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Mikrobit

§Mikrobeilla tarkoitetaan mikroskooppisen pieniä organismeja:
bakteereita, arkeoneja ja sieniä
§Mikrobien historia maapallolla on pitkä
3.8 miljardia vuotta (pitkään ennen kasveja ja eläimiä)
§ Löytyvät lähes kaikkialta

§ Useiden kilometrien syvyyteen maanalle
§Ovat sopetuneet moninaisiin oloihin ja

selviävät äärioloissa
§ lämpötila, paine, säteily,
suolaisuus, pH...

Picture: Wikimedia Commons
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Esimerkkejä mikrobien sopeutumiskyvystä

Äärimmäisen matalasta
äärimmäisen korkeaan
Lämpötila
pH

Korkea
Suolaisuus
Säteily
Paine
Raskasmetallit

Matala
Ravinteet
Vesi
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Mikrobiologisen toiminnan edellytykset

§ Vesi (biologisten
reaktioiden liuotin)
§ Hiilenlähde
§Muut tärkeät alkuaineet: N,

O, H, P, S
§ Energia: elektronin

luovuttajat ja vastaanottaja
§ Elintila
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Korkea-aktiivisen jätteen
loppusijoitus alue
§Olkiluoto, useita kairanreikiä, useilla

syvyyksillä
§ Loppusijoitussyvyys 400-500 m
§ Lopusijoitus alue korkea-aktiiviselle jätteelle,

joka on pakattu 5cm paksuun
kuparikanisteriin
§ Kanisterin korroosio voisi pahimmassa

tapauksessa johtaa radioaktiivisten nuklidien
vapautumiseen

Picture: Posiva
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Bentoniitin mikrobit

Pohjaveden mikrobit
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Mikrobien vaikutus geologisessa
loppusijoituksessa
§ Voi vaarantaa vapautumisesteiden toiminnan
§ Kaasuntuotto (metaani, CO2)
§ Koorroosiota aiheuttavien aineiden tuotto (esim.

asetaatti, nitraatti, nitriitti, ammonium, sulfidi ja organic
acids)
§Geokemialliseten olosuhteiden muuttaminen
§Muutta radionuklidien hapetus-pelkistys -tilaa
§ Nuklidien kanssa kompleksoituvien aineenvaihdunta

tuotteiden tuotto
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Mitä korroosio on?

§ Kotroosio on materiaalin hajoamista ympäristön vaikutuksesta
§ MIC = Microbially or microbiologically induced or influenced corrosion

=mikrobiologinen korroosio
§ Mikrobit tai niiden tuottamat aineenvaihdunta tuotteet voivat luoda

korroosiota kiihdyttävät olot
§ Mikrobit voivat kiihdyttää esimerkiksi :

§ Yleistä korroosiota
§ Paikallista korroosiota

§ Pistekorroosio ja jännityskorroosio

Anodi:
M ® Mn+ + ne-

Katodi:
O2 + 2H2O +4 e- ® 4OH-

tai
2H+ + 2e- ® H2Image: Mari Raulio
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Kuparin korroosiomekanismit vedessä
§ Kupari on melko jalo metalli, jonka korroosio kestävyys vedessä

johtuu yhtenäisen pintakerroksen (suurimmaksi osaksi Cu2O)
muodostumisesta

§ Cu2O lisäksi useita muita kiinteitä korroosiotuotteita voi syntyä kupari-
vesi rajapinnalla

§ Pohjavedessä on todennäköisesti seuraavia alkuaineita:
§ C, CO2, Cl2, Cl-, NO2, Fe, Na2SO4, HSO4

-, SO4
2-, S, H2S, HS-, SO2,

§ Näissä olosuhteissa voisi syntyä korroosiotuotteina:
§ Cu2O, Cu2S, CuO, CuCl, CuOHCl, Cu(OH)2, CuS ja CuSO·5H2O
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Miksi mikrobiologista korroosiota tutkitaan?

§ Hapettomassa vedessä kuparin korroosionopeus on matala, ellei vesi
ole hyvin hapanta tai mikrobit muuta olosuhteita paikallisesti
§ Loppusijoitusalueen pohjavedessä on jopa 105 mikrobisolua mL-1

§ Pohjaveden mikrobiyhteisön lajistö on moninainen
§ Pohjaveden luonnolliset mikrobit voivat merkittävästi kiihdyttää

korroosiota
§ Mekanismeja joilla mikrobit voivat kiihdyttää korroosiota

§ Korrodoivien aineiden tuotto (pelkistyneet rikkiyhdisteet, mineraali- ja orgaaniset
hapot, ammonia, nitriitti)

§ Happen käyttö, vedyn tuotto ja käyttö, erilaisten happigradienttien tuotto
§ Rakoalueiden muodostus
§ Raudan (II) tai mangaanin(II) hapetus vahvoiksi hapettimiksi
§ Sähkökemiallisten osareaktioiden kiihdytys
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Kuparin korroosioon liitettyjä mikrobiprosesseja
§Typen kiertoon osallistuvat mikrobit:

§ Nitraatin / ammoniumin tuotto jännityskorroosio

§Sulfaattia pelkistävät bakteerit, SRB:
§ Sulfidin tuotto jännityskorroosio, pistekorroosio, yleinen

korroosio
§ 2Cu+2HS- Cu2S + H2 + S2-

§Muut mikrobiryhmät:
§ Paiklllisten olosuhteiden uuttamine kuparin pinnalla, EPS tuotto

localised korroosio biofilmin alla

§Mangaania ja rautaa hapettavat mikrobit
§ Vahvojen hapettimien tuotto pistekorroosio

§ Asetogeenit
§ Asetaatin tuotto jännityskorroosio
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Mikä on biofilmi?

§ Mikrobeilla on taipumus tarttua pinnoille ja
muodostaa useista lajeista koostuvia yhteisöjä

->  biofilmi
§ Mikrobit biofilmissä tuottavat ympärilleen

limaisen matriisin (eksopolysakkaridit)
§ Olosuhteet biofilmin alla ja sisällä voivat erota

merkittävästi ympäröivistä oloista
§ Pinnoille tarttuneiden mikrobien toiminta sekä

biofilmin alle muodostuneet olosuhteet voivat
kiihdyttää metallien korroosiota

”Mushroom” model of biofilm
Center for Biofilm Engineering

Kuva: Mari Raulio
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Biofilmin alla voi olla
korroosiolle otolliset
olosuhteet:
pH, Cl-
Metallien konsentroituminen
Aineen vaihduntatuotteet
(H2S,nitraatti, asetaatti,
orgaaniset hapot…)
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Kyky muodostaa korroosiota kiihdyttäviä aineita

§ Kuparille agressiivisia aineita ovat:
§ Asetaatti, nitraatti, nitriitti,

ammonium, silfidi ja orgaaniset
hapot
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Biofilmin muodostuminen

§ Pohjaveden mikrobeilla näyttää ollevan kyky
muodostaa biofilmia kuparin pinnalle
§ Kuparin pinnalle on rikastunut eri lajit kuin

pohjavedessä
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Korroosio geologisessa
loppusijoitusympäristössä
§ Mikrobien läsnäollessa on havaittu useimmiten nopempaa

korroosiota
§ Hapellisissa oloissa kuitenkin eräät mikrobit hidastivat

korroosiota
§ Kuparin jännityskorroosio voi liittyä mikrobiologiseen

toimintaan
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Corrosion rate, µm/a
gravimetric LPR, max/min

Biotic (SRB)
4 months 6.5 13.2
10 months 1.1 3.3
Abiotic (sterile)
4 months 2.1 2.3
10 months 2.2 3.9

Biotic (SRB + MA)
4 months 0.2 1/0.3
12 months 1.2 4.7/0.2
Abiotic (sterile)
4 months 1.1 5.3/0.4
12 months 0.95 3/0.2

Biotic (AOB)
3 months 16.2-16.9
11 months 13.5-15.9
Abiotic
3 months 13.2
11 months 17.6
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SRB+MA, 4 months
EDS: Cu, C, O, S
XRD: Cu, Cu2S, Cu2O, CuO

Abiotic, 4 months
EDS: Cu, O, C XRD: Cu, Cu2O, CuO

Korroosiotuotekerros on erilainen mikrobien läsnäollessa
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Yhteenveto

§ Syvien pohjavesien mikrobeilla on kyky kiihdyttää korroosiota
loppusijoitus olosuhteissa, mutta toisaalta ne voivat myös
suojata kuparia korroosiolta
§ Loppusijoitus ympäristön mikrobeilla on kyky sopeutua

muuttuviin ympäristöoloihin
§ Biofilmia muodostava mikrobiyhteisö eroaa pohjaveden

vallitsevasta mikrobiyhteisöstä



www.vttresearch.com/preventing_corrosion


