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MX-80 Bentoniitin mikrobiologinen pitkäaikaiskoe

Tavoite: 
Selvittää mikrobien ja niiden aineenvaihduntatuotteiden vaikutuksia
bentoniitin rakenteelle ja toimintakyvylle olosuhteissa, jotka ovat mahdolliset
loppusijoitustilan rajapinnoilla ja joissa on suotuisat olosuhteet
mikrobitoiminnalle
• Koe käynnistetty 2016 keväällä
• Pitkäaikaissäilytyskokeen ensimmäisen vuoden näytteet tutkittu

Tutkimus toteutetaan EURATOM MIND ja KYT2018 Geobiokierto-hankkeiden yhteistyönä
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“Worst case” –koe hapellisissa ja hapettomissa olosuhteissa

Anaerobinen koe
Vesiseos kolmesta Olkiluodon pohjavedestä, ja 
typetettyä Korvensuon vettä
• Kaasuseos: N2:CH4:CO2:H2

Kaasutiiviit näytepullot,
vesiseos, 

kivimurska,
bentoniitti
ravinteita

Näytepulloja yhteensä 340 kpl

Aerobinen koe
• Korvensuonvesi, johon lisätty

anaerobisen kokeen kolmea pohjavettä
• Kaasuseos:  ilma

Kontrollit 1)  “Steriili”: kuumakäsitelty bentoniitti, steriilisuodatettu vesiseos, 
autoklavoitu kivimurska

2)  “Puolisteriili”: steriilisuodatettu vesiseos, bentoniittia ja kiveä ei steriloitu, 
ei ravinteita



Kivimurskan mineraloginen määritys, XRD

Bentoniittikokeeseen lisätyn kivimurskan mineraalit ± 5%
• 40 % Plagioklaasi (NaAlSi3O8 ja CaAl2Si2O8)
• 35 % Kvartsi (SiO2)
• 10% Kiille (silikaatti kuten biotiitti, muskoviitti)
• 5% Kloriitti (silikaatti kuten klonokloriitti (Mg5Al)(AlSi3)O10(OH)8
• 5% Kalimaasälpä (KAlSi3O8)
• 5% Magneettikiisu (Fe0,83-1S eli pyrrotiitti)

• Grafiittia ei kyetty osoittamaan, mutta sitä voi silti olla näytteissä vähän
• Mikrobeille ei ole tarjolla luontaista hiilenlähdettä kuten oli suunniteltu



Kaasufaasin koostumus vuoden aikana

Anaerobinen koe:
• Näytteistä ja puolisteriileistä kontrolleista vety katosi alle 12 vrk:ssa
• Steriileistä kontrolleista vety katosi 4 kk mennessä
• Muutoin kaasujen koostumukset pysyivät stabiileina vuoden aikana
Aerobinen koe:
• Hapen osuus alkoi vähentyä jo ensimmäisinä 12 vrk:na
• Näytteissä ja puolisteriileissä kontrolleissa hapen osuus putosi 2 %:iin 8 kk:ssa, 

steriilissä kontrollissa vasta vuoden kohdalla



Kemialliset mittaukset

• Aerobisessa kokessa vesi-bentoniittiseoksessa pH n. 8,5
anaerobisessa kokeessa matalampi, reilu 7

• Aerobisessa kokeessa vesi-bentoniittiseoksen sähköjohtokyky n. 3 anaerobisessa
kokeessa korkeampi johtuen suolaisesta pohjavedestä (11,5)

• Vesifaasin alumiini, pii, rauta ja sulfaattipitoisuudet kohonneet vuodessa
• Poikkeukseana anaerobiset näytteet ja kontrollit joiden alumiinipitoisuus laskenut
• Anaerobisen näytteen sulfaattipitoisuus selvästi laskenut

• Kationinvaihtokapasiteetti tasainen bentoniitissa aerobisissa näytteissä ja 
kontrolleissa, mutta hivenen kohonnut anaerobisessa puolisteriilissä kontrollissa ja 
erityisesti näytteessä



35SO4-määritykset

Tutkittiin bentoniittinäytteiden vesifaasi
• Ei sulfaatinpelkistystä

• missään aerobisessa näytteessä/kontrollissa
• anerobisissa kontrolleissa

• Kohtalaisen voimakas sulfaatinpelkistys käynnissä
anaerobisissa näytteissä
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Anaerobinen Aerobinen

Mikrobisolujen ATP-määrät

• Kehitetty tehokasta DNA:n eristysmenetelmää bentoniitista
• selvitetään mikrobipopulaatioiden eroja eri näytteissä ja ajan funktiona



Atomic force microscopy (AFM)

• Hyvä resoluutio X ja Y suuntiin
• Z-suunnassa mittakaava nanometrejä
• Riittävästi kuvia, jotta tilastollisia tuloksia

• Partikkelin koko
• Partikkelin pituus
• Partikelin halkaisija
• Partikkelin muodon suhde

(aspect ratio)

• Yhteistyö KYT THEBES  Michal Matusewicz



AFM määritykset vuoden säilytyksen jälkeen

• Partikkelien koko pienentynyt • Partikkelit pyöreämpiä

Pyöreys lähenee yhtä, mitä lähempänä
partikkeli on pyöreää



Yhteistyö Granadan yliopiston kanssa
HAADF-STEM (High-Angle Annular Dark-Field Scanning
Transmission Electron Microscopy)

• Tunnistettu mineraaleja mm. smektiitti, kvartsi, maasälpä, 
kalsiitti, kloriitti, rautaoksidi, rautasulfidi, kipsi, apatiitti, 
titaanioksidi BaSO4, paragoniitti, amorfinen pii, rutiili, 
biotiitti, NaCl ym. – ei kvantitatiivinen menetelmä

• Alkuperäisen ja vuoden anerobisen näytteen smektiitin
hilavälit olivat samat

• Vuoden jälkeen ei vielä riittävästi mikrobiologista
aktiivisuutta, jotta havaittaisiin eroja näytteiden välillä

FeS

Kiteet
kvartsia

Vaalea
smektiittiä
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• Ei havaittu muutoksia bentoniitin rakenteessa eri näytetyyppien välillä
• Jos vuodessa olisi havaittu muutoksia, se olisi ollut hyvin huolestuttavaa
• Näytteitä tutkitaan 2 vuoden kohdalla (kesä 2018), jatko riippuu rahoituksesta

• Aerobissa näytteissä happi kului lähes loppuun noin puolessa vuodessa
• Anaerobisissa näytteissä vety katosi näytteistä alle kahdessa viikossa

• Muutoin kaasujen osuudet osuudet pysyneet kohtalaisen vakaina vuoden ajan
• Havaittiin pieniä muutoksia erityisesti anaerobisten näytteiden kemiassa ja

mikrobiologiassa

Mikrobiologiset vaikutukset vuoden aikana



KIITOKSET !

KYT2018
Posiva OY
THEBES-konsortio
Granadan Yliopisto
EURATOM-MIND -projekti

Mirva Pyrhönen, Minna Vikman, 
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Joonas Järvinen


