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Tutkimuksen tavoitteet

• Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa ja luokitella bentoniitille
sekä murskebentoniiteille tehdyt tutkimukset
• Arvioida tämän perusteella niiden käyttökelpoisuutta Suomen
olosuhteissa
• Tutkimuksen tuloksena laaditaan tietokantapohjainen
julkaisurekisteri, johon sisältyy myös tehtyjen tutkimusten
arviointi.
• Kartoituksen ja arviointien perusteella laaditaan erillinen
yhteenvetoraportti (state-of-the-art), johon kerätään tulokset
tutkimusten kattavuudesta, käyttökelpoisuudesta,
mahdollisista puutteista ja rajoituksista.
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Tutkimuksen tehtävät
•

•

•

•
•

Tehtyjen tutkimusten luokitteleva kerääminen (state-of-theart) bentoniittitutkimuksen osalta (rajoitetusti myös
murskebentoniitti),
Keräysvaiheen tulosten siirtäminen tietokantaan sisältäen
mm. ydinjätealan toimijoiden julkaisuluettelot,
konferenssijulkaisut ja tieteelliset artikkelit,
Tutkimusten kartoitus ja luokittelu, jossa tutkimuksista
kerätään perustiedot (tutkitut materiaalit, käytetyt
tutkimusmenetelmät tai mallinnustavat), rajoitukset, puutteet
ja jatkotutkimussuositukset
Kartoituksen perusteella arvioidaan tutkimuksen
käyttökelpoisuutta
Kerätään yhteenvetoraporttiin arvio tehtyjen tutkimusten
kattavuudesta ja käyttökelpoisuudesta (2008…2009).
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Bentoniittikartoitus sisältää:
Ominaisuudet:
• mekaaniset
• hydrauliset
• termiset ja
• pysyvyys
Testausmenetelmät
• materiaalin karakterisointi täyttötarkoitusta varten
• menetelmät ja soveltuvuusluokitus (reunaehdot ja
edustavuus)
Ison mittakaavan kokeita sekä laboratoriomittakaava että
täysimittakaavan kokeita
• THM (termo-hydro-mekaaninen) - mallinnus
• luotettavuus
• reunaehdot ja lähtötiedot
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Tietokantarakenne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Name
Authors
Publisher
Year
Name of publication
Volume / number of publication
Issue number
Editors
Location of the pubilisher
Pages
Keywords
Materials
Laboratory / modelling

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scale of tests / modelling
Methods / models
Studied properties (THMC tms.)
Long-term properties
Limitations
Representativeness
Input data
Results / conclusions
Further research needs
Characterization
Reliability
Evaluation of the results
Applicability
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Päivitetty tietokanta
• Päivitetty tietokanta sisältää 167 viitettä, joista 57 on SKB:ltä ja 49
Elsevieriltä
• Julkaisujoiden maat: Suomi, Ruotsi, USA, Alankomaat, Kanada,
Espanja, UK
• Viitteitä vuosilta: 1982-1999 35 viitettä ja 2000-2008: 132 viitettä
• Materiaalit: MX-80 (46), bentonite/sand (9), Friedland (7), Febex (6),
Ca-bentonite (5), muita 1..3, epämääräisiä 12
• Käyttötarkoitus: buffer 89, backfill 19 sekä 18 yhteisiä 41, ei määritelty
41
• Laboratorio 77, mallinnus 47 yhdistelmä 22, tutkimus 2 ja
kirjallisuusselvitys 4
• Mittakaava: full scale: 13, large scale: 4, small scale: 63,
määrittelemätön 91
• Vähän merkintöjä pitkän aikavälin ominaisuuksista
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Laboratoriokokeiden luokittelu
(Antti Lempinen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material
Shear modulus
Swelling pressure
Swelling strain
Confined suction
Unconfined suction
Plasticity
Gas flux
Moisture flux
• Moisture content
• Temperature
• Concentrations
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Heat flux
Diffusion
Controlled variables
Comments
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State-of-the-art-report, draft of the contents
1. Introduction (background, data mining principles)
2. Materials (Mx-80, others)
3. Thermal properties
4. Hydraulic
5. Mechanical
6. Chemical (chemical reaction effects on THM properties)
7. Mineralogical (jos aineistoa tarpeeksi)
8. Modelling and parameters (constitutive models)
9. Discussion – evaluation
10. Conclusions
11. References
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Organisaatio
• VTT (tutkimuksen koordinointi, julkaisurekisterin luonti
ja raportointi).
• Henkilöt: Elisa Rautioaho, Erkko Pyy, Leena KorkialaTanttu ja Rainer Laaksonen
• Muita tutkijoita ja asiantuntijoita ovat olleet: Paula Keto
Saanio & Riekkola OY ja Antti Lempinen Marintel
• Kaksivuotinen projekti, valmiina alkuvuodesta 2009
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Julkaiseminen ja tulosten hyödyntäminen
• Osaamisen kartoittamisella luodaan laajempi näkemys sekä
kansallisesta että ulkomaisesta bentoniittipuskurin ja tunnelin
täyteaineiden tutkimuksen tilasta.
• Luodaan myös pohjaa ydinjätteiden loppusijoituksen
turvallisuuden arvioinnille sekä jatkotutkimuksille ja kehitetään
uutta asiantuntemusta.
• Tutkimuksen tuloksena syntyvä yhteenvetoraportti (state-ofthe-art) ja julkaisurekisteri (Access tietokanta) ovat julkisia.
Linkitettyä versiota voidaan toimittaa rajoitetusti.
• Ovat kaikkien alan toimijoiden sekä viranomaisten
hyödynnettävissä alan osaamistarpeiden jatkokehittämisen
arvioinnissa VTT:n sivuilta www.vtt.fi ja osoitteesta:
www.ydinjatetutkimus.fi
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Kuva: Emma Riikonen
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