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Mikrobit
§ Mikrobeilla tarkoitetaan mikroskooppisen pieniä organismeja: bakteereita, 

arkeoneja, sieniä, alkueläimiä ja viruksia
§ Mikrobien historia maapallolla on pitkä
3.8 miljardia vuotta (pitkään ennen kasveja ja eläimiä)
§ Löytyvät lähes kaikkialta

• Useiden kilometrien syvyyteen maanalle
§ Monimuotoisia, ovat sopetuneet moninaisiin oloihin ja 

selviävät äärioloissa
• lämpötila, paine, säteily,

suolaisuus, pH...
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Esimerkkejä mikrobien
sopeutumiskyvystä
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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



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



Biofilmin alla voi olla 
korroosiolle otolliset olosuhteet:
pH, Cl-
Metallien konsentroituminen
Aineenvaihduntatuotteet
(H2S,nitraatti, asetaatti, 
orgaaniset hapot…)
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Menetelmiä mikrobien määrittämiseksi
§ Viljely

• Pesäkeluku, MPN
§ ATP
§ Virtaussytometria
§ Immunologiset menetelmät
§ qPCR
§ Sekvensointi
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Mikrobien aiheuttamia ongelmia
§ Membraanien tukkeutuminen
§ Alentunut lämmönvaihtokapasiteetti
§ Venttiilien tukkeutuminen
§ Mikrobiologinen korroosio
§ Pintojen likaantuminen
§ Ympäristön laadun muokkaus
§ Työturvallisuus
§ …
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Mikrobiologinen korroosio
§ 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



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



Kontrollointi
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§ Ennalta ehkäisy
§ Seuranta
§ Biosidit
§ Mekaaninen puhdistus
§ Prosessin muokkaus
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SEM images, showing the surfaces of coupons from non-chlorinated 
system after 3 months of exposure. 

SEM images, showing the surface of showing the surfaces of 
coupons from chlorinated system after 3 months of exposure. 

Non-chlorinated Chlorinated



Vesikemian analysointi
§ Minkälaiset kemialliset prosessit on mahdollisia
§ Minkälaiset biologiset prosessit on mahdollisia

§ Voidaanko muokata niin ettei mikrobiologinen toiminta olisi
aktiivista

§ Voidaanko saada viitteitä mahdollisista riskeistä
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Yhteenveto
§ Mikrobiologinen toiminta voi olla haaste monenlaisissa

prosessiympäristöissä
§ Erityisesti biofilmin muodostuminen aiheuttaa hankaluuksia
§ Monitorointimenetelmiä on lukuisia mutta oikean valinta vaatii

prosessin ymmärrystä
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JOIN US! 
European MIC Network – New paths for 
science, sustainability and standards

§ WG 1 Intersectoral bridging
§ WG 2 Diagnostic technology development
§ WG 3 Development of innovative monitoring technologies
§ WG 4 Strategize ‘green’ mitigation methods
§ WG 5 Achieving standardization

§ https://www.cost.eu/actions/CA20130/

16.3.2022 VTT – beyond the obvious 15




