessa, jossa
pohjavesi on tasapainotilassa bentoniitin kanssa.
Lisäksi veteen lisättiin eri mikrobirikastuksia, jotka on tehty ONKALOn ONK-PVA8-reiästä
otetusta pohjavedestä. Rikastukset kuhunkin olosuhteeseen on tarkemmin esitelty kohdassa
3.2.3.
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Taulukko 1. Simuloidun pohjaveden koostumus.

Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Kloori (Cl)
Natrium (Na)
Sulfaatti (SO42-)
Bromi (Br)
Bikarbonaatti (HCO3-)
Magnesium (Mg)
Strontium (Sr)
Pii (Si)
Boori (B)
Fluori (F)
Mangaani (Mn)
Fosfaatti (PO43-)
Laktaatti
3.2.3

mg/l
54,7
280,0
5274,0
3180,2
595,0
42,3
13,7
100,0
8,8
3,1
1,1
0,8
0,2
0,1
1

Koelaitteiston valmistelu

Koesarjassa on neljä eri koeympäristöä. Kuparinäytteet sijoitettiin kaasutiiviisiin astioihin
huoneenlämpötilassa valottomassa ympäristössä. Koeastioiden koko on 12 litraa, ja ne pestiin,
huuhdottiin ja steriloitiin 180-200°C:ssa vähintään kahden tunnin ajan ennen kokeen
aloittamista. Kuparinäytteet steriloitiin 160°C:ssa vähintään kahden tunnin ajan, ja ne asetettiin
koeastioihin sen jälkeen aseptisesti. 4-5 vuorokauden kuluttua kokeen aloituksesta
koeastioihin lisättiin sulfaattia pelkistäviä bakteereita (SRB), nitraattia pelkistäviä bakteereita
(NRB), autotrofisia asetogeenisiä bakteereita (AA) ja/tai heterotrofisia asetogeenisiä
bakteereita (AH). Niihin ympäristöihin, joissa oli NRB-lisäys, lisättiin myös nitraattia ravinteeksi.
Mikrobiymppiä lisättiin 30 ml kuhunkin ympäristöön. Näiden lisäyksien tarkoituksena on
kiihdyttää bakteerien mahdollisesti aiheuttamaa korroosiota kuparinäytteissä. Lisäksi mukana
on yksi abioottinen ympäristö, jotta bakteerien vaikutusta voidaan verrata myös steriilissä
ympäristössä aiheutuneeseen korroosioon. Taulukko 2 vetää yhteen kunkin ympäristön ja sen
näytteet sekä niille tehtävät mittaukset, ja Kuva 1 esittää pulloissa olevan koeasetelman.
Sähkökemialliset mittaukset on esitelty yksityiskohtaisemmin kohdassa 3.3.
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Taulukko 2. Ympäristöt eri koeastioissa ja niiden mittaukset ja näytteet.
Tunnus

Pullo 1: KABIO/
näytteet: hiotut+
esihapetetut
1KA1...1KA8=8kpl
+sähkökemialliset 3 kpl

Koeaika

Mittaukset+näytteet

Ympäristö
Steriili

12
kk

MAS, 3xgravim., 5x
mikrobit, redox, Eoc, 3 x
LPR, EFM, EIS, AP alussa
ja lopussa

Kyllä

simuloitu vesi 12 L
(steriloitu)

12
kk

MAS, 3xgravim., 5x
mikrobit, redox, Eoc, 3 x
LPR, EFM, EIS, AP alussa
ja lopussa

Ei

SRB (30 ml)

3xgravim., 5x mikrobit,
redox, Eoc, 3 x LPR, EFM,
EIS, AP alussa ja lopussa

Ei

Lisätty/vesi

Hitsinäyte (1 kpl)
Pullo 2: KBIOS/
näytteet: hiotut+
esihapetetut
2KS1…2KS8
+sähkökemialliset 3 kpl

simuloitu vesi 12 L

U-sauva (2 kpl)
Hitsinäyte (2 kpl)
Pullo 3: 3BIOSN/
näytteet: hiotut+
esihapetetut
3SN1…3SN8
+sähkökemialliset 3 kpl

12
kk

NRB (30 ml)
+ nitraattilisäys
(0.4 ml, 4 M)
simuloitu vesi 12 L

U-sauva (2 kpl)
Hitsinäyte (2 kpl)
Pullo 4:4BIOSNA/
näytteet: hiotut+
esihapetetut
4SNA1…4SNA8
+sähkökemialliset 3 kpl

12
kk

3xgravim., 5x mikrobit,
redox, Eoc, 3 x LPR, EFM,
EIS, AP alussa ja lopussa

Ei

SRB
+NRB+AA+HA
(yht. 30 ml)
+nitraattilisäys
(0.4 ml, 4 M)

U-sauva (2 kpl)
simuloitu vesi 12 L
Hitsinäyte (2 kpl)

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00342-20
9 (19)

Kuva 1. Koeasetelma 12 litran pullossa (vasemmalla) ja lähikuva näytteistä (oikealla).
Kahdessa ympäristössä mukana oli myös MAS-anturi (ei kuvassa).
3.2.4

Mikrobiympin valmistus

Sulfaattia pelkistävien ja asetogeenisten bakteerien rikastukset tehtiin ONKALOsta ONKPVA8-reiästä keväällä-kesällä 2019 hapettomasti otetusta vesinäytteestä. Eri bakteereille
käytettiin eri kasvatusliemiä: SRB:lle käytettiin Desulfovibrium desulfuricans-bakteerille
suunniteltua
Medium
63-alustaa
(https://www.dsmz.de/microorganisms/medium/pdf/
DSMZ_Medium63.pdf), jossa on hiilenlähteenä laktaattia (2 g/l) sekä hiivauutetta (1 g/l).
Asetogeenisille bakteereille (AA - autotrofiset asetogeenit ja HA - heterotrofiset asetogeenit)
käytettiin kasvatusalustoja julkaisusta Hallbeck ja Pedersen (2008), mutta HA:n kasvualusta
oli modifioitu siten, että siinä ei ollut trimetyyliamiinia. Kasvatusliemet valmistettiin
butyylikumikorkilla ja alumiinikapselilla suljettuihin infuusiopulloihin 30 tai 50 ml eriin
hapettomiksi. Kuhunkin kasvatuspulloon lisättiin 10 ml pohjavesinäytettä. Mikrobikasvatuksia
pidettiin 14°C:ssa ja niitä nuorennettiin kuuden viikon välein, ja niiden onnistuminen tarkistettiin
mikroskopoimalla kasvatusliemiä.
Nitraattia pelkistäviä bakteereja (NRB) kasvatettiin nitraattia sisältävässä hapettomassa
liemessä (Hallbeck & Pedersen, 2008). Hapettomaan 20 mL:aan NRB kasvatuslientä lisättiin
2.5 mL näytevettä ja kasvatettiin 14°C:ssa. Kasvatukset uusittiin noin kuuden viikon välein.
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3.2.5

Mikrobikasvatukset mikroanturimittauksia varten

Mikrobikerroksia mitataan myös mikroantureilla, joilla voidaan saada tietoa olosuhteista
biofilmin eri kohdissa. Niitä varten tehtiin erillisiä mikrobikasvatuksia. Desulfovibrio
desulfurikans viljelmää esikasvatettiin hapettomissa headspace pulloissa M63
kasvatusliemessä 4 x 50 mL erissä 30°C:ssa 150 rpm sekoituksessa kahden viikon ajan.
Kuparilevyjä ja hiiliteräslevyjä asetettiin objektilaseille tarkoitettuihin lasitelineisiin, ja
metallilevyjen väliin asetettiin lasisia objektilaseja. Lasitelineet laitettiin kannellisiin lasiastioihin
ja steriloitiin autoklavoimalla 121°C:ssa 20 min ajan yhden baarin ylipaineessa. Lasiastiat
siirrettiin anaerobikaappiin. Astioihin täytettiin noin 200 mL M63 kasvatuslientä ja lisättiin 50
mL esikasvatettua D. desulfurikans kasvatusta. Lasiastiat pakattiin kaksinkertaisiin
kaasutiiviisiin muovipusseihin, ja molempiin pusseihin lisättiin Anaerogen hapenpoistajia ja
happi-indikaattoriliuskat. Molemmat pussit teipattiin tiiviisti umpeen ja pussit siirrettiin 30°C
lämpökaappiin.

3.3

Sähkökemialliset mittaukset

Sähkökemiallisia mittauksia tehdään monilla eri tekniikoilla. Mittausten tekemiseen käytetään
Gamry Instruments:n Reference 600TM potentiostaattia ja DC105 DC Corrosion ja EIS300
Electrochemical impedance spectroscopy -ohjelmistoja. Kokeet aloitettiin syyskuussa 2019 ja
ne kestävät 12 kuukautta. Koska kokeet ovat vielä meneillään, tässä raportissa esitetään
alustavia tuloksia lepopotentiaaliseurannasta, yleisestä korroosionopeudesta LPR-mittausten
sekä MAS-antureiden tulosten perusteella ensimmäisen noin kuuden kuukauden osalta.
Lepopotentiaalia (Eoc) ja MAS-mittauksia tehdään koko kokeen ajan. Tämän lisäksi kerran
viikossa tehdään Tafel, LPR (lineaarinen polarisaatiovastus), EIS (impedanssimittaus) ja EFM
(electrochemical frequency modulation) -mittauksia. Kokeen alussa mikrobilisäyksen jälkeen
sekä kokeen lopussa tehdään anodinen syklinen polarisaatiokäyrä (AP).
Kussakin olosuhteessa on kolme sähkökemiallista näytettä, josta yhdestä mitataan jatkuvasti
lepopotentiaalia. Potentiaalimittauksissa referenssielektrodina käytetään VTT:lla suunniteltuja
hopea/hopeakloridielektrodeja (Ag/AgCl), jotka on täytetty 0,15 M KCl-liuoksella.
Referenssielektrodin liuoksen pitoisuus valittiin vastaamaan mahdollisimman hyvin simuloidun
pohjaveden kloridipitoisuutta, jotta voidaan välttää referenssielektrodin aiheuttama
kloridikontaminaatio. Lisäksi ympäristöstä määritetään redox-potentiaalia, joka mitataan
platinaelektrodeista. Pitemmässä seurannassa on tosin otettava huomioon, että
platinaelektrodin päälle voi altistuksen aikana kertyä kerrostumaa, mikä taas vaikuttaa sen
potentiaaliin. Täten se ei välttämättä enää vastaa ympäristön hapettavuutta tai pelkistävyyttä.
Toisesta sähkökemiallisesta näytteestä mitataan Tafelin käyrät muuttamalla näytteen
potentiaalia välillä -30 ja +30 mV lepopotentiaalista 10 mV/min muutosnopeudella. Näistä
käyristä voidaan määrittää Tafelin anodiset ja katodiset kertoimet (βa ja βc). Yleinen
korroosionopeus voidaan laskea lineaarisen polarisaatiovastusmittauksen (LPR) avulla, josta
saadaan määritettyä polarisaatiovastus (Rp) potentiaali-virtakuvaajan kulmakertoimena. LPRmittaus tehdään välillä -20 ja +20 mV lepopotentiaalin arvosta muutosnopeudella 10 mV/min.
Molemmissa mittauksissa kolmas sähkökemiallinen näyte toimii vertailuelektrodina ja
platinalanka vastaelektrodina. Kummassakin mittauksessa lepopotentiaaliarvo määritetään
seuraamalla sitä 60 s ajan ennen mittausta. Korroosionopeus (CR) lasketaan ASTM
standardin G120-89 (ASTM, 1999) kaavalla
CR=(icorr*K*EW)/ρ
jossa icorr on korroosiovirran tiheys (korroosiovirta Icorr pinta-alaan suhteutettuna), K
korroosionopeuden esittämiseen halutusta yksiköstä riippuva vakio, EW ekvivalenttipaino ja ρ
tiheys. Kun korroosionopeus halutaan esittää yksikössä mm/vuosi, on vakio K:n arvo
3272 mm/(A*cm*vuosi) (Gamry, 2020). Korroosiovirta taas saadaan kaavalla
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Icorr=(βa*βc)/(2,303*Rp*(βa+βc))
jossa Tafelin kertoimet βa ja βc saadaan määriteltyä Tafelin käyristä, ja Rp LPR-mittauksesta.
Muissa viikottaisissa mittauksissa tehdään impedanssimittaus taajuusalueella 100 kHz-1 mHz
käyttäen vaihtovirta-amplitudina 10 mV:a (rms). Lisäksi tehdään mittaukset EFM-menetelmällä
käyttäen 0,01 Hz taajuutta (base frequency), kertoimia 2 ja 5 (multipliers A, B) ja 5 mV
amplitudia. EFM-menetelmällä pystytään määrittämään Tafelin kertoimet ja polarisaatiovastus
samasta mittauksesta.
Kokeen alussa ja lopussa tehtävä anodinen polarisaatiokäyrä tehdään poikkeuttamalla
näytettä lepopotentiaalista anodiseen suuntaan muutosnopeudella 18 mV/min ja kääntämällä
virran arvolla 5 mA/cm2 tai potentiaalissa 800 mV vs. SCE.
MAS-antureita (multielectrode array sensor) käytetään mittaamaan paikalista korroosiota.
Anturi muodostuu yhdeksästä pienestä elektrodista, joista mitataan korroosionopeutta.
Elektrodit on valmistettu C 110 kuparimateriaalista (korkean puhtauden kupari). Elektrodeista
määritetään suurin yksittäisen elektrodin korroosionopeus ja kaikkien elektrodien
keskimääräinen korroosionopeus.
Sähkökemiallisia tuloksia tullaan vertaamaan painohäviötuloksiin. Kussakin ympäristössä on
sähkökemiallisten näytteiden lisäksi kolme gravimetristä näytettä, jotka tutkitaan kokeen
loputtua eli syksyllä 2020.

3.4

Jännityskorroosionäytteet

Jännityskorroosiota tutkitaan U-sauvanäytteiden avulla, joissa on taivutettu kuparikappale. Ne
valmistettiin samasta materiaalista kuin muutkin kokeissa käytetyt näytteet. Kaikkiin
mikrobilisäyksiä sisältäviin ympäristöihin laitettiin kaksi U-sauvanäytettä. Abioottiseen
ympäristöön ei laitettu U-sauvanäytteitä. Nämä näytteet kuvattiin, pestiin ja steriloitiin
lämpökäsittelemällä samalla tavoin kuin muut näytteet.

3.5

Hitsinäytteet

Kuhunkin ympäristöön, johon oli tehty mikrobilisäys, laitettiin mukaan kaksi kuparihitsinäytettä.
Abioottiseen ympäristöön laitettiin yksi hitsinäyte. Näytteet on tehty kitkatappihitsauksella
ilmassa SKB:n Kapsellab:ssa vuonna 2010 olemassa olevilla parhailla hitsausmenetelmillä.
Hitsin tunniste on FSW L75, kansinumero TX-219 ja rengas T27-R10. SKB:n ainetta
rikkomattoman testauksen mukaan hitsissä ei ollut virheitä (Salonen, 2020). Näytteet kuvattiin,
pestiin ja steriloitiin lämpökäsittelemällä samalla tavoin kuin muut näytteet.

4. Tulokset
Seuraavassa kappaleessa esitellään tähän asti saatuja mittaustuloksia noin kuuden
kuukauden ajalta. Kokeet ja mittaukset ovat vielä meneillään, joten esitettävät tulokset ovat
alustavia. Tuloksista esitellään aloitusveden analyysitulokset sekä tehtyjä on-line ja
manuaalisia sähkökemiallisia mittaustuloksia (potentiaalit ja yleiset ja paikalliset
korroosionopeudet). Painohäviötuloksia ja karakterisointeja voidaan tehdä vasta kokeen
päätyttyä (syksyllä 2020). Samoin impedanssi ja EFM tulokset analysoidaan myöhemmin.
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4.1

Veden koostumus

ALS Finland Oy:n laboratorio analysoi aloitusveden koostumuksen. Taulukko 3 esittää
analysoidut komponentit.
Taulukko 3. Aloitusveden koostumus (ALS Finland Oy:n raportti numero HL1904283) (ks.
Liite 2).
Mittaus
pH-arvo
sähkönjohtavuus
TOC
ammonium
bromidi
fluoridi
kloridi
sulfaatti
ammoniumtyppi
alkaliniteetti pH
4.5
alkaliniteetti pH
8.3
S
B
Ca
Cu
K
Mg
Mn
Na
Si
Sr

Yksikkö Arvo
7,94
mS/m 1550
mg/L
<2,50
mg/L
<0,026
mg/L
52,4
mg/L
<4,00
mg/L
7540
mg/L
769
mg/L
<0,020
mmol/L 0,163
mmol/L
mg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
mg/L
mg/L

<0,150
182
1720
272000
<20,0
52500
95100
54,0
2940000
5,08
8,92

Steriloidun veden pH oli noin 7,55, sen johtokyky noin 16,8 ms/cm ja redox-potentiaali noin
172 mV vs. Ag/AgCl (3 M KCl).

4.2

Sähkökemialliset mittaukset

Kokeet steriloidussa ympäristössä ja ympäristössä, johon lisättiin SRB:itä, aloitettiin 18.9.
NRB-lisäyksellinen ja monibakteeriympäristön (SRB+NRB+AA+HA) kokeet aloitettiin 19.9.
Tästä johtuen ympäristöjen mittapisteet voivat olla mittauksissa hieman eri kohdissa
keskenään. Bakteerilisäykset tehtiin 23.9. eli kokeen alusta neljäntenä (NRB-ympäristö ja
monibakteerinympäristö) tai viidentenä (steriloitu ja SRB-ympäristö) päivänä.
4.2.1

Lepopotentiaaliseuranta

Kuva 2 esittää näytteiden lepopotentiaaliseurannan tulokset kussakin neljässä ympäristössä.
Steriloidussa vedessä olevan näytteen potentiaali on varsin tasainen koko seurannan ajan,
vaikkakin se nousee hieman ajanjakson aikana. Näytteen potentiaali sulfaattia pelkistäviä
bakteereita sisältävässä ympäristössä on ensin selkeästi alemmalla tasolla, mutta noin 140
päivän keston jälkeen asettuu samalle tasolle muiden ympäristöjen kanssa. Tässä
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ympäristössä bakteerien lisäyksen vaikutus viidennen päivän kohdalla on selkein, laskien
merkittävästi potentiaalia.
Monibakteeriympäristön (SRB+NRB+AA+HA) potentiaali vaihtelee noin 30 päivään asti, minkä
jälkeen se tasoittuu hieman kaikkia muita ympäristöjä korkeammalle tasolle. Myös tässä
ympäristössä bakteerien lisäyksen vaikutus voidaan huomata neljännen päivän kohdalla
potentiaalia laskevana.
Toisin kuin muissa ympäristöissä, NRB-ympäristössä bakteerien lisäys nostaa potentiaalia
hieman, mutta vaikutus ei toisaalta ole niin suuri kuin muissa ympäristöissä. Noin 80 päivän
altistuksen jälkeen potentiaali tasaantuu samalle tasolle steriloidussa vedessä mitatun
potentiaalin kanssa. Yleisesti ottaen, noin 140 päivän jälkeen potentiaali kaikissa muissa kuin
monibakteeriympäristössä tasaantuu samalle tasolle.

Kuva 2. Näytteiden jatkuvat potentiaalimittausten tulokset kussakin ympäristössä.
Näytteistä ja samoissa pulloissa olevista platinaelektrodeista otettiin myös mittauksia
manuaalisesti. Kuva 3 esittää rinnakkaisten näytteiden (merkitty A, B ja C)
potentiaalimittaustulokset sekä platinaelektrodeista mitatut redox-potentiaalit. Näytteiden
potentiaalimittauksissa näkyy samat trendit kuin jatkuvassa potentiaalimittauksessa (Kuva 2),
eikä eri näytteiden välillä ole juuri eroa.
Platinaelektrodista otettu redox-potentiaali, joka mittaa liuoksen hapettavuutta, vaihtelee jonkin
verran kokeen keston aikana. Kaikkien ympäristöjen redox-potentiaali on korkeampi noin 140
päivän kokeen keston jälkeen kuin kokeen alussa, joten niiden hapettavuus kasvoi.
Steriloidussa ja monibakteeriympäristössä redox-potentiaalin tasaantuminen tapahtui ennen
kuin koe oli kestänyt 60 päivää, kun taas SRB- ja NRB-ympäristöissä tämä tapahtui vasta
myöhempään, noin 100-140:n päivän kokeen keston jälkeen.
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Kuva 3. Rinnakkaisten näytteiden (A, B ja C) potentiaalit sekä redox-potentiaali
platinaelektrodilla manuaalisesti mitattuna.
4.2.2

Korroosionopeus lineaarisen polarisaation avulla laskettuna

Kuva 4 esittää alustavat yleisen korroosionopeuden tulokset lineaarisen polarisaation avulla
laskettuna. Näissä alustavissa tuloksissa näyttää siltä, että hetkellinen yleinen
korroosionopeus on yleisesti ottaen korkein steriloidussa vedessä testatuista ympäristöistä.
Sulfaattia pelkistäviä bakteereita sisältävässä ympäristössä hetkellinen yleinen
korroosionopeus taas oli pienin, yleensä alle 1 µm vuodessa. Monibakteeriympäristön
korroosionopeus näyttää asettuvan lähemmäs SRB:ta sisältävän ympäristön nopeutta, kun
taas NRB:ta sisältävän ympäristön korroosionopeus asettuu lähemmäs steriloitua vettä.
On kuitenkin huomionarvoista, että kaikki nämä havaitut korroosionopeudet ovat varsin pieniä.
Toisekseen, tämä menetelmä edustaa nimenomaan yleistä korroosiota, joten ympäristön
altistavuus mahdollisille paikallisille syöpymille ei näy tuloksissa. Merkittävä osa tiedosta
saadaan vasta kokeiden lopettamisen jälkeen, kun näytteiden pintoja karakterisoidaan ja niistä
voidaan määrittää korroosiomekanismit. Täten on korostettava, että nämä ovat alustavia
havaintoja tähän mennessä saatujen mittausten perusteella.
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Kuva 4. Hetkellinen yleinen korroosionopeus LPR-menetelmän avulla laskettuna.
4.2.3

MAS-anturit

MAS-anturit oli asetettu steriloituun ja SRB-ympäristöön mittaamaan paikallista korroosiota.
Kuva 5 esittää maksimi-korroosionopeuden antureissa näissä kahdessa ympäristössä.
Suurimman osan ajasta SRB-ympäristössä oleva anturi näyttää pienempiä hetkittäisiä
maksimikorroosionopeuksia kuin steriloidussa ympäristössä oleva. Lisäksi SRB-ympäristön
anturi on suurimman osan ajasta tasainen, mutta siinä on nähtävissä hetkittäisiä hyppäyksiä,
joiden aikana maksimikorroosio-nopeus nousi huomattavasti. Kuva 5 esittää myös lähikuvan,
jossa kyseisiä hyppäyksiä on nähtävillä. Niistä voidaan nähdä, että hyppäyksissä on kyse
monista mittapisteistä (mittataajuus on 15 minuuttia), mutta hyppäysten ajallinen kesto on silti
varsin lyhyt.
Alussa (noin 20 ensimmäistä päivää) steriloidun ympäristön paikallisen korroosion
maksiminopeus on hyvin pieni. Sen jälkeen steriloidussa ympäristössä olevan anturin
maksimikorroosionopeus vaihtelee, erityisesti noin 20-90 päivän kohdalla noin 1 ja
18 µm/vuosi välillä, kunnes se alkaa tasaantua noin 100 päivän kokeen keston jälkeen.
Mielenkiintoista kyllä, saman tyyppisiä hyppäyksiä kuin SRB-ympäristössä, vaikkakin
pienempiä, tapahtuu myös steriloidussa ympäristössä noin 140 päivän kokeen keston jälkeen,
jolloin taas hyppäyksiä SRB-ympäristössä ei enää nähdä. Noin 180 päivän kohdalla paikallisen
korroosion korroosionopeudet näissä kahdessa eri ympäristössä ovat suhteellisen samalla
tasolla.
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Kuva 5. Maksimikorroosionopeus MAS-anturilla mitattuna. Inserttikuva esittää suurennoksen
SRB-ympäristössä nähdyistä hyppäyksistä.
Antureista määritettiin myös keskimääräiset korroosionopeudet (Kuva 6). Maksimi- ja
keskimääräiset nopeudet noudattavat samoja trendejä, vaikkakin maksimiarvot ovat
suurempia.

Kuva 6. Keskimääräinen korroosionopeus MAS-anturilla (paikallinen korroosio) mitattuna.
Joitain huomioon otettavia seikkoja näiden alustavien tulosten tulkinnassa ovat se, että anturin
materiaali, C 110 -kupari, eroaa hieman muiden näytteiden kuparista, mikä saattaa vaikuttaa
sen käyttäytymiseen. Mittauksellisesti, mikrobeja sisältävissä ympäristöissä biofilmin
muodostuminen myös vaikuttaa anturien lukemiin. Lisäksi, mittauksissa nähtyjen hyppäysten
syitä ei vielä ole tiedossa.
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5. Yhteenveto
Tämä KUKO-projektin ensimmäinen vuosiraportti esittelee tuloksia vuodelta 2019. Vuoden
2019 aikana aloitettiin ensimmäinen pitkäaikainen koe, jossa altistetaan kuparinäytteitä
pohjavesiympäristöissä, joissa on erilaisia mikrobilisäyksiä: sulfaattia pelkistäviä bakteereita,
nitraattia pelkistäviä bakteereita sekä autotrofisia ja heterotrofisia asetogeenisiä bakteereita.
Mikrobirikastukset oli tehty ONKALOn pohjavedestä. Erilaisia tutkittavia ympäristöjä on kolme,
ja niiden lisäksi vertailukohtana on abioottinen, steriloitu ympäristö. Koe aloitettiin 1819.9.2019, ja niistä tehdään sähkökemiallisia mittauksia kokeen ajan: Tafel-käyrät, lineaarinen
polarisaatio, EFM (electrochemical frequency modulation), impedanssimittaukset sekä
potentiaaliseuranta ja monielektrodianturiseuranta (MAS-anturit). Kokeissa on mukana OFPkuparista tehtyjä painohäviönäytteitä, hitsinäytteitä sekä jännityskorroosion tutkimiseen
tarkoitettuja U-sauvanäytteitä.
Koska kokeet ovat vielä meneillään, tässä raportissa esitetään käytetyt koejärjestelyt ja
alustavia sähkökemiallisten mittausten tuloksia ensimmäisen noin kuuden kuukauden osalta
potentiaaliseurannasta, yleisestä korroosionopeudesta lineaarisesta polarisaatiosta
laskettuna sekä paikallisesta korroosiosta monielektrodiantureilla määritettynä. Näiden
alustavien tulosten perusteella yleinen korroosio on hieman korkeampaa abioottisessa
ympäristössä kuin niissä ympäristöissä, joissa on mikrobilisäyksiä. Kuitenkin merkittävä osa
tiedosta saadaan vasta kokeiden lopettamisen jälkeen, kun näytteiden pintoja on voitu
karakterisoida, joten on korostettava, että tämä on alustava havainto tähän mennessä saatujen
mittausten perusteella.
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Lyhyt menetelmäkuvaus
Analyysimenetelmät

Menetelmäkuvaukset

W-ALK-PCT

CZ_SOP_D06_02_072 (CSN EN ISO 9963-1,CSN EN ISO 9963-2, CSN 75 7373, SM2320) Happoneutralointikapasiteetin
(alkaliniteetin)
määrittäminen
potentiometrisella
titrauksella
ja
karbonaattikovuuden
ja
CO2-muotojen
määrittäminen
laskennallisesti mitatuista arvoista, sisältäen myös kokonaismineralisaation laskennan.

W-BR-IC

CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1, CSN EN 16192) Liukoisen fluoridin, kloridin, nitriitin, bromidin, nitraatin ja
sulfaatin määrittäminen ioninestikromatografilla ja nitriittitypen, nitraattitypen ja sulfaattirikin m äärittäminen laskennallisesti
mitatuista arvoista, sisältäen myös kokonaismineralisaation laskennan.

W-CL-IC

CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1, CSN EN 16192) Liukoisen fluoridin, kloridin, nitriitin, bromidin, nitraatin ja
sulfaatin määrittäminen ioninestikromatografilla ja nitriittitypen, nitraattitypen ja sulfaattirikin m äärittäminen laskennallisesti
mitatuista arvoista, sisältäen myös kokonaismineralisaation laskennan.

W-CON-PCT

CZ_SOP_D06_02_075 (ČSN EN 27 888, SM 2520 B, ČSN EN 16192) Sähkönjohtavuuden määrittäminen johtokykymittarilla ja
saliniteetin määritys laskennallisesti.

W-F-IC

CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1, CSN EN 16192) Liukoisen fluoridin, kloridin, nitriitin, bromidin, nitraatin ja
sulfaatin määrittäminen ioninestikromatografilla ja nitriittitypen, nitraattitypen ja sulfaattirikin m äärittäminen laskennallisesti
mitatuista arvoista, sisältäen myös kokonaismineralisaation laskennan.

W-METMSFL5

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8,
CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN EN 16192, CSN 75 7538 näytteiden
esikäsittely
CZ_SOP_D06_02_J02 chap.
10.1 and
10.2)
Alkuaineiden
määrittäminen
induktiivisesti
kytketty
plasma-massaspektrometrilla (ICP-MS)
ja yhdisteiden pitoisuuksien määrittäminen stoikiometristen laskentojen avulla
mitatuista arvoista, sisältäen myös kokonaismineralisaation laskennan ja summan Ca +Mg laskennan. Näyte suodatettiin
mikrosuodattimella (huokoskoko 0.45 µm) ja siihen lisättiin typpihappoa ennen analyysia.

W-METMSFL6

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8,
CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN EN 16192, CSN 75 7358. näytteiden
esikäsittely CZ_SOP_D06_02_J02 chap. 10.1, 10.2). Liukoisten metallien määritys ICP-MS-tekniikalla ja tulosten laskeminen
stoikiometrisesti mitatuista arvoista. Näyte homogenisoidaan, suodatetaan 0,45 µm suodattimen läpi ja kestävöidään hapolla
(HNO3) ennen analyysia.

W-METMSFX6

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8,
CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN EN 16192, CSN 75 7358, näytteiden
esikäsittely
CZ_SOP_D06_02_J02 chap.
10.1,
10.2)
Alkuaineiden
määrittäminen
induktiivisesti
kytketty
plasma-massaspektrometrilla
(ICP-MS)
ja
yhdisteiden
pitoisuuksien
määrittäminen
stoikiometristen
laskentojen
avulla
mitatuista arvoista, sisältäen myös kokonaismineralisaation laskennan ja summan Ca +Mg laskennan. Näytteeseen lisättiin
typpihappoa ennen analyysia.

W-NH4-SPC

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, CSN EN 13370, SM 4500-NO2(-), SM
4500-NO3(-)) Ammoniumin ja ammonium-ionien summan sekä nitriitin ja nitriitti- ja nitraatti -ionien summan määrittäminen
diskreetillä spektrofotomerilla. Nitriitin, nitraatin, ammoniumin, epäorgaanisen ja orgaanisen kokonaistypen sekä vapaan ja
dissosioituneiden
ammonium-ionien
määrittäminen
laskennallisesti
mitatuista
arvoista,
sisältäen
myö s
kokonaismineralisaation laskennan.

W-PH-PCT

CZ_SOP_D06_02_105 pH:n määrittäminen potentiometrisesti (perustuen menetelmiin CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN
EN 16192, SM 4500-H(+) B).

W-SO4-IC

CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1, CSN EN 16192) Liukoisen fluoridin, kloridin, nitriitin, bromidin, nitraatin ja
sulfaatin määrittäminen ioninestikromatografilla ja nitriittitypen, nitraattitypen ja sulfaattirikin m äärittäminen laskennallisesti
mitatuista arvoista, sisältäen myös kokonaismineralisaation laskennan.

W-TOC-IR

CZ_SOP_D06_02_056 (CSN EN 1484, CSN EN 16192, SM 5310) Orgaanisen hiilen kokonaismäärän
orgaanisen hiilen (DOC), epäorgaanisen hiilen kokonaismäärän (TIC) ja kokonaishiilen määrittäminen IR-detektoinnilla.

Lyhenteet:

LOR = Raportointiraja (Limit Of Reporting) edustaa normaalia raportointirajaa kyseessä olevalle parametrille ja menetelmälle. Huomioithan,

että raportointiraja voi nousta esim. liian pienen näytemäärän vuoksi tai jos näyte joudutaan laimentamaan matriisihäiriöiden vuoksi.
MU = Mittausepävarmuus
* = Merkki tuloksen yhteydessä tarkoittaa akkreditoimatonta analyysia.

Mittausepävarmuus on ilmoitettu laajennettuna mittausepävarmuutena (dokumentin ”Guide to the Expression of Measurement",
JCGM 100:2008 Corrected version 2010” määritelmän mukaan), jossa on käytetty kattavuuskerrointa 2, jolloin luotettavuustaso on
noin 95%. Mittausepävarmuus raportoidaan vain havaituille yhdisteille, joiden pitoisuudet ovat yli raportointirajan.
Alihankkijoiden mittausepävarmuus on yleensä annettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty kattavuuskerrointa
2. Laboratoriolta saa lisätietoja pyydettäessä.
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