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Stabiliteten hos Bentonits viktigaste mineral 
(smektit, tex montmorillonit och saponite) 
En viktig nedbrytningsprocess i slutförvar av högaktivt 
avfall är: 
 

S + (Fk + Mi) = I + Q + Chl    
 

där: 
 

•  S   = montmorillonit och saponite mfl s.k smektitmineral 
•  Fk = fältspat innehållande kalium  
•  Mi = glimmer innehållande kalium  
•  I=Illit (”hydratiserad glimmer”) 
•  Q=Kvarts (och cristobalit) 
•  Chl=klorite 
	

Hur snabbt bryts de viktigaste mineralen ned? 
    Drivkrafter: 
•  Temperaturen 
•  Vattnets sammansättning (kaliumhalt, kiselhalt, aluminiumhalt) 
•  Tiden 
•  Den ”termodynamiska benägenheten”, dvs Aktiveringsenergin 
 
 
 
 



17-09-08	

3	

Omvandlingsprocessen Smektit > Illit 
Smektit (huvudmineral i bentonit)              Illit		
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Smektit>Illit via I/S blandmineral eller direkt bildning av Illit 

Omvandlingsprocessen 
äger rum parallellt med 
utfällning av cemente-
rande kiselföreningar  
(kvarts, cristobalit, 
amorf kiselsyra). 
 
Svart kontur markerar 
kiselutfällning respek-
tive omvandling till 
blandmineral 
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Sprinter/Sleeper-process (GRS, BGR, Greifswald Uni) 

 
 

Prioritet 1: Saponit (Mg-smektit) 
 

Prioritet 2: IS-ml av „Sleeper“-typ med hög Si-bufferpotential såsom: 

                    Na-typerna Kunipia F; Ca-Mg-typer som Lieskovic, Jelšový 
 

Prioritet 3: IS-ml av „Sprintertyp“ (något lägre Si-bufferpotential): Friedland 
(FIM), Holmehus (HUS), 
 

Prioritet 4: Montmorillonit av „Sleeper“-typ med ännu något lägre Si-buffer 
potential): Na-bentoniter som MX-80, Belle Fourche 
 

OBS!: I/S leran HUS har lägre hydraulisk konducktivitet och högre svällningtryck än 
FIM pga högre lerhalt! 

Vilken bentonit skall man välja? 

•  Sammansättningen hos Al-OH skikten och M-jonerna styr hastigheten hos 
omvandlingen: („sprinter„= snabb och „sleeper= långsam) lösning. 

 

•  Si-innehållet bestämmer Si-buffringspotentialen hos bentoniten: 
(montmorillonit har låg Si-bufferpotential = risk för of Si-utfällning, medan  
blandskiktmineral (IS-ml) har hög Si-bufferpotential = låg risk för Si-utfällning) 

Vad orsakar „Sprinter/Sleeper“-beteendet? 
 

1.  Smektitens geologiska bildningshistoria ger två 
stabilitetsklasser:  
           (i)  Na-bentoniter bildade i havsvatten  

  (ii) Ca, Mg-bentoniter bildade i sötvattenmiljö (tex 
vittringslera) 

Ca och Mg-joner destabiliserar bentoniter av i-typ (tex MX-80) 
medan Na-joner destabiliserar dem av ii-typ 

 
 
 
 

 

2.  Temperaturförhållandena under smektitbildningen påverkar 
smektitens stabilitet: 

(iii) Hög temperatur hos den vulkaniska askan ger högre    
stabilitet än hos „vittringslera“   
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Vapor-affected zone in the buffer clay                                
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Ånga under tryck samlas invid den heta kapseln i deponeringshålen och kan ge 
“Coutur-effekt”, dvs förlust av svällningsegenskaper och självläkningsförmåga hos 
buffertleran.  Ångan rör sig “peristaltiskt” och puffar upp i backfillen när 
svällningstrycket i lerbufferten överskrids! 

Uttorkning > utfällning av cementerande ämnen ger förlust 
av ”mjukhet” (ductility) och självläkning av sprickor 
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MX-80 bentonit med torrdensiteten 1200-1350 kg/m3 utsatt för hundragradig 
vattenånga i en sluten cell under 30 dagar och härefter mättad med destillerat vatten 
för bestämning av svällningstrycket (se figuren!). Jungfrulig lera skulle givit ett tryck 
av 900 - 2,000 kPa på en vecka. Den ångpåverkade leran hade inte givit detta tryck 
ens efter 3 månader!  
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Vattenupptagning och saltanrikning i lufttorr MX-80 bentonit i kontakt med 
3.5 % NaCl-lösning vid provets kalla ände medan den andra änden var 
försluten och uppvärmd till 100oC under 45 dagar.  

Kurvan med stadig stigning avser vatteninnehållet medan kurvan med topp avser 
salthalten 

	Scanning electron micrographs of precipitated salt in hydrothermal experiment. 
Upper left: MX-80 clay (mainly montmorillonite) with typical interwoven stacks of 
very thin lamellae. Center: Precipitated NaCl crystals in the clay matrix. Right: 
Precipitated NaSO4 (gypsum) in the matrix  
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Uppmätt krypdeformation vid stegvis belastning av MX-80-bentonit efter 
hydrotermalbehandling vid 20oC, 105oC and 200oC under ett halvt år. Viss förstyvnad 
ses för 105oC-testen, medan 200oC-testen gav betydande ökning av styvhet, förlust av 
krypbenägenhet, och till slut sprött brott.   

Förstyvnad av bentonit som vattenmättats och upphettats utan att 
torka ut. Effekten är orsakad av cementering genom utfällning av 
kiselföreningar (kvarts, cristobalit och amorfa) 

Utfälld kiselsyra i bentonit som blivit cementerad och stel. 
Buntarna av smektitlameller har bundits ihop av cementeringen 
som huvudsakligen orsakats av att kisel i lamellerna frigjorts och 
vandrat ut i porvattnet där det fällts ut (Nadeau). 
 

S + (Fk + Mi) = I + Q + Chl    
 

		
Q i formeln är kvarts eller cristobalit, kallade silica i figuren! 
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Finsandpartikel  i 400 miljoner år gammal Kinnekulle-bentonit som 
genomlevt ungefär samma temperaturhistoria som ett KBS-3 förvar. Ca 25 % 
av smektitinnehållet finns kvar. Bilden visar utfällda kvartskristaller som 
finns i mängd i bentonitlagret och dess omgivning. Kinnekulles bentonitlager  
upphettades till 160oC under några hundra år. 
 

Smektitlera har utmärkt självläkningsförmåga om den inte utsatts för 
cementering som innebär förlust av denna förmåga.  

Vänstra bilden: Tät kontakt mellan block av högkompakterad lera av tegelstensstorlek 
som tagit upp vatten från väggen i en sprängd tunnel och svällt. Högra bilden: lera som 
vandrat in i en millimetervid bergspricka och börjat svälla ut efter borttagning av 
tunnelåterfyllningen.  Cementerad lera sväller inte! 
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50-100 mm

Shearing rate
1 m/s

Deposition hole, 1.85 m diameter

Canister 1 m 
diameter

Plane rock 
fracture The canister deforms and can

break at larger instantaneous
shear strain than about 50 mm 
for a buffer density of 2000 
kg/m3 at water saturationIntense shearing

of the buffer

SKJUVNING AV KAPSEL 

Den	skjuvade	leran	kan	inte	självläka	och	fylla	hålrum	om	den	cementerats!	


