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Bentonitbufferten 

Montmorrilonitens 
struktur 
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Bakgrund till rådets rekommendationer 
Bentonitens sammansättning 

Component        Chemical formula Content (mass %) 

Clay minerals*    
montmorillonite**  (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·(H2O)n.         65-80 
illite**                  (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)]             1.4 
kaolinite                  [Si4]Al4O10(OH)8.n H2O (n = 0 or 4)                          < 1 

Accessory minerals    
quartz                   SiO2                                                                                                                      10-15 
feldspar***  (Na,Ca)(Al,Si)Si2O8                                                             5-8 
calcite                  CaCO3                                                                                                             0.7-1.4 
gypsum                   CaSO4⋅2 H2O                                                          0.34 
pyrite                   FeS2                                                                                                                        0.3 

Miscellaneous    
organic matter                                                                            0.05-0.5 
sodium chloride   NaCl                                                                           < 0.01 
unspecified                                                                             < 1 
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Bentonitbuffertens uppgifter 
(tidsperspektiv > 100 000 år) 

•  Hålla kopparkapseln på plats i mitten av borrhålet - förhindra 
direktkontakt med omgivande berg 

•  Leda bort det inneslutna bränslets återstående värmeenergi 
som frigörs vid radioaktivt sönderfall 

•  Förhindra/försvåra transport av radioaktiva ämnen och kolloider 
•  Hindra grundvatten som ofta innehåller korrosiva ämnen att 

flöda till kopparkapseln 
•  Upprätthålla mycket låg hydraulisk konduktivitet - endast tillåta 

transport genom diffusion 
•  Skapa ett svällningstryck som kan tillsluta håligheter i bufferten 

och täta mellanrum mot kapsel och berg 
•  Utgöra en fientlig miljö för bakterier 
•  Tillåta ev. korrosionsgaser (t.ex. H2) att diffundera utan skapa 

permanenta transportvägar och håligheter 
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Förväntade processer i bufferten i ett 
tidsperspektiv 

•  Vattenmättnadsförloppet  (tidsperspektiv 10 – 200 år).  
Densiteten ökar från 1.6 kg/dm3 till 2.0 kg/dm3 

•  Omvandling till illit (tidsperspektiv 100 – 100 000 år) leder till 
försämrade egenskaper map svällning och retensionsförmåga 

•  Omvandling från Na- till Ca-montmorrilonit (tidsperspektiv 10 - 
200 år) leder till sämre retensionsförmåga 

•  Porvattnets inverkan genom löst CO2, O2, pH, pe, 
föroreningar som CaCO3, FeS2 etc (tidsperspektiv 1 – 200 år) 

•  Olika typer av transportmekanismer (tidsperspektiv 1000 – 
100000 år).  

•  Radionuklider, katjoner resp. anjoner, adsorption, utfällning, 
jonbyte etc. Transporthastigheter ofta  10-11 -  10-12 m2/s  
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•  Diffusion genom ytan följt av isomorf substitution  
•  Diffusion längs med mineralytan och bildning av ytutfällning  
•  Diffusion på ytan till en plats (avsats eller ojämnhet) som maximerar antalet bindningar 

till den adsorberade jonen  
•  Om mineralpartikeln växer kan ytutfällningen bäddas in i kristallstrukturen  
•  Den adsorberade jonen kan diffundera tillbaka till omgivande lösning som ett resultat av 

dynamisk jämvikt eller redox-reaktioner (t.ex. övergång från oxiderande till reducerande 
förhållanden) 

Många möjliga mekanismer 
för sorption av radioaktiva 
ämnen och andra joner 

•  Adsorption av joner via bildning av s.k. 
yttersfärskomplex 

•  Reaktion med specifika ytplatser på 
mineralpartikeln & bildande av 
innersfärskomplex 
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Rådets rekommendationer 
Bentoniten har en nyckelroll i slutförvaret 

•  SKB måste specifiera de viktigaste egenskaperna 
hos materialet i bufferten och fastställa gränsvärden 
för egenskaper som t.ex. svällningsförmåga, 
retensions-förmåga, motståndskraft mot erosion, halt 
av olika föroreningar 

•  De delar i bufferten som har sammanpressats ska ha 
hög mekanisk hållfasthet och kemisk stabilitet. 

•  SKB bör ta fram modeller som beskriver hur de 
viktigaste radioaktiva isotoperna transporteras 
genom bentoniten 
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Återfyllning och förslutning 

•  Naturligt svällande lera (Friedlandlera) i form av 
bock, pelletar och granuler 

•  Packningen och svällningen är avgörande – en 
komplicerad balansgång mellan bevarad fuktighet 
och risk för erosion. 

•  Packning vid kolonnförsök (släta väggar) visar att det 
lätt uppstår oförutsedda effekter på väggar och 
kanalbildning. 

•  Sprängda tunnlar har skrovliga väggar, tak och golv 
samt punktvisa inflöden av vatten. 
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Bakgrund till rådets rekommendationer 
om återfyllningen 

•  Återfyllningen är en kritisk process i slutförvaret 
•  Återfyllning av deponeringstunnlarna sker i direkt 

anslutning till att kopparkapslar och bentonit ska 
deponeras där vilket gör att aktiviteterna är kopplade 
till varandra i tid och rum. 

•  SKB avser att täta gränsytorna mot tak och väggar 
med bentonitpellets. Det gäller att bentoniten inte 
följer med vattnet och lämnar tomrum efter sig. 

•  Hur påverkas den långsiktiga säkerheten av ev. 
tomrum?  
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Rådets rekommendationer om 
återfyllningen 

•  SKB måste göra ett slutligt val av material och metod 
för återfyllning senast i samband med att ansökan 
om att anlägga ett slutförvar lämnas in. 

•  SKB måste göra särskilda forskningsinsatser när det 
gäller gränsytorna mellan återfyllningen, bufferten 
och berget 
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Bakgrund till rådets rekommendationer 
om förslutningen 

•  Förslutningen ska hålla återfyllning av 
deponeringstunnlarna på plats och de övre delarna 
av schakt och ramp bör klara en period med 
permafrost. 

•  Utformning och material ska bestämmas av bergets 
egenskaper med avseende på t.ex. sprickor på olika 
djup och salthalt 

•  De problem som kan uppstå i samband med 
klimatförändringar t.ex. högre nivåer och flöden av 
grundvatten samt förändrad vattenkemi och högre 
havsnivå har hittills inte diskuterats. 
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Rådets rekommendationer om 
förslutningen 

•  SKB behöver överväga de problem som kan uppstå 
under den förväntade klimatförändringen t.ex. högre 
nivåer och flöden av grundvatten samt förändrad 
vattenkemi och högre havsnivå. 

•  SKB måste bestämma den slutliga utformningen av 
förslutningen på grundval av bergets egenskaper 
beträffande salthalt och sprickor på olika djup. 


