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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksessa on selvitetty termo-hydro-mekaaniseen kokeeseen liittyvän sähkönjohtavuus-
mittauksen suoritukselle asetettavia teoreettisia ja käytännöllisiä vaatimuksia sekä tällaiseen, korkeita
paine- ja lämpötilaolosuhteita simuloivaan sähkönjohtavuusmittaukseen liittyviä näytepreparoinnin,
instrumentoinnin ja koejärjestelmien erityisvaatimuksia. Tutkimustyössä on erityisesti pyritty
selvittämään Teknillisessä korkeakoulussa olevan MTS 815 -testausjärjestelmän soveltuvuutta
kyseisiin mittauksiin. Tehdyn kirjallisuustutkimuksen, alalla toimivien eri tutkimusryhmien
haastattelujen sekä laitevalmistajilta saatujen tietojen perusteella on ilmeistä, että ensisijaisesti
suositeltava vaihtoehto kyseisten koemittausten tekemiseen on hakeutuminen yhteistyöhön jonkin
kyseistä problematiikkaa jo tutkineen ja tutkivan kaupallisen mittauspalvelulaboratonon tai
projektitutkimusryhmän kanssa. Teknillisen korkeakoulun mittausjärjestelmän saattaminen
valmiuteen, jolla tällaiset mittaukset voitaisiin suorittaa state-of-the-art -tasolla, vaatisi niin mittavia
investointeja sekä instrumentointiin että tutkimusosaamisen hankintaan, että tämä ei ole perusteltua,
mikäli kyse on vain yksittäisestä, vaikka laajastakin kokeesta. Panostus tällaisen tutkimusvalmiuden
luomiseen Suomeen edellyttäisi laajaa ja pitkäjänteistä sitoutumista tähän tutkimusalueeseen, jotta
tarvittavat investoinnit olisivat perusteltuja. Mittauspalveluiden tilaus tai hakeutuminen
kansainväliseen yhteistyöhön hankkeen toteutuksessa edellyttävät jo nekin varsin huomattavia
investointeja.
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ABSTRACT

This report reviews and summarizes the present state-of-the-art knowledge about electrical
conductivity measurements of rock samples in high-temperature, high-pressure conditions. The special
requirements for these measurements have been studied in terms of sample preparation,
instrumentation, and experimental procedures. Possibilities to utilize a MTS System 815 testing
unit, currently available at the Helsinki University of Technology, for these measurements have
been studied. On the basis of literature review and information from research groups and instrument
manufacturers active within the research field it is recommended that a Finnish test programme for
high-temperature, high-pressure electrical conductivity should preferably be implemented by a
contract with a specialised service company or by joining an existing experimental facility and
research group, rather than creating a domestic capability for the research programme. This is based
on the high costs involved in the upgrading of the current Finnish instrumentation and in the acquisition
of the expert research know-how necessary for experimental studies and original research in this
field. Only if a commitment for a major, long-term research programme in this field can be established,
a domestic research facility seems to be justified. Even a service contract or joining an existing
research group will involve considerable costs.
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ESIPUHE

Säteilyturvakeskuksessa ja sen toimesta on tehty rakoilleen ja vesipitoisen kallion fysikaalisiin
ominaisuuksiin ja ilmiöihin liittyvää tutkimustyötä vuodesta 1991 alkaen tavoitteena käytetyn
polttoaineen loppusijoituksen toimintakykyyn ja pitkäaikaisturvallisuuteen liittyvien seikkojen
selvittäminen ja ymmärtäminen. Tärkeän ilmiöryhmän muodostavat kytketyt termiset, hydrauliset
ja mekaaniset prosessit, joiden tutkimukseen Säteilyturvakeskus on osallistunut yhdessä Valtion
teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa kansainvälisen DECOVALEX-projektin puitteissa. Suomen
yhden osuuden DECOVALEX-projektissa muodostavat kontrolloidut termo-hydro-mekaaniset
laboratoriokokeet, joiden eri osia on jo toteutettu Teknillisen korkeakoulun materiaali- ja
kalliotekniikan laitoksessa olevalla puristinlaitteistolla. Näihin kokeisiin liittyen Säteilyturvakeskus
päätti selvityttää sähkönjohtavuuden mittausmahdollisuudet puristuskokeen aikana. Tämä raportti
on selvitys näistä mahdollisuuksista.

Näytteen sähkönjohtavuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia voidaan korreloida huokoisuuteen ja sen
muutoksiin. Huokoisuus on puolestaan radionuklidien kulkeutumisen kannalta keskeinen
väliaineominaisuus ja siten laajan mielenkiinnon kohteena ydinjätteiden loppusijoituksen
turvallisuustutkimuksissa.

Teknillisen korkeakoulun insinöörigeologian ja geofysiikan laboratorion Säteilyturvakeskukselle
toimittamassa alkuperäisessä raportissa oli kolme liitettä, jotka ovat:

Liite 1. MTS 815 -testausjärjestelmän pääominaisuudet

Liite 2. Robertson Geologging Ltd, mittauskennotarjous

Liite 3. Core Laboratories (U.K.) Ltd, mittauspalvelutarjous.

Näitä liitteitä ei ole kuitenkaan sisällytetty tähän raporttiin.

Esko Eloranta



STUK-YTO-TR120 SÄTEILYTURVAKESKUS

1 TAUSTA

Tärkeänä lähtötietona käytetyn ydinpolttoai- vaativa ja taloudellisesti merkittävä tutkimus-
neen loppusijoitustilan suunnittelussa on tietä- panostus, en TKK:n Insinöörigeologian ja
mys siitä, miten rakoillut, vesipitoinen kallio geofysiikan laboratoriossa tehty mittauksen
käyttäytyy lämpöä tuottavien polttoainekapse- toteutusvaihtoehtoja koskeva tutkimus, jonka
leiden läheisyydessä. Eräs mahdollisuus tämän raportoinnista on nyt kyse. Tutkimus on tehty
käyttäytymisen tutkimiseksi on laboratoriokoe, Säteilyturvakeskuksen tilauksesta, ja tilaajan
jolla simuloidaan rakoilleen ja vesipitoisen yhdyshenkilönä hankkeessa on toiminut TkT
kallion käyttäytymistä muuttuvissa lämpötila- Esko Eloranta. Tutkimus liittyy osana rakoil-
ja paineolosuhteissa. Koska tällaista laborato- leen kallion termo-hydro-mekaanisten ominai-
riomittausvalmiutta ei Suomessa ennestään ole, suuksien tutkimukseen ydinjätetutkimuksia var-
ja kyseessä on sekä metodisesti että teknisesti ten.
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2 JOHDANTO

Kiven sähkönjohtavuus on erittäin laajalla
vaihteluvälillä muuttuva suure. Paitsi mineralo-
gia ja rakenne (tekstuuri), vaihtelua aiheuttavi-
na tekijöitä ovat myös kiven lämpötila ja paine.
Sähkönjohtavuutta on jo perinteisesti hyödyn-
netty suuralueellisissa ja globaalisissa Maan
rakennetutkimuksissa, koska sähkönjohtavuu-
den muutos lämpötilan funktiona on paljon
voimakkaampi kuin lämpötilan aiheuttama
muutos esimerkiksi seismisten aaltojen nopeu-
teen. Syvien öljynetsintäkohteiden kairausten ja
reikämittaustulosten alueellinen yleistäminen
on samoin aikaansaanut laajan panostuksen
sähkönjohtavuuden tutkimukseen huokoisten
sedimenttikivien rakennetta kuvaavana para-
metrinä. Keller & Frischknecht [1966] ja
Parkhomenko [1967] ovat julkaisseet näiden
tutkimusten ensimmäiset laajat yhteenvedot
geofysikaalisessa kirjallisuudessa. Uusin yh-
teenveto sisältyy Schönin [1996] petrofysiikan
käsikirjaan.

Kiteisen arkeisen kallioperän sähkönjohtavuus
on edelliseen nähden astetta vaikeampi ongel-
ma, koska kiven rakoilu ja vesipitoisuus
aikaansaavat voimakkaasti epähomogeenisen,
ehkä myös voimakkaasti anisotrooppisen väli-
aineen, jossa sähkönjohtavuuden tekstuuririip-
puvainen vaihtelu on myös erittäin voimakasta.

Tässä tutkimuksessa on selvitetty termo-hydro-
mekaaniseen kokeeseen liittyvän sähkönjohta-
vuusmittauksen suoritukselle asetettavia teo-
reettisia ja käytännöllisiä vaatimuksia sekä
tällaiseen, korkeita paine- ja lämpötilaolosuh-
teita simuloivaan sähkönjohtavuusmittaukseen
liittyviä näytepreparoinnin, instrumentoinnin ja
koejärjestelmien erityisvaatimuksia. Tutkimus-
työssä on erityisesti pyritty selvittämään
Teknillisen korkeakoulun Kalliotekniikan labo-
ratoriossa olevan MTS 815 -testausjärjestelmän
soveltuvuutta kyseisiin mittauksiin. Tutkimus
koostuu aihetta koskevasta kirjallisuustutki-
muksesta, alalla toimivien eri tutkimusryhmien
haastattelujen tuloksista sekä laitevalmistajilta
saaduista tiedoista, joihin nyt tehdyn tutkimuk-
sen tulokset ja suositukset perustuvat.
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3 SAHKONJOHTAVUUSMITTAUKSET
LABORATORIOSSA:PERIAATE

Kivinäytteiden sähkönjohtavuusmittaukset la-
boratoriomenetelmin ovat perusperiaatteeltaan
hyvin yksinkertaiset: tasavirta (DC) -mittauk-
sissa sovelletaan Ohmin lakia, eli tunnetun
tasasähkövirran aikaansaama potentiaaliero mi-
tataan galvaanisesti 4-piste (elektrodi) -teknii-
kalla. Kun näytteen ja mittausjärjestelmän
geometriat tunnetaan, voidaan syöttövirran I
(A), mitatun jännitehäviön AV (V) ja määrite-
tyn geometrisen kertoimen K (m) avulla laskea
näytteen ominaisvastus p (Qm)

p = AVK/I . (1)

Mittausmenetelmä voidaan laajentaa myös
äänitaajuus-vaihtovirta -alueelle. Toinen mah-
dollisuus on käyttää induktiivista mittausmene-
telmää, eli mitataan impedanssisiltaan tuodun
näytteen aiheuttamaa muutosta sillan impedans-
siarvoon, josta jälleen voidaan näytteen sähkön-
johtavuus määrittää periaatteessa yksinkertai-
sesti. Menetelmistä galvaaninen anturitekniikka
on käytännössä selvästi suositumpi, ja tässä

yhteydessä esitettävät mittausmenetelmät pe-
rustuvat tähän periaatteeseen. Jos elektrodijär-
jestelmä toteutetaan niin, että erillistä potentiaa-
lielektrodiparia ei ole, vaan sekä virransyöttö
että potentiaalieron mittaus tapahtuvat samoista
elektrodeista, on kyseessä 2-elektrodijärjestel-
mä. Jos halutaan tutkia johtavuuden anisotropi-
aa tai sisäistä vaihtelua, on edullista asentaa
näytekennoon suurikin määrä elektrodeja, joita
voidaan mittauksen kuluessa vaihdella anturei-
na.

Vaikka sähkönjohtavuusmittausten periaate on
yksinkertainen, ei edustavien, in situ -arvoja
kuvaavien mittaustulosten saaminen ole ongel-
matonta edes normaaleissa paine- ja lämpötila
(p,T) -olosuhteissa. Suurimmat metodiset vai-
keudet koskevat in situ -kosteusolosuhteiden
säilyttämistä tai palauttamista näytteisiin, näyt-
teiden geologis-geofysikaalista edustavuutta
sekä DC-mittauksissa elektrodiefektien välttä-
mistä. Käytettyjen virtatiheyksien täytyy myös
olla niin pieniä, että Ohmin laki lineaarisuuso-
letuksineen pätee.
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NÄYTTEIDEN PREPAROINTI JA
INSTRUMENTOINTI

Näytteet työstetään sylinterinmuotoisiksi ja
niiden ulkomitat eri kennoissa ovat Taulukon I
mukaisia. Hionnassa käytetään nesteenä vettä,
jotta vältytään kontaminaatiolta. Näytteet kyl-
lästetään sopivalla liuoksella ennen mittausta,
esim. tyhjiötekniikalla [Glover ym., 1994a].
Ennen kyllästämistä näytteen huokosista poiste-
taan ilmakuplat asettamalla näyte esim. 24
tunniksi 10"4 Pa (tyhjiö) paineeseen ja lämpöti-
laan 75°C [Lee ym., 1983]. Tämän jälkeen
tyhjiöön lasketaan valittu kyllästävä liuos.

Kyllästävän liuoksen koostumus valitaan sen
mukaan, millaisia olosuhteita mittauksella
halutaan simuloida. In situ -olosuhteiden
simulointi edellyttää tietoja kalliopohjaveden
koostumuksesta. Suomessa Geologian tutki-
muskeskus on tutkinut kairarei'ista kalliopohja-
vesien geokemiaa [esim. Halonen ym., 1990].
Kalliopohjavedet on jaettu kokonaissuolapitoi-
suuden (Total Dissolved Solids, TDS) mukaan
makeisiin, heikosti suolaisiin, suolaisiin, erit-
täin suolaisiin ja brine-luokan pohjavesityyp-
peihin (ks. Taulukko II).

Kiteisen kallioperän suolaisissa pohjavesissä
ovat pääioneina yleisemmin kationeista natrium
(Na) ja kalsium (Ca) sekä anioneista kloori (Cl),
bikarbonaatti (HCO ) ja sulfaatti (SO ). Muita
yleisesti runsaammin esiintyviä ioneja ovat
magnesium (Mg) ja kalium (K) [Lampen,
1991]. Fennoskandian kilven alueella pohjave-
sien suolaisuuteen vaikuttaa kolme tekijää
[Nurmi ym., 1988]:
a) kallioperän paikallinen litologia ja

tektoniikka,
b) maantieteellinen etäisyys nykyisen tai Holo-

seenikauden aikaisen meren rantaviivasta,
c) esiintymissyvyys.

Kalliopohjavesien suolaisuus lisääntyy syvyy-
den funktiona maantieteellisestä sijainnista
riippumatta. Emäksisillä kivilajialueilla esiin-
tyy kalliopohjavesissä kohonneita magnesium-
pitoisuuksia. Kohonneet sulfaattipitoisuudet
voivat johtua sulfidimineraalien hapettumisesta
tai helposti liukenevien sulfaattimineraalien
esiintymisestä lähiympäristössä [Halonen ym.,
1990].

10
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Taulukko I. Näytteiden dimensiot eri mittauskennoissa.

Kenno

MPCFC [Robertson Geologging Limited, 1995]

University of East Anglia (UK) [Glover ja Ross,
1990]

Rock and Ice Physics Laboratory, London
[Glover ym., 1994a]

Research School for Geological and
Geophysical Sciences, Univ. College London
[Glover ym., 1994b]

Näytteen halkaisija
(mm)

38,1

21,6

38,1

38,1

Näytteen pituus
(mm)

40-80

27,8

50

50-80

Taulukko II. Eri pohjavesityyppien

Pohjavesityyppi

Makea

Heikosti suolainen

Suolainen

Erittäin suolainen

Brine

TDS-arvotja koostumus.

TDS (g/l)

<0,5

0,5-10

10-50

50-100

>100

Koostumus

Na-Ca-HCO3

Na-Ca-CI
Ca-Na-CI
Ca-SO4

Ca-Na-CI
Na-Ca-CI

Ca-Na-CI
Na-Ca-Mg-CI

Na-Ca-CI

11
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5 TKK:N MTS 815 -TESTAUSJÄRJESTELMÄ
JA SEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

Teknillisen korkeakoulun ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen yhteistyönä hankittu,
MTS Systems Corporationin valmistama MTS 815-mittausjärjestelmä on tarkoitettu
kalliomekaanisiin materiaalitutkimuksiin. Järjestelmässä voidaan tehdä 1- ja 3-akselisia
puristus-, veto- ja taivutuskokeita säädettävissä p, T-olosuhteissa. Nykyinen näytekenno ei
ole tarkoitettu sähkönjohtavuusmittauksiin.

5.1 Nykyinen järjestelmä

Nykyisen näytekennon (Kuva 1) tekniset
ominaisuudet ovat
ulkoinen paine (confining pressure)
max. 833 MPa
huokospaine (pore pressure) max. 83 MPa
lämpötila max. 200°C, min -23°C
näytteen pituus max. 254 mm
näytteen läpimitta max. 102 mm.

Kennossa on rakenteellisesti mahdollisuus
läpivienteihin, mutta sähkönjohtavuusmittauk-
siin soveltuvaa modifikaatiota elektrodeineen ei
ole ainakaan järjestelmän valmistajalta saata-
vissa, vaan heidän suosituksensa oli kokonaan
uusi, erillinen näytekenno esim. Robertson
Geologging Ltd.- yhtiöltä. Tätä mahdollisuutta
on selvitetty tarkemmin seuraavassa luvussa
5.2.

Tnaxial Cell Base Plate (top view)

Kuva 1. MTS 815 mittauskennon rakenne a) sivulta ja b) päältä katsottuna [MTS Systems Corporation,
1993].

12
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5.2 Kaupallisesti saatavissa oleva
mittauskenno

TKK:n testausjärjestelmän täydentäminen säh-
könjohtavuusmittauksiin soveltuvaksi edellyt-
täisi uuden mittauskennon hankintaa. Kaupalli-
sesti on saatavissa Robertson Geologging Ltd.:n
valmistama mittauskenno (Multi Purpose Core
Flow Cell = MPCFC), jonka korkein mittaus-
lämpötila on 200°C ja paine 70 MPa Tämän
kennon rakenne mahdollistaa sekä hydrostaatti-

sen että kolmiakselisen jännityksen käytön
muuttujana mittauksissa. Kenno on valmistettu
titaani 318 -metalliseoksesta, joten sen rakenne
on keveydestä (18 kg) huolimatta luja. Kennon
kokonaispituus on 60 cm ja läpimitta 11 cm.
Kuva 2 esittää kennon rakennetta. Kivinäyttei-
den sähkönjohtokyvyn mittaus voidaan tehdä
kaksi- tai nelielektrodijärjestelmällä [Robertson
Geologging Limited, 1995].

Kennon tekniset yksityiskohdat ovat seuraavat:

Kuva 2. MPCFC-mittakennon rakenne [Robertson Geologging Limited, 1995].

13
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Vaippa (Sleeve)

Vaippa (Kuva 3) on valmistettu erikoiskumista
Viton B 70 IRHD (International Rubber
Hardness Degree), joten päätylevyjen (platen)
liike on joustavaa.

Vaipan sisäseinämässä oleva valettu kaulus
estää suolaveden (brine) pääsyn alimmaisen
päätylevyn ohitse kun kenno on pystyasennos-
sa. Vaipan rakenne myöskin varmistaa sen, että
ylimääräinen liuos poistuu päätylevyssä olevan
putken kautta eikä tapahdu virtausta päätylevyn
ohi.

Elektrodit

Virtaelektrodit on asennettu puristusmäntiin
(päätylevyihin) ja vastusmittaus suoritetaan
mittaamalla potentiaali neljästä eri kohdasta
pitkin näytteen sivua ja neljästä pisteestä
näytteen kehältä. Virtaelektrodit on hitsattu
"Hastelloy" levyyn, joka tekee rakenteesta
erityisen kestävän. Vaippaan kiinnitetyt potenti-
aalielektrodit ovat sellaiset, että ne pureutuvat
näytteeseen aikaansaaden hyvän sähköisen
yhteyden.

Potentiaalielektrodit koostuvat kolmesta osasta
(Kuva 4): suippopäinen (halkaisija 1 mm)
piikki (A), joka sopii onttoon ruuviin (B), ruuvi
on asetettu rungossa olevaan sovitteeseen (C),
joka mahdollistaa suippopäisen piikin tunkeutu-
misen näytteeseen ulkoista painetta nostettaes-
sa. Ontto ruuvi on täytetty suolaliuoksella
(brine) kyllästetyllä hienolla lasikuitutäytteellä,
joka antaa paremman kapillaarisen yhteyden
osittain kyllästyneeseen näytteen huokosraken-
teeseen kuin metalli. Kaikki elektrodin osat on
valmistettu "Hastelloy C-276" seoksesta, jossa
ei tapahdu korroosiota.

Päätylevyt (platens)

Koska kennon rungon ja mittausvirtareittien
eristäminen sähköisesti toisistaan on ratkaise-
van tärkeää ominaisvastuksen mittauksen aika-
na, on päätylevyrakennelmaan käytetty eri
materiaalien yhdistelmiä. "Hastelloy" virta-
elektrodit on hitsattu keskelle päätylevynkon-
taktipintaa ja päällystetty osaksi pituudestaan
keraamisella materiaalilla. Nämä osat on
vuorostaan kiinnitetty titaanilevyihin.

Kuva 3. Vaipan rakenne [Robertson Geologging Limited, 1995].

14
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Kuva 4. Potentiaalielektmdin rakenne [Robertson
Geologging Limited, 1995].

Alemman päätylevyn paksuus on säädettävä,
mikä mahdollistaa erilaiset näytepituudet (40-
80 mm). Sähköinen eriste (peek liner) on
asennettu estämään oikosulkua kennon rungon
ja ulostulon välillä.

Kommentteja

Kennossa käytettyjen materiaalien takia rajau-
tuu saavutettava lämpötila-alue +200°C tasolle.
Kennon hankintahinta on noin GPB 10.000 eli
välitön hankintakustannus noin 100.000 mk.
Tämän lisäksi tulevat MTS-testausjärjestelmän
vaatimat modifikaatiot, sekä tarvittava panostus
näytteiden preparointijärjestelmiin ja itse mitta-
uksissa tarvittavan erikoisosaamisen hankin-
taan. Näiden kustannusten voi arvioida olevan
moninkertaisen pelkän näytekennon hankinta-
kustannuksiin verrattuina ja vaativan paljon
aikaa.
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6 ULKOMAISET
TILAUSTUTKIMUSMAHDOLLISUUDET

Koska MTS-testausjärjestelmän laajennus ei ole helppo ratkaisu mittausongelmaan,
on selvitetty myös muita vaihtoehtoja. Koska öljynetsinnän tutkimuslaboratoriot ovat
parhaiten resurssoituja ja omaavat kokemusta petrofysikaalisista mittauksista p, T-
olosuhteissa sedimenttikivinäytteille, on myös näitä mahdollisuuksia selvitetty tässä
tutkimuksessa.

6.1 Öljynetsinnän ja
kalliomekaniikan
petrofysikaaliset laboratoriot

Aikaavieneen selvittelykierroksen jälkeen sel-
visi, että öljynetsinnän suuresta petrofysiikan
tutkimusvolyymistä huolimatta alalta löytyy
vain yksi erikoistunut yritys, jonka palveluksia
suuretkin öljynetsintäyhtiöt käyttävät. Kyseessä
on 16 maassa 1200 hengen voimin toimiva
yritys Core Laboratories Limited. Nyt kyseessä
olevia mittauksia pystyy yhtiön monista toimi-
pisteistä tekemään vain Aberdeenin ja Calgaryn
tutkimuskeskukset, eikä näilläkään ole aikai-
sempaa kokemusta kiteisten kivien näytemitta-
uksista laajalla p,T-alueella.

Core Laboratories (UK)

Kesäkuussa 1996 Euroopan geofysikaalisessa
konferenssissa toteutuneen tapaamisen ja neu-
vottelun jälkeen Core Laboratories on jättänyt
alustavan tarjouksen kyseisistä mittauksista
yhtiön Aberdeenin tutkimuskeskuksessa.

Kaiken tässä tutkimuksessa saadun tiedon
perusteella on allekirjoittaneiden käsitys, että
Core Laboratories -yhtiön tarjous voisi olla
ensisijainen vaihtoehto asetettuun mittaustehtä-
vään. Yhtiöllä on kokemusta riittävän samanlai-
sen (sedimenttikivet) mittausproblematiikan
ratkaisusta, ja yhtiön edustajien tietotaidosta
alallaan jäi keskusteluissa hyvin myönteinen

kuva. Se, että suuretkaan öljy-yhtiöt eivät ole
nähneet perustelluksi rakentaa omia mittauspal-
veluita tälle alalle on mielestämme selvä
osoitus siitä panostuksesta, mikä ensiluokkai-
seen tulokseen tarvitaan. Yhtiö on valmis
jatkamaan keskusteluja mittaustehtävän tar-
kemmaksi spesifioimiseksi, ja on valmis
tutustumaan näytemateriaaliin vierailukäynnin,
lähdekirjallisuuden ja koemittausten avulla.

Yhtiö on jättänyt mittausehdotuksesta jo varsin
yksityiskohtaisen, vaikkakin alustavan tarjouk-
sen. Tarjouksen kertaluokka-kustannusarvio on
200.000 mk, 30-100 koekappaleen näyte-erälle.
Vaihtoehdon etuna on, että mittaustuloksia
riittävälle määrälle näytteitä on saatavissa
nopeasti ja ilman sellaista aikaaviepää erikois-
osaamisen hankintatarvetta kuin mikä koskee
muita toteutusvaihtoehtoja. Haittana on, että
suuresta panostuksesta huolimatta mittaustek-
nistä erikoisosaamista omaan käyttöön ei
välttämättä synny tai syntyy vain vähäisessä
määrin.

Robertson Geologging Ltd.

Robertson Geologging Ltd. -yhtiö tarjoaa paitsi
mittauskennoa myös mittauspalvelulta. Koska
heidän mittauskennollaan saavutettava p,T-alue
vastaa Core Laboratories -tarjouksen arvoja, ei
yhtiöltä oletoistaiseksi pyydetty tätä vaihtoeh-
toa koskevaa tarjousta. Tällainen tarjous on
varmaankin helposti tarvittaessa yhtiöltä saata-
vissa.
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6.2 Akateemiset ja
perustutkimusyksiköt

Akateemisia ja muita perustutkimusta tekeviä
tutkimusyksiköitä, jotka ovat joko jo tehneet tai
ovat aloittamassa alan tutkimusta, on kirjalli-
suustutkimuksen ja henkilökohtaisten kontakti-
en avulla löydetty joitakin. Ensinmainittuun
ryhmään kuuluvat University of East Anglia
sekä Rock and Ice Physics Laboratory, Lontoo.
Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu Tohokun yli-
opiston Institute of Fluid Sciences Japanissa.
Kaikissa näissä on tutkijana toiminut Paul
Glover, joka on myös ehkä eniten aiheesta
viime vuosina julkaissut tutkija (vrt. viiteluette-
lo). Häneen on oltu Internet-yhteydessä tämän
tutkimustyön yhteydessä. Lontoon yksikköön ei
yrityksistä huolimatta ole saatu yhteyttä.

Jos halutaan myös varioida näytteen ulkoista ja
huokosnestepainetta laajoissa rajoissa ja yli
200°C lämpötiloissa, joudutaan koko mittaus-
järjestelmä sijoittamaan turvatilaan, mikä aihe-
uttaa suuret rakennuskustannukset. Tällaisen
järjestelmän toteutus, testaus ja kalibrointi
vaatii varovasti arvioiden usean miljoonan
markan investoinnit ja usean vuoden toteutus-
aikataulun. Tämä on eräs syy siihen, miksi
kyseisiä mittauslaboratorioita on toteutettu vain
muutamia.

University of East Anglia (UK)

University of East Anglian mittauskennossa
ohut metallivaippa erottaa ulkoisen paineväliai-
neen (confining pressure; argon korkeassa
paineessa) ja huokosnesteen paineväliaineen
(pore pressure; suolaliuos korkeassa paineessa)
korkeassa lämpötilassa, samalla ylläpitäen
paineen siirron vaipan läpi näytteeseen. Tämän
järjestelmän maksimikäyttölämpötila on 900°C
ja paine 1 GPa [Glover ja Ross, 1990].

Perinteistä kaksielektrodijärjestelmää käytettä-
essä metallivaipan aiheuttamat vuotovirrat
näytteen ympärillä nostavat näytteen näennäistä
sähkönjohtokykyä huomattavasti kiven todellis-
ta sähkönjohtokykyä suuremmaksi. Tässä mit-
tausjärjestelmässä vuotovirtoja on vähennetty
hyväksyttävälle tasolle käyttämällä suojaelekt-
rodi (quard-ring)-mittaustekniikkaa.

Mittausjärjestelmä (Kuva 5) koostuu emitteri-
elektrodista (e), kollektorielektrodista (c) ja
suojaelektrodista (gr). Tällaista mittausjärjestel-
mää ovat aikaisemmin käyttäneet Cemic ja
Jansen [1975]. Järjestelmässä pidetään suoja-
elektrodin ja emitterielektrodin välinen potenti-
aali samana kuin kollektorielektrodin ja emitte-
rielektrodin välinen potentiaali. Suojaelektrodi

Wayne Kerr B642 AC
transformer bridge

I o - -o sense

out voltage
follower

-o earth

power
supply

guard-ring driving circuits
in one box

Kuva 5. Mittausjärjestelmä (Glover ja Ross, 1990).
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kerää vuotovirrat, jotka johdetaan maahan
ilman, että ne vaikuttavat mittauksiin. Emitteri-
kollektori virta on se virta, mikä virtaa läpi
näytteen keskiosan. Tämä virta mitataan ja siitä
voidaan laskea kiven sähkönjohtokyky jos
geometrinen tekijä tunnetaan. Geometrinen
tekijä (saadaan selville kalibroinnilla) on
riippuvainen kivinäytteen keskiosan läpi kulke-
van virran kulkureitin pituudesta, halkaisijasta
ja geometriasta. Kriteeri, joka varmistaa tehok-
kaan vuotovirtojen poiston on se, että suoja- ja
emitterielektrodien välinen hetkellinen potenti-
aali on sama kuin kollektori- ja emitterielektro-
dien välinen potentiaali. Suojaelektrodisystee-
min tehokkuus riippuu näytteen geometriasta
[Glover ja Ross, 1990]. Vuotovirtojen poiston
kannalta ideaalisessa tapauksessa näytteen
halkaisijan ja pituuden suhde on suuri. Suhteen
suuruutta rajoittaa kuitenkin painekammion
(pressure vessel) sisähalkaisija ja näytteen lyhin
mahdollinen pituus, ennen kuin näytteen
ominaisuuksia alkavat hallita yksittäisten rakei-
den ominaisuudet.

Suojaelektrodisignaali generoidaan korkeataa-
juisella jänniteseuraajapiirillä, joka tuottaa
hyvin korkean impedanssin. Tällöin vaihtovir-
ralla toimiva konduktanssisilta pystyy pienentä-
mään kollektorivirran, kun kollektoripotentiaa-
lia monitoroidaan. Jänniteseuraajalla on hyvin
alhainen ulostuloimpedanssi, mikä mahdollis-
taa suurten vuotovirtojen johtamisen maahan.
Jänniteseuraaja rakennettiin korkeamuutosno-
peuksisista puolijohteista, jotta voitiin käyttää
1592 Hz mittaustaajuutta.

Vaihtovirran käyttö eliminoi elektrodipolarisaa-
tio-ongelmat AC-impedanssisilta mahdollisti
sekä resistiivisen että kapasitiivisen reaktanssin
mittauksen. Taajuus valittiin niin, ettei se olisi
liian matala ja siten altis elektrodipolarisaatios-
ta aiheutuville ongelmille (< 100 Hz) eikä liian
korkea. Yli 20 kHz:n taajuuksilla painekammi-
on rungon ja elektrodien sekä johtimien välinen
kapasitiivinen kytkentä aiheuttaa sen, että
reaktanssi on huomattavan kapasitiivinen ja
vain hieman riippuvainen kivinäytteen resistii-
visyydestä. Jännitteenseurantasysteemi kom-
pensoi automaattisesti satunnaiset vaihtovirta-

kentät ja konduktanssit, jolloin vältetään
suojaelektrodin synkronoinnin ajelehtimisen
aiheuttamat ongelmat Tällaisia ongelmia ovat
havainneet manuaalisen suojaelektrodisystee-
min käyttäjät [Glover ja Ross, 1990; Cemic ja
Jansen, 1975].

Kuvassa 6 on esitetty mittauskenno ja siihen
liittyvä apulaitteisto. Kenno on suunniteltu
näytteille, joiden halkaisija on 21,6 mm ja
maksimipituus 27,8 mm. Elektrodit on sijoitettu
eristettyihin päätylevyihin. Vaipan seinäpak-
suus on 250 mm ja se on valmistettu
ruostumattomasta terästangosta sorvaamalla.

Päätylevyt

Päätylevyt on valmistettu puhtaasta uudelleen
kiteytyneestä alumiinioksidista, koska niiden
täytyy olla sähköisesti eristeitä, niillä täytyy
olla suuri purisruslujuus, korkea lämpötilankes-
to ja yhdistävää huokoisuutta ei saa olla. Valettu
alumiini hylättiin koska sillä on huomattavaa
yhdistävää huokoisuutta.

Läpiviennit

Sähköisinä läpivienteinä käytettiin yksinkertai-
sia itselukittuvia kartiotiivisteitä. Niobium
valittiin kartiotiivisteiden metalliosien materi-
aaliksi, koska sen lineaarinen lämpötilalaajene-
minen on hyvin samanlaista kuin alumiinioksi-
dilla. Tiivisteet timanttihiottiin kevyesti ja
tiivisteen pinnat käsiteltiin ennen liittämistä
hienolla kuparijauheella ja kuumentamalla
tiivistettä ilmassa lämpötilaan 300°C.

Elektrodit

Elektrodit on valmistettu ruostumattomasta
teräksestä ja pidetään matalissa lämpötiloissa
näytettä vasten molybdeenistä valmistettujen
jousien avulla. Elektrodi on suunniteltu siten,
että korkeissa lämpötiloissa elektrodin lämpö-
laajeneminen synnyttää hyvän kontaktin elekt-
rodin ja näytteen välille. Sähköiset signaalit
kulkevat elektrodeille molybdeenijousien kaut-
ta.
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Kuva 6. Mittauskennon rakenne [Glover ja Ross, 1990].

Päätylevyn ja vaipan välinen rengasmainen
sinetti tehdään painamalla ohut vaippa päätyle-
vyssä olevaan rengasmaiseen uurteeseen (x
kuvassa 6) erikoistyökalulla anturin pyöriessä
sorvissa. Kuparirengas laitetaan syntyneeseen
uurteeseen ja lukitaan paikalleen neljällä
leualla, jotka puolestaan lukitaan paikalleen
teräksisellä kauluksella. Leukojen ulkopinta ja
kauluksen sisäpinta on työstetty hieman kartio-
maiseksi (suippeneva), jotta sovituksesta saa-
daan tiukka. Kokonaisuus varmistetaan leuko-
jenpitimellä, joka lukitsee leuat ja johon

voidaan asennusvaiheen ajaksi kiinnittää asen-
nustyökalu. Tiivistykset testataan heliumvuoto-
testillä ja pitämällä kennoa 0,4 GPa paineessa
24 tuntia öljyllä täytetyssä paineastiassa.

Mittauskenno kytketään huokospainetta sääte-
levään järjestelmään niobiumista valmistetulla
korkeapaineputkella, jonka toinen pää on
muotoiltu itselukittuvaksi kartiotiivisteeksi.
Elektrodien pintoihin on koneistettu sekä
säteettäisiä että samakeskisiä uurteita, jotta
huokosneste jakaantuu koko kiven pinnalle.
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Mittauskenno asetetaan suuritilavuuksisen kaa-
supaineastian sisälle lammitysuuniin. Glover
[1989] on esittänyt yksityiskohdat väitöskirjas-
saan.

Testimittaukset ja kalibrointi

Suojaelektrodi-mittaussysteemi testataan aluksi
sarjalla vastuksia, joiden arvot on valittu
sellaisiksi, että ne edustavat kennoa mittausti-
lanteessa (kenno plus preparoitu kivinäyte).
Ilman suojaelektrodipiiriä vuotovirrat olivat yli
kolmekertaiset verrattuna näytettä edustavan
vastuksen läpikulkeneeseen virtaan. Tällainen
tilanne johtaisi suureen virheeseen määritettä-
essä näytteen sähkönjohtokykyä. Kun mittaus
suoritettiin suojaelektrodipiirin ollessa käytös-
sä, saatiin näennäinen resistanssi, joka poikkesi
0,5% näytteen todellisesta arvosta [Glover ja
Ross, 1990].

Tällainen testi ei kuitenkaan ole tiukka testi
koko mittaussysteemille, sillä se erottaa keino-
tekoisesti vuotovirrat ja näytteen kautta kulke-
neet virrat. Eron aiheuttaa kolmidimensionaali-
nen potentiaalikenttä todellisessa kivessä. Testi
todellisella kennolla osoitti, että kiven näennäi-
nen sähkönjohtokyky yliarvioitiin 300 % ilman
suojaelektrodipiiriä. Piirin käyttö pienensi vir-
heen alle 4 % [Glover ja Ross, 1990].

Kenno on kalibroitu täysin kyllästyneellä
kiteisellä kivellä ja polttamattomalla pyrofyl-
liittinäytteillä, joiden huokoisuus tiedetään.
Näiden kivien sähkönjohtokyky on mitattu
Leen kennolla [Lee, 1977] lämpötilaan 250°C
ja 0,4 GPa paineeseen öljyllä täytetyssä
paineastiassa. Kalibrointikuvaajat tällä alueella
ovat lineaarisia ja niillä on pienet gradientit,
jotka johtuvat kiven jatkuvasta tiivistymisestä
paineen kasvaessa (Kuva 7).

Kyllästävänä liuoksena on käytetty 0,5 M
NaCl-liuosta. Kalibrointikuvaajat ekstrapoloi-
daan korkeammille paineille ja lämpötiloille.
On laskettu, että kennon virheet jäävät alle
±3,8 % 1 GPa paineisiin ja lämpötilaan 900°C
saakka [Glover ja Ross, 1990].

Rock and Ice Physics Laboratory, London

Kivien kompleksisen sähkönjohtokyvyn mitta-
ukset ovat osoittaneet, että vähäsuolaisilla
liuoksilla kyllästyneiden kivien sähkönjohtoky-
vyn hajonta korkeilla taajuuksilla johtuu
ionisesta pintajohtavuudesta, lisäksi hajonta
saattaa olla riippuvainen huokosten ja rakopin-
tojen luonteesta [Ruffet ym., 1991]. Glover ym.
[1994a] ovat mitanneet erilaisilla vesiliuoksilla
kyllästyneiden hiekkakivien kompleksista säh-
könjohtokykyä taajuusalueella 20 Hz - lMz
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Kuva 7. Kalibrointikuvaajat 25°C ja 250°C lämpötiloissa [Glover ja Ross, 1990].
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tarkoituksenaan selvittää ionista pintajohta-
vuutta Kuvan 8 mukaisella kennolla.

Kenno on suunniteltu 300 MPa hydrostaattiseen
paineeseen ja mittaukset suoritetaan nelielekt-
rodijärjestelmällä. Elektrodit on valmistettu
kiillotetusta harsomaisesta platinaverkosta, jos-
sa lankojen läpimitta on 0,15 mm. Virta- ja
potentiaalielektrodit on erotettu toisistaan ke-
raamisella materiaalilla. Sähköjohtimet ovat
koaksiaalisia, jotta kohina olisi mahdollisim-
man vähäistä.

Näytteet ovat halkaisijaltaan 38,10 mm ja
pituudeltaan 50 mm olevia sylintereitä. Näyt-
teet päällystetään ohuella lämmössä kutistuval-
la polymeerivaipalla ("kutistesukka") ennen
valitulla elektrolyyttiliuoksella kyllästämistä.
Ennen käyttöä liuoksesta poistetaan kaasut
pitämällä sitä tyhjiössä 24 tuntia. Mittauksissa
on käytetty useita erilaisia elektrolyyttejä eri
konsentraatioilla: tislattu vesi (deionized), LiCl,
NaCl, KC1, RbCl, CaCl , ja SrCl konsentraati-
oilla 105; 10^; 103; O.of; 0,1 ja 12M. Näytteinä
Glover ym. [1994a] käyttivät Berea- ja Darley
Dale -hiekkakiviä, jotka kyllästettiin käyttäen
tyhjötekniikkaa.
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Kuva 8. Mittauskennon rakenne [Glover ym., 1994a].
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Kompleksiset sähkönjohtavuusmittaukset taa-
juuden funktiona tehtiin käyttäen tietokoneoh-
jattua impedanssisiltaa. Tietokoneohjelma teki
tarvittavat korjaukset aineistoon, muutti komp-
leksisen johtavuuden kompleksiseksi johtoky-
vyksi skaalaamalla näytteen fysikaalisilla di-
mensioilla, talletti datan ja tulosti sähköisten
parametrien kuvaajat Alkuperäinen aineisto
korjattiin kullakin taajuudella ottamalla huomi-
oon mittauskaapeleihin liittyvät hajavastukset
ja -induktanssit sekä painekammioon liittyvät
kapasitanssit. Mahdolliset elektrolyytin suolai-
suusmuutokset mittauksen aikana jätettiin huo-
miotta. Elektrolyyttien johtokyvyt mitattiin
samalla taajuusalueella (20 Hz - 1 MHz) tähän
tarkoitukseen erityisesti rakennetulla kennolla,
jossa on kaksi kiillotetusta platinaverkosta
valmistettua elektrodia.

Institute of Fluid Sciences, Tohoku
University (Japan)
Tämä järjestelmä on rakenteilla, jälleen Paul
Gloverin johdolla (henk.koht. tiedonanto).
Järjestelmän suoritusarvotavoitteita ei ole jul-
kistettu, mutta ilmeistä on että tavoitteena on
edelleen nostaa mittausten p,T-alueen ylärajaa.
Järjestelmän kehitys liittyy osana Japanin
geotermisen energian hyödyntämistutkimuk-
siin.

Kommentteja
Mittausaineiston saaminen Suomen kivinäyt-
teistä tätä kautta edellyttäisi erittäin pitkäjän-
teistä ja rahallisesti huomattavaa sitoutumista
johonkin yllämainituista tutkimushankkeista.
Vaihtoehdon etuina olisivat kuitenkin, että näin
saataisiin hankittua aihepiirin syvällistä asian-
tuntemusta, ja myös mittaustuloksia korkeam-
mista p,T-olosuhteista kuin mihin kaupallisissa
mittauspalveluvaihtoehdoissa voidaan päästä.

Thermocouple Well

Goretex Backing

r^\ Ground Glass Seal

Epoxy Filling

Coaxiol Connector Glass Body Platinum Electrodes

Kuva 9. Elektrolyytin johtokyvyn mittauskenno [Glover ynu, 1994a].
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7 YHTEENVETO

Tehdyn kirjallisuustutkimuksen, alalla toimivi-
en eri tutkimusryhmien haastattelujen sekä
laitevalmistajilta saatujen tietojen perusteella
on ilmeistä, että ensisijaisesti suositeltava
vaihtoehto kyseisten koemittausten tekemiseen
on hakeutuminen yhteistyöhön jonkin kyseistä
problematiikkaa jo tutkineen ja tutkivan kaupal-
lisen mittauspalvelulaboratorion, toissijaisesti
jonkin projektitutkimusryhmän kanssa. Teknil-
lisen korkeakoulun MTS 815 -mittausjärjestel-
män saattaminen valmiuteen, jolla tällaiset
mittaukset voitaisiin suorittaa state-of-the-art -
tasolla, vaatisi niin mittavia investointeja sekä
instrumentointiin että tutkimusosaamisen han-
kintaan, että tämä ei ole perusteltua, mikäli kyse
on vain yksittäisestä, vaikka laajastakin kokees-
ta. Panostus tällaisen tutkimusvalmiuden luo-
miseen Suomeen edellyttäisi laajaa ja pitkäjän-
teistä sitoutumista tähän tutkimusalueeseen,
jotta tarvittavat investoinnit olisivat perusteltu-
ja. Mittauspalveluiden tilaus tai hakeutuminen
kansainväliseen yhteistyöhön hankkeen toteu-
tuksessa edellyttävät jo nekin varsin huomatta-
via investointeja.

Tärkeimmät syyt kokeen korkeisiin kustannuk-
siin ovat näytepreparoinnin vaativuus ja näyt-
teen lämpötila- ja painemuutosten hallittu
instrumentointi. Jos halutaan, että simuloinnis-

sa käytetään korkeampia kuin +275°C lämpöti-
loja, tämä asettaa näytekennon ja mittauselekt-
rodien rakenteelle erityisvaatimuksia, joihin ei
ainakaan tämän tutkimuksen yhteydessä löydet-
ty valmiita kaupallisesti saatavissa olevia
ratkaisuja, vaan kyseessä ovat perustutkimus-
luonteiset erikoisinstrumentoinnit. Jos halutaan
myös varioida näytteen ulkoista ja huokosneste-
painetta laajoissa rajoissa, joudutaan koko
mittausjärjestelmä sijoittamaan turvatilaan, joka
aiheuttaa suuret rakennuskustannukset. Tällai-
sen järjestelmän toteutus, testaus ja kalibrointi
vaatii varovasti arvoiden usean miljoonan
markan investoinnit ja usean vuoden toteutusai-
kataulun.

Jos tyydytään lämpötila- ja painealueelle, johon
löytyy kaupallisia näytekennoja, ovat kustan-
nukset edelliseen verrattuna pienemmät, mutta
edelleen huomattavan korkeat. Pelkän näyte-
kennon hankintakustannukset ovat minimissään
100.000 mk, minkä lisäksi tulevat painevarioin-
nin vaatimat instrumentointikulut, näytteiden
preparointikustannukset sekä uuden mittaustek-
niikan vaatiman erityisosaamisen luomisesta
aiheutuvat kustannukset. Näiden suuruutta on
vaikea arvioida muutoin kuin toteamalla, että
kyseessä täytynee olla vähintään 0,5... 1 milj.
markan kertalukua oleva investointi.
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