
Yhteenveto
Kokeessa näytteet olivat useita kuukausia (3 tai 11 kuukautta) upotettuina
pohjaveteen, johon oli lisätty bentoniittia. Kokeiden aikana toteutettiin
reaaliaikaisesti sähkökemiallisia mittauksia. Sähkökemiallisten mittausten
tulokset ja painohäviömääritykset osoittivat, että riippumatta erilaisista
koeolosuhteista näytteet käyttäytyivät suhteellisen samankaltaisesti. Myöskin
kuparin pinnalle eri bioottisissa ympäristöissä muodostuneet biofilmit
muistuttivat toisiaan, ja kaikissa tutkituissa ympäristöissä näytepinnoille
kehittyi paksu korroosiotuotekerros. Tulosten mukaan hapellisella pohja-
vedellä ja bentoniitilla näyttäisi olevan suurempi vaikutus kuparin korroosioon
kuin mikrobeilla ainakin näin lyhyessä ajanjaksossa tarkasteltuna.

Tavoitteet
1. Tutkia kuparin korroosiokäyttäytymistä hapellisessa pohja-

vedessä bentoniitin läsnäollessa 37°C lämpötilassa, 11
kuukauden ajan, olosuhteissa, joiden voidaan olettaa
vastaavan loppusijoituksen alkuvaihetta.

2. Tutkia pohjaveden sekä bentoniitin mikrobilajiston roolia
kuparin korroosioon.

Tausta
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus perustuu moninkertais-
ten vapautumisesteiden käyttämiseen. Vapautumisesteitä ovat
polttoaineen olomuoto, loppusijoituskapseli, bentoniitti-puskuri,
tunneleiden täyte sekä ympäröivä kallio. Näistä vapautumis-
esteistä loppusijoituskapseli muodostaa merkittävän osan.
Loppusijoituskapselit sijoitetaan loppusijoitustunneleihin porat-
tuihin reikiin n. 420 m:n syvyyteen ja ympäröidään bento-
niittisavella.
Loppusijoituksen alkuvaiheessa vallitsevat lämpimät hapelliset
olot, lähteestä riippuen kymmenistä satoihin vuosiin. Kupari-
kapselin vaurioitumismekanismeja simuloivia korroosiokokeita
ei ainakaan Suomessa ole tehty mikrobien läsnä ollessa. Myös
pohjavedestä sekä bentoniitista peräisin olevan mikrobiyhtei-
sön toiminta voi kiihdyttää korroosiota merkittävästi. Mikrobiolo-
gisen korroosion kannalta oleellista on nimenomaan pinnoille
tarttuneiden mikrobien aktiivisuus ja niiden pinnoille muodos-
tamien biofilmien ominaisuudet. Biofilmin alle voi muodostua
olosuhteet, jotka nopeuttavat kuparin korroosiota paikallisesti.
Kokeet toteutettiin hapellisessa lämpimässä (37°C) ympäris-
tössä loppusijoitusalueen luonnollisessa pohjavedessä joko
steriloidun tai toimitustilaisen bentoniiitin kanssa. Tässä projek-
tissa saavutettuja tuloksia hyödynnetään kuparin pitkäaikais-
kestävyyspainoalueella arvioitaessa korroosionopeuksia ja kor-
roosiovaikutusten arvioimiseksi tehtyjen mallien oikeellisuutta.

Kuva 2. A) Kuparinäyte 11 kuukauden altistuksen jälkeen bioottisessa
ympäristössä B) Kuparin pinta abioottisessa ympäristössä C) Kuparin pinta
bioottisessa ympäristössä D) Kuparin pinta bioottisessa ympäristössä
steriloidun bentoniitin kanssa.

Tulokset
Pintakerrostumat. Happi, hiili, rikki, kloori, kalsium ja kupari
muodostivat pintakerrostumat kaikilla pinnoilla. Cu2O on
voimakkaan punaista vastaten näytteiden pinnalla ollutta
ohutta pintakerrosta (Kuva 2A). Cu(OH)2 on väriltään turkoosia
ja Cu2(OH)3Cl on vihertävää vastaten irtonaisen uloimman
sakkakerroksen ulkonäköä (Kuva 2A). Bioottisissa ympä-
ristöissä sakka oli keskenään samankaltaista (2C, D).
Biofilmi. Kuparin pinnalle muodostuneet arkeoni- ja bakteeri-
yhteisöt olivat harvalukuiset (Kuva 3A). Bakteeriyhteisö
muuttui koeajan pidentyessä (Kuva 3B), mutta arkeoniyhteisö
pysyi hyvin samankaltaisena eri bioottisissa ympäristöissä
(Kuva 3 B, C).
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Kuva 3. A) Bakteerien ja arkeonien 16S rRNA geenin määrä kuparin pinnalla
(cm2) B) Kuparin pinnalle muodostunut bakteeriyhteisö C) Kuparin pinnalle
muodostunut arkeoniyhteisö.
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Tulokset
Korroosionopeus. Korroosionopeutta määritettiin sekä paino-
häviön perusteella, että sähkökemiallisilla menetelmillä. Mo-
lemmat menetelmät osoittivat, ettei eri ympäristöjen välillä ollut
suuria eroja (Kuva 1 A, B). Sähkökemiallisen menetelmän
mukaan koeajan alussa korroosionopeus oli suurempi bioot-
tisessa ympäristössä, mutta tämäkin tasaantui koeajan
jatkuessa. Kokeen jälkeen todettu korroosio oli pääosin
tasaista korroosiota.
Vesikemia. Suurimmat erot olivat typpiyhdisteiden pitoisuuk-
sissa, abioottisessa ympäristössä nitriitin määrä oli korkea,
kun taas molemmissa bioottisissa ympäristöissä nitraatin
määrä oli korkea. Tämä johtuu mikrobien aiheuttamasta
nitriitin hapettumisesta. Kuparin määrä oli suurin abioottisessa
ympäristössä.

Kuva  1.  A)  Kuparin  korroosionopeus  painohäviön  perusteella  3  ja  11  kuukauden  
altistusajan  jälkeen,  B)  Kuparin  korroosionopeus  lineaarisen  polarisaatiovastus-
mittauksen  perusteella  kokeen  aikana.


