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• Buffertmaterial

• Krav på bentonit i andra tilllämpningar

• Kraven på buffertens egenskaper

• Kraven på buffertens sammansättning

• Hur verifieras att kraven fylls?

• Hur påverkar buffertens sammansättning funktionen?

SKB:s krav på buffertens egenskaper och 
sammansättning

• Hur påverkar buffertens sammansättning funktionen?

• Specifika frågeställningar

• Sammanfattning

• Vad återstår att göra?
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• Genom att använda ren bentonit med hög densitet 
erhåller man ett buffertmaterial som har mycket låg 
permeabilitet och diffusivitet och som i övrigt  har de 
egenskaper som ett buffertmaterial bör ha nämligen:

– God bärighet, så att kapseln behåller sitt läge i 
deponeringshålet

– God värmeledningsförmåga, så att det värme som 
bränslet i kapseln avger överförs till berget utan att 
kapseln får för hög temperatur

– Hög jonbytesförmåga, så att vandringen av 
radioaktiva ämnen som kan läcka ut från kapseln 

Buffertmaterial 

radioaktiva ämnen som kan läcka ut från kapseln 
fördröjs

– Långtidsstabilitet, så att materialet bibehåller sina 
egenskaper under den mycket långa tid som 
slutförvarets funktion skall vidmakthållas 

• Ett villkor är också att buffertmaterialet inte skall 
innehålla komponenter som på ett avgörande sätt kan 
minska kopparkapselns korrosionsbeständighet

• Förutom ovannämnda egenskaper karaktärsieras 
bentonit med hög densitet att den vid förhindrad 
svällning ger upphov till ett mycket högt 
svällningstryck när bentoniten tar upp vatten. 
Härigenom erhålles en garanti för att för att 
vattenförande sprickor inte kan uppkomma i 
buffertmaterialet
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• Den maximala vattenhalten får inte 
överstiga 11% och den minimala får 
inte vara under 6%

• pH-värdet skall vara 8.2 eller högre

• "The green compressive strength 
shall be a minimum of 15 psi @ 46-
51% compactibility for a 7% bentonite 
- 2.3 -2.6% water-sand mix.”

• Metylenblå-testet skall ge ett upptag 
av 90 ml för ett prov på 1 gram  

Krav på bentonit (exempel: SFSA Designation: 13T – 86)

• Materialet får inte innehålla tillsatser 
förutom vatten

• Halten CaO skall inte överstiga 0,7%. 
Detta motsvarar 25 meq/100 gram 
bentonit

• Flytgränsen "Liquid limit" skall vara 
mellan 600 och 850

• Den maximala variationen i • Metylenblå-testet skall ge ett upptag 
av 90 ml för ett prov på 1 gram  
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• Den maximala variationen i 
bulkdensitet får vara ±50 gram per 
quart jämfört med den specificerade 
medeldensiteten

• Materialet skall klara ett 
viskositetstest. Procedur och data 
bestäms av leverantören tillsammans 
med gjuteriet



Efter svällning: 

• Ska svälltrycket vara högre än 2 MPa, 

• Ska den hydrauliska konduktiviteten 
inte överstiga 10-12 m/s oavsett vilken 
den dominerande katjonen är och för 
kloridkoncentrationer upp till 1 M,

• Får skjuvhållfastheten inte överskrida 
den hållfasthet som används i 

Kraven på buffertens egenskaper

den hållfasthet som används i 
analysen för att verifiera kapselns 
beständighet mot skjuvbelastningar.

Dessa förhållanden gäller för 
temperaturer ner till 0 °C och för 
temperaturer upp till 100 °C. 
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Kraven ovan uppfylls för en mättad buffert 
som har:

• En densitet i intervallet 1 950–2 050 kg/m3,

• En montmorillonithalt motsvarande ett torrt 
buffertmaterial som innehåller 75–90 
viktprocent montmorillonit.

Beträffande materialsammansättningen krävs 
det också att:

• halten av organiskt kol ska vara lägre än 1 
viktprocent,

Kraven på buffertens sammansättning

viktprocent,

• sulfidhalten inte får överskrida 0,5 
viktprocent av den totala massan, 
motsvarande ungefär 1 procent pyrit,

• den totala svavelhalten (inklusive sulfid) 
inte får överskrida 1 viktprocent

Tillverkningsprocessen ställer krav på:

• Vattenhalt

• Kornstorleksfördelning
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• Leverantörens egen kontroll:

– Vattenhalt, kornstorlek, liquid limit, fri 
svällning, mineralsammansättning, 
föroreningar, etc

• Mottagningskontroll/acceptanskontroll:

– Vattenhalt

– Kornstorlek

Hur verifieras att kraven fylls?

– Röntgendiffraktion (montmorillonithalt)

– LECO ugn (S(-II), Svavel, organiskt C) 

– ICP/AES (Totalsammansättning)

– Cu-trien (CEC) (montmorillonithalt)

– Katjoner

– Korndensitet

– Specifik yta (BET)
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• Vattenhalt:

– Påverkar maximal blockdensitet vid ett givet presstryck

– Påverkar värmeledningsförmågan för den omättade bufferten

• Kornstorlek:

– Påverkar blockdensiteten 

– Arbetsmiljöfråga

• Montmorillonithalt:

– Avgörande för svälltryck och hydrauliska egenskaper

Hur påverkar sammansättningen funktionen?

– Avgörande för svälltryck och hydrauliska egenskaper

• Sulfidhalt:

– Kan medföra kapselkorrosion 

• Svavelhalt:

– Reduktion av sulfat kan medföra kapselkorrosion

– Kalciumsulfater är rörliga i bufferten 

• Organiskt kol

– Energikälla för mikrober
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• Vad innebär skillnaden mellan min. och max. halt av montmorillonit för de 
mekaniska och kemiska egenskaperna hos bufferten och vad betyder den 
mycket lägre halten av montmorillonit för egenskaperna hos blocken i 
återfyllningen?

• Vilka övriga mineral kommer att finnas i bufferten vid min. resp. max. halt av 
smektit och i återfyllningen med min. halt av smektit?

• Hur kommer detta att påverka partikelstorleksfördelningen och därigenom för 
fördelningen av vatten (interkalerat, adsorberat, porvatten) i buffert resp. 

Specifika frågeställningar

fördelningen av vatten (interkalerat, adsorberat, porvatten) i buffert resp. 
återfyllning och hur påverkar detta buffertens motståndskraft mot erosion?

• Hur ser SKB på fördelningen mellan Na- och Ca-bentonit i bufferten och 
återfyllning och hur ska en optimal fördelning åstadkommas med tanke på 
efterglacial erosion?

• Buffert och återfyllning ska ju bl.a. skydda kapseln mot korrosion och mindre 
skjuvningar i omgivande berg. Vilka negativa konsekvenser kan buffert och 
återfyllning ha på kopparkapseln?
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• KBS-3 utvecklades baserat på en sk Wyoming-bentonit

– Montmorillonithalt på ~80%

– Densiteten anpassades utifrån de egenskaper man ville ha

• Andra nationella program har arbetat med andra referensmaterial och andra krav 
på egenskaper:

– <75% och >90% förekommer

• Montmorillonithalten påverkar svälltryck och hydrauliska egenskaper:

Montmorillonithaltens betydelse

• Montmorillonithalten påverkar svälltryck och hydrauliska egenskaper:

– 75% �90% ger en svälltrycksökning på knappt 40%

– Material med specifierad montmorillonithalt av 80-85% kommer att beställas

– Utanför det intervallet kan särskilda åtgärder behövas

• Återfyllningen kommer att ha 50-60% montmorillonit

– Detta är fullt tillräckligt för att klara de krav som ställs (med råge)
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Totalsammansättning

Material SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 C S

Mx-80 65.9 21.5 4.46 2.82 1.63 2.69 0.56 0.24 0.06 0.51 0.37

Ibeco 60.89 19.77 5.75 3.68 6.77 0.82 0.98 0.88 0.15 1.27 0.85

Asha 55.76 21.63 14.75 2.16 0.87 2.32 0.14 2.19 0.06 0.18 0.11

Övriga mineral

• Andra leror

– T ex illit

• Kvarts, kristobalit, tridymit

• Kalcit, dolomit

• Järnmineral:

Övriga mineral 
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• Järnmineral:

– Götit, hematit, pyrit

• Fältspat

• Glimmer

• Gips

• etc



• Krav på sulfid och sulfat

• Övriga mineral är ungefär desamma som återfinns i berget i Forsmark

• Varierar dock en hel del mellan olika bentoniter

• De är stabila i en "bentonit miljö"

– Några till hundratals miljoner år gamla

• Vad behöver då beaktas?

Övriga mineral

• Vad behöver då beaktas?

– Lösligheten under den uppvärmda perioden

– Redox-effekter i järmineral

• Det finns dock ingen grund att sätta kvantitativa krav 
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• Huvuddelen av bufferten och återfyllningen består av montmorillonit

– Ingen sammanhängande struktur av accessoriska mineral

– Vattenfördelningen styrs av montmorilloniten

• Det finns också delade meningar om vattenstrukturen i kompakterad bentonit

• Det finns idag inget som tyder på att typen av accessoriska mineral skulle ha 
någon signifikant påverkan på de hydromekaniska egenskaperna

– För andra tillämpningar finns det dock en koppling (järnpellets, gjutsand, 

Partikelstorleksfördelningen

– För andra tillämpningar finns det dock en koppling (järnpellets, gjutsand, 
etc)

• Vissa accessoriska mineral skulle kunna göra bentoniten mer 
motståndskraftig mot erosion:

– T ex gips

– Detta är dock svårt att tillgodogöra sig i säkerhetsanalysen
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Allmänt
• Na-bentonit

– Sväller mycket i kontakt med vatten

– Mer värdefull

• Ca-bentonit

– Sväller inte så mycket

– Ger dock svälltryck

KBS-3
• Både Na- och Ca-bentonit sväller bra vid 

buffertdensitet

• Jonbytet är snabbt vid tillförsel av Na eller 
Ca

• Grundvattnet i Forsmark kommer att styra 
bentonitens innehåll av katjoner

– På längre sikt

Fördelningen mellan Na- och Ca-bentonit
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– Ger dock svälltryck

– Tar upp vatten

– Sodaktiveras oftast

• K-bentonit (t ex Kinnekulle)

– Gammal

– Delvis omvandlad

– Bryts inte kommersiellt

– På längre sikt

– Jämvikt med dagens vatten ger ~50/50

• En Ca-bentonit vore bättre i 
erosionhänseende

– Men nyttan är svår att tillgodogöra sig



• Sulfidinnehållet kommer att ”äta” koppar

– Här finns det kvantitativa krav

• Det organiska materialet är troligtvis stabilt – om det finns…

– Här finns det ändå kvantitativa krav

• Gips har positiva men möjligtvis också negativa effekter

– Här finns det kvantitativa krav

Vilka negativa konsekvenser kan buffert och återfyllning ha 
på kopparkapseln? (sammansättningen)

• Hög montmorillonithalt i kombination med hög densitet kan påverka kapseln mekaniskt

– Krav på bägge

• Låg montmorillonithalt i kombination med låg densitet minskar marginalerna mot 
buffertförslust

– Krav på bägge

• Bufferten skyddar kapseln från kemiska, hydrauliska och mekaniska effekter från 
återfyllningen
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Hur lätt är det att uppfylla kraven?
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• Referensmaterialet fyller kraven

• Är inte kopplat till fyndighet/ produktnamn/leverantör

• Det finns många tänkbara leverantörer

• Behovet är ~4 000 ton/år (buffert)

– Världsproduktionen är 12 000 000 ton

• Samma material kommer knappast att användas i hela förvaret

Slutsatser

• Samma material kommer knappast att användas i hela förvaret

– Med tanke på den långa driftstiden

• Exempelmaterial används i SR-Site (och ansökan)
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• De data vi har idag tyder på att det inte är särskilt stora skillnader mellan olika 
bentoniter:

– Detta gäller dock för tillämpningen i ett KBS-3 förvar

– De flesta undersökningar har genomförts med ett fåtal material

• Erfarenheten från andra brancher är att det finns skillnader:

– Dessa är dock ofta inte relevanta för SKB:s tillämpning

Vad återstår att göra?

– Avfallsförvar anses som "low-tech" 

• Vi behöver dock förstå skillnaderna bättre

– Detta görs inom projekt "Alternative buffer materials" (ABM)
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Alternative buffer materials (ABM)

4 x T

4 x T

MX-80

MX-80

Ibeco Seal

Deponit

Ikosorb

Friedland

Asha 505

Calcigel

Callovo-Oxfordian

Febex

MX-80 granulate

ThermoindicatorsThermoindicators
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4 x T

4 x T

4 x T

MX-80 granulate+quarz

Kunigel V1

Rokle

Deponit

Asha 505

Rokle

Callovo-Oxfordian

MX-80

MX-80

Ikosorb

Friedland

Febex

Ibeco Seal

Calcigel

Kunigel V1

MX-80 granulate+quarz

MX-80 granulate

MX-80

MX-80

Redox front?



Tack för uppmärksamheten
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Tack för uppmärksamheten


