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Sammanfattning 
 
SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) planerar att förvara utbränt kärnbränsle i berggrunden, 
KBS-3 metoden. Enligt den s.k. KBS-3 metoden ska förvaret bestå av tre skyddsbarriärer, 
kopparkapslarna, bentonitleran och urberget. Bentonitlera har mycket goda barriäregenskaper 
och används för att omsluta kapseln. Leran expanderar vid upptag av vatten och har som 
funktion att agera som ett tätande material för att förhindra läckage av radionuklider. Detta 
arbete är fokuserat på gammastrålningens effekt på bentonitlerans svällningsgrad. Arbetet är 
utfört i avdelningen för Tillämpad Fysikalisk Kemi på Kungliga Tekniska Högskolan. 

I arbetet användes bentonitlera av typen Wyoming MX-80 och en total gammados på 34,56 kGy 
med en Cesium-137 källa. För att studera svällningskapaciteten hos bentonitlera pressades torr 
lera till lerpellets med en torr densitet på 2260 kg/m3 och lades sedan i provrör med avjoniserat 
vatten. Svällningen dokumenterades med kamera.  

Resultatet från svällningskapacitet försöken visade ingen märkbar skillnad i svällningsgrad 
mellan bestrålad och obestrålad lera.  

 

 

  



 

 

Abstract 
SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company) is planning to store used 
nuclear fuel deep down in the bedrock, KBS-3 method. The repository will consist of 3 
protective barriers, the copper canister, the bentonite clay and the bedrock. Bentonite clay has 
excellent barrier properties and is used to enclose the canister. The clay expands when it’s 
adsorbing water and has as function to act as a sealing material to prevent leakage of 
radionuclides. This work is focused on the gamma-ray effects on bentonite clays swelling 
capacity. The work is done in the department of Applied Physical Chemistry at the Royal 
Institute of Technology.  

Bentonite clay of the type Wyoming MX-80 and a total gamma-dose of 34,56 kGy with a 
Caesium-137 source where used in this work. To study the swelling capacity of bentonite clay, 
it was pressed to pellets with a dry density of 2260 kg/m3 and were put in into measuring tubes 
filled with deionized water. The swelling was documented with a camera.  

The results from the swelling capacity experiment showed no noticeable difference in swelling 
capacity between irradiated and nonirradiated clay. 
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1 Inledning  

I detta kapitel behandlas arbetets bakgrund, syfte, avgränsningar och lösningsmetoder. 

1.1 Bakgrund 

Utbränt kärnbränsle planeras att förvaras långt nere i berggrunden i kapslar. KBS-3 metoden för 
slutförvar av utbränt kärnbränsle, framtaget SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) består av 
tre skyddsbarriärer. Metoden är framtagen för att undvika spridning av det radioaktiva avfallet 
genom säkra och stabila barriärer som ska hålla i tusentals år. Första barriären består av fem 
meter långa kopparkapslar med segjärn fyllda med det utbrända kärnbränslet. Segjärnet står för 
kapselns mekaniska hållfasthet och kopparn utgör kapselns korrosionsbarriär. Andra barriären 
är bentonitleran som omsluter kapseln, vilket ska studeras i detta projekt. Leran är kompakterad 
till tjocka ringar och block vilka omsluter och läggs på kapseln. Bentonitlera har som funktion 
att agera som en buffert och håller kapseln under normala betingelser. Den tredje 
skyddsbarriären är urberget som ger en stabil miljö och isolerar avfallet från biologiskt liv. 
Urberget har som funktion att adsorbera radioaktiva ämnen genom bergets mineralporer. Under 
normal drift utan att någon skyddsbarriär har havererats kommer bentonitleran att utsättas för 
gammastrålning under max 40 °C och en doshastighet på 0,1-0,5 Gy/h, mestadels från Cs-137 
(t1/2 30,1 år). Den totala gammadosen beräknas vara 40-200 kGy. Temperaturen i bentonitleran 
i förvaren får inte överstiga 100 °C 

Bentonitlera har mycket goda barriäregenskaper och används därför för att omsluta kapseln och 
har som funktion att agera som ett tätande material för att förhindra läckage av radionuklider. 
Leran expanderar vid kontakt med vatten och svällningen reducerar diffusiv transport av 
radionuklider från kapseln med dess höga hydrauliska konduktivitet. Den har även hög kapacitet 
för adsorption av radionuklider. Dessa egenskaper är relaterad till montmorillonit halten i 
bentonitleran och densiteten. 

Detta arbete är fokuserat på gammastrålningens effekt på bentonitlerans svällningsgrad och 
dynamiken för vattenupptag. Arbetet är utfört i avdelningen för Tillämpad Fysikalisk Kemi på 
Kungliga Tekniska Högskolan. 

 

1.2  Syfte  

Relativt få studier har gjorts avseende effekten av joniserande strålning på bentonitlerans 
barriäregenskaper. Då dessa egenskaper är viktiga för lerans funktion är det viktigt att studera 
eventuella effekter av gammastrålning. Syftet med detta arbete är att undersöka hur 
bentonitlerans svällningsgrad vid upptag av vatten och dynamiken för vattenupptag påverkas av 
gammabestrålning experimentellt.  

 

 



 

 

2 

1.3  Mål 

Bestrålning av ett mineral kan ge strukturella förändringar, vilket i sin tur kan ge mineralet 
ändrade egenskaper, Målet med arbetet är att genom experimentella försök undersöka om 
gammastrålning påverkar bentonitlerans vattenupptag och svällning som kan vara på grund 
strukturella skillnader i materialet efter bestrålning. 

 

1.4  Målgrupp 

Arbetet är riktat till forskare, andra som arbetar inom kärnbränslehantering, men även till 
allmänheten som kan ha ett intresse för ämnet.  

 

1.5  Avgränsningar 

I arbetet användes den väl studerade bentonitleran, Wyoming MX-80 med en montmorillonit 
innehåll på >80%. De stråldoser som användes är de som är relevanta i framtida djupförvar av 
utbränt kärnbränsle (40kGy-200kGy). I arbetet användes en stråldos på 34,56 kGy och enbart 
MX-80 i torrform bestrålades.  

 

1.6  Metod  

För att studera svällningsgraden pressades bentonitlera till små lerpellets med en hydraulisk 
press. Pelletsen lades sedan i mätglas fyllda med avjoniserat vatten. Svällningen 
dokumenterades vara andra till tredje dag. Försöken stoppas när systemet har nått jämvikt, dvs 
när leran har nått sin fulla kapacitet och kan ej absorbera mer vatten. Detta gjordes på obestrålad 
och bestrålad lera. Gammabestrålning av MX-80 gjorde med en Gammacell 1000 Elite Cs-137 
från MDS Nordion.  

Vatteninnehållet i MX-80 bestämdes genom vägning av leran före och efter torkning.  
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel förklaras de grundläggande principerna och kemin bakom bentonitlerans 
svällningsegenskaper, effekter av joniserad strålning, samt metoder för svälltrycksmätning och 
mätning av svällningsgrad. 

2.1  Förvar av utbränt kärnbränsle 

Utbränt kärnbränsle är mycket farligt och innehåller flera radioaktiva ämnen som förblir aktiva 
i flera hundratusen år. Det är därför viktigt att ha en väl fungerande metod för förvar av dessa 
ämnen så att de hålls borta från biologiskt liv.  

KBS-3 metoden är en plan för djupförvar av använt kärnbränsle framtaget av SKB (Svensk 
Kärnbränslehantering AB), som ska förhindra utsläpp av radioaktiva ämnen, se figur 1. Det 
använda kärnbränslet läggs i 5 meter långa kopparkapslar med ca 1 meter i diameter. En fylld 
kapsel väger ca 26 ton varav 2 ton är kärnbränsle. Bentonitleran som omges kopparkapseln 
består av 30 cm tjocka ringar och stora block under och över kapslarna på 0,5 resp. 1,5 m. I 
Sverige planeras det att lägga 6000 kapslar med utbränt kärnbränsle och ca 130 000 ton 
kompakterad bentonitlera. Kapslarna förvaras 500 meter under markytan (TR-10-15). 

                             

 Figur 1 KBS-3 metoden (SKB, Kärnbränsleförvaret) 

Det finns särskilda krav på bentonitbufferten i KBS-3 förvaren. Leran ska ha en hydraulisk 
konduktivitet kbentonite<10-12m/s för att begränsa transporten av kopparkorrosionsmedel till 
kapseln och utsläpp av radionuklider från kapseln om barriären har havererats. Den ska ha ett 
svälltryck Pbentonit>2MPa för att täta igen sprickor som kan ha bildats i den kompakterade leran 
och motverka bildningen av bakterier. Dessa villkor gäller alla delar av bentonitbufferten. 
Bentonitleran som kommer att användas i förvaren beräknas ge upphov till tryck på ca 8-11MPa 
(Karnland. 2010). 

För att bentonitleran ska vara godkänd ska den ha en montmorillonithalt på 80-85vikt%, en torr 
densitet på ca 1570kg/m3 med en mättad densitet på ca 2000kg/m3. Andra mineraler som kan 
förekomma i leran kan ses som inerta för lerans funktion. Temperaturen i bentonitleran i 
förvaren får högst vara 100 °C. Den högsta beräknade temperaturen i bentonitleran är 40 °C 
(SKB, TR-10-15). 
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2.2  Radioaktivt avfall  

Utbränt kärnbränsle klassas som HLW (High-Level Waste) och innehåller en rad mycket 
radioaktiva ämnen. Klyvning av atomkärnor ger ifrån sig enorma mängder energi. Nackdelen 
med detta är att fissionsprodukter kan sönderfalla och utsöndra farlig strålning. Halveringstiden 
hos de radioaktiva ämnena styr hur farligt ett kärnavfall är. Vid byggnad av förvar tas hänsyn 
till fissionsprodukter med kort halveringstid som Cs-137 (T1/2=30år), då den ger ifrån sig höga 
doser gammastrålning och värme vid sönderfall (Baisden, 2011). 

 

2.2.1 Strålning 
De radioaktiva ämnena omvandlas till stabilare ämnen genom sönderfall i en spontan process. 
Energiskillnaden mellan kärnan före och efter sönderfall är den energi som avgetts i form av 
kinetisk energi i partiklarna eller elektromagnetisk strålning. De olika strålningstyper som kan 
förekomma är alfa-, betastrålning i form av kinetisk energi och gammastrålning som är 
elektromagnetisk strålning. Alfastrålning är en joniserande strålning bestående av en 
heliumkärna (4He2+), två protoner och neutroner. Det finns två typer av betastrålning som ges 
ifrån vid beta-sönderfall, β− sönderfall vilket består av en elektron (e-) och β+ sönderfall som 
består av en positron (e+). β− sönderfall sker när det är för många neutroner gentemot protoner 
i atomkärnan och β+ sönderfall det motsatta fallet. Gammastrålning ges ifrån vid alfa- eller beta-
sönderfall. Efter alfa- eller beta-sönderfall är atomkärnan oftast i exciterad tillstånd, när kärnan 
återgår till grundtillståndet skickas energi ut i form av gammastrålning. Gammastrålning har 
mycket hög energi och en våglängd mellan 10-8 till 10-11 cm (Fényes, 2001; Choppin et al 2001)  
 
Tre vanliga typer av reaktioner vilka kan ske med gammastrålning är rayleigh-spridning, 
compton-spridning och fotoelektrisk effekt. Rayleigh-spridning är absorption och emittering av 
gammastrålning från en atom som absorberar strålning. Gammastrålningen ändrar sin riktning 
och behåller sin energinivå. Vid compton-spridning träffar gammastrålningen en elektron och 
skickar ut den ur atomen medan gammastrålning emitteras med lägre energi. Vid fotoelektrisk 
effekt absorberas strålningen totalt av atomen vilket resulterar i excitation och emittering av 
elektronen (Choppin et al, 2001) 

Under de första 100 åren beräknas stråldosen som når bentonitleran från kopparkapslarna vara 
40-200kGy, där mesta delen av strålning kommer från Cs-137 (Håkansson, 2000).  

2.2.2 Strålkälla för experiment 
Cs-137 kan separeras från utbränt kärnbränsle genom upparbetning av materialet. Cesiumet kan 
sedan användas som strålkälla för forskningsbruk. En annan vanlig strålkälla för forsknings- och 
industribruk är Kobolt-60. Co-60 produceras genom neutronstrålning på Co-59 i kärnreaktorer 
(Wojnárovits, 2011). 

Vid två studier om gammastrålningens effekt på bentonitlerans buffertegenskaper användes en 
Gammacell 1000 Elite Cs-137 för bestrålning av bentonitleran, MX-80. Strålkällan har en 
doshastighet på 0.15Gy/s eller 13kGy/dag (1 Gy = 1 J/kg) (Holmboe et al, 2011; Holmboe et al, 
2012).  
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2.3 Bentonitlera  
Bentonit är ett samlingsnamn för leror med hög andel montmorillonit. Bentonitlera har mycket 
goda barriäregenskaper och används för att omsluta kapseln och har som funktion att agera som 
ett tätande medel för att förhindra läckage av radionuklider. Leran expanderar vid kontakt med 
vatten och svällningen reducerar diffusiv transport av radionuklider från kapseln med dess höga 
hydrauliska konduktivitet. Den har även hög kapacitet för sorption av katjoner. Dessa 
egenskaper är relaterad till montmorillonit halten i bentonitleran och densiteten (Karnland, 
2006). 

Bentonitleran som användes i arbetet var Wyoming Bentonite MX-80 med en montmorillonit 
innehåll på mer än 80%. MX-80 är producerat av Am. Coll. Co. och är en blandning av flera 
naturligt natriumrika bentonitlager. Dessa torkas och granuleras till millimeterstora korn. Det 
som skiljer sig åt mellan olika bentonitleror är sammansättningen, montmorillonit innehållet och 
vilka andra mineraler som förekommer i materialet (Karnland, 2006). 

 

2.3.1 Egenskaper och struktur 
Montmorillonit tillhör lermineralgruppen smektit vilket kännetecknas av dess 2:1 struktur och 
svällning. Montmorillonitkristaller består av 5-20 st tunna lager där varje är ca 1 nm tjockt och 
längden upp emot flera hundra nanometer (Jönsson et al, 2009). 2:1 lagerna består av två 
tetraedriska skikt och ett oktaedriskt skikt mellan dem. Det tetraedriska skiktet har kisel (Si4+) i 
en tetraedrisk koordination som centralatom. Det oktaedriska skiktet har aluminium (Al3+), järn 
(Fe3+) eller magnesium (Mg2+) i en oktaedrisk koordination som centralatom med syre och 
hydroxidgrupper, se figur 2. I de flesta montmorillonit mineralerna har mycket Fe3+ som 
substituerat Al3+ i det oktaedriska skiktet. Skikten sitter ihop med kovalenta bindningar med 
delade syreatomer, medan 2:1 lagerna sitter ihop med Van der Waals krafter (Karnland, 2010). 

                            

Figur 2 Montmorillonitens 2:1 struktur (Kanland, 2006) 

Centralatomerna i det tetraedriska och oktaedriska skiktet kan bytas ut mot andra katjoner med 
lägre laddning. Al3+ och Fe3+ i det oktaedriska skitet kan bytas ut mot tvåvärda katjoner ex. Fe2+ 
eller Mg2+. Si4+ i det tetraedriska skiktet kan bytas ut mot trevärda katjoner ex. Al3+ eller Fe3+. 
Vid byte av jonerna i skikten uppstår en laddningspotential i montmorilloniten vilket resulterar 
i en negativt laddad yta på mineral. Laddningen kompenseras med adsorption av katjoner på 
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ytan vilket neutraliserar mineralens laddning. I montmorillonit är den negativa laddningen från 
det oktaedriska skiktet större en den från det tetraedriska (Karnland, 2010).  

I Na-montmorillonit balanseras laddningspotentialen med Na+ joner. Majoriteten av Na+ jonerna 
ligger i utrymmet mellan 2:1 lagerna i och resten på kristallens yta. Koncentrationen av jonerna 
minskas exponentiellt med avståndet från montmorillonitens yta. Natriumjonen ligger ovanför 
ett hexagonalt hålrum över det oktaedriska skalet där Mg2+ har substituerat Al3+. Natriumjonen 
kan bytas ut mot andra katjoner vilket ger montmorilloniten dess höga jonbyteskapacitet. Na-
montmorillonit har en strukturformel på Na0.33[(Al1.67Mg0.33)(O(OH))2(SiO2)4] (Karnland, 
2010).  

Interaktionen mellan de laddade lagerna kan modelleras med DLVO teori som förklarar 
krafterna mellan laddade ytor och dess integrering i vätska. Den totala energin är lika med 
summan av Van der Waals krafterna som håller ihop lagerna och elektrostatisk repulsion på 
grund av samma laddning på ytorna (Holmboe et al, 2009).  

 

2.3.2 Vattenupptag och svällning 
Drivkraften för vattenupptag i montmorillonit är hydratisering av katjonerna mellan lagerna, se 
figur 3. Svällning beror på bentonitlerans ytladdning och vilka katjoner det är som kompenserar 
den negativa laddningen i mineralen. Om katjonen mellan 2:1 packningarna är monovalenta 
som Na+ i Na-montmorillonit blir drivkraften hydratisering starkare än divalenta katjoner. Ca-
montmorillonit har en begränsad svällning på 10Å på grund av att repulsionen mellan skikten 
blir svagare då kalciumjonen och de negativt laddade skikten påverkar varandra elektrostatiskt. 
Detta är inte fallet med monovalenta katjoner som Na+ i Na-montmorillonit. Na-montmorillonit 
kan fortsätta svälla upp till flera hundra ångström (Karnland, 2006; Luckham 1999). Na-
montmorillonit kan svällas upp 7 till 10 gånger större sin egna vikt i vatten och upp till 18 gånger 
sin torra volym och har därför bättre barriäregenskaper än Ca-montmorillonit (Diman, 2008). 
Vattnet mellan lagerna sitter ihop med vätebindningar och med syre på det tetraedriska lagret. 
Den hydratiserade natriumjonen interagerar med den negativt laddade ytan på 2:1 packningarna 
genom ligander, vatten (Karnland, 2006). 

                     

Figur 3 Torr montmorillonit (vänster) och hydratiserad montmorillonit (höger) (Karnland 2006) 

Svällningen i montmorillonit sker på två sätt, kristallint och osmotiskt. Det sker först en 
kristallinsvällning där vatten adsorberas i kristallens yta eller mellan 2:1 lagerna i kristallen där 
de hydratiserar de starkt hydrofila katjonerna. Varje Na+ är omgiven av fem stycken 
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vattenmolekyler. Det första lagret vatten sitter ihop med syreatomer på tetraedriska skiktet med 
vätebindningar. Osmotisksvällning är mekanismen där Na-montmorillonit expanderar flera 
hundra ångström, vilket drivs av repulsionen mellan lagerna. Det enda som begränsar 
svällningen är Van der Waals krafter mellan vattenskikten och friktionskrafter mellan 
lerpartiklarna. När Na-montmorillonit sväller läggs lerpartiklarna i en zig-zag form och inte rakt 
på varandra, se figur 4 (Luckham 1999).  

 

                             

Figur 4  Na-montmorillonitens zig-zag struktur vid mättnad (Luckham, 1999) 

 
Vid torkning eller desorption av lera går porvatten,  vattnet mellan lagerna och vatten adsorberat 
på kristallytan bort först, sist de vattenmolekyler som sitter starkt bundna till katjonerna 
(Schoonheydt, 2006).  

I denna rapport av SKB (TR-09-06) studerades svällningsgraden och hastigheten för svällning 
för Na-montmorillonit och Ca-montmorillonit vid olika koncentrationer NaCl lösning. Här 
observerades snabbare upptag av vatten för Na-montmorillonit med låg koncentration 
saltlösning. Svällningsgraden i Na-montmorillonit reduceras i närvaro av divalenta joner då 
jonbyte sker och även med ökad koncentration saltlösning. Det visades även att Ca-
montmorillonit sväller något snabbare än Na-montmorillonit i början och har större 
svällningsgrad än Na-montmorillonit vid höga koncentrationer saltlösning. 

Det är även skillnad på svällningshastigheten mellan torr och våt lera. Detta kan vara på grund 
av problem i vätsketransporten vilket saktar ner vätskeupptaget. En annan förklaring är att det 
kan även vara skillnader i Van der Waals-krafterna mellan lera-ånga-lera (vattenånga från luften 
mellan lagerna) och lera-vatten-lera (vatten mellan lagerna). Van der Waals krafterna i ett lera-
vatten-lera system är starkare än krafterna i lera-ånga-lera system då molekylerna ligger närmre 
varandra, detta minskar på svällningen då den håller ihop 2:1 packningarna mer än ett lera-ånga-
lera system (Jönsson et al, 2009) 

För att maximera svällningskapaciteten används avjoniserat vatten som bulkvätska. Vatten 
tränger sig in i leran för att jämna till koncentrationsskillnaderna mellan bulkvätska och vattnet 
mellan lagerna. Om koncentrationer av joner är låg i bulkvätskan blir drivkraften in i leran 
starkare. Vattenupptaget kommer fortsätta enda tills jämvikt har nått. Teoretiskt skulle det bli 
en oändlig svällning med avjoniserat vatten då katjonerna som neutraliserar mineralen kan ej 
diffundera ut (Karnland 2006). 
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2.4 Strålningens effekter på lerans mineralstruktur 
Bentonitlera kommer ha en stor roll i framtida djupförvar av utbränt kärnbränsle på grund av 
dess barriäregenskaper. Det är därför viktigt att studera potentiella effekter av gammastrålning 
på bentonitlerans mineralstruktur och funktion. Leran kan påverkas av direkt strålning på 
mineralen eller indirekt genom radiolysprodukter av t.ex. vatten. 

Direkt strålning av mineraler kan ske på två olika sätt, stora partiklar (alfapartiklar) som 
kolliderar med mineralens yta eller excitation av elektroner i mineralen till följd av strålning 
med högre energi (beta-/gammastrålning). När alfapartiklar kolliderar med mineralens yta kan  
stora defekter bildas och mineral kan bli amorft. När elektroner exciteras till följd av joniserande 
strålning kan det bildas defekter som bildning av elektronhål i syreatomer i lerans 
mineralstruktur. Dessa syreatomer sitter antingen med en kiselatom eller en aluminiumatom. 
Vid denna interaktion behåller mineralen sin kristallstruktur. Mineralen kan rätta till defekterna 
som har bildas igenom att röra rekombinera elektronerna och de hålrum (tomma elektronskal) 
som har bildats (Allard, 2009). 

De flesta defekter av joniserande strålning kommer från excitation av elektroner och kallas för 
elektron defekter. Dessa kan analyseras med en EPR (Electron Paramagnetic Resonance). 
Defekter som amorfisation av en mineral kan observeras med XRD (X-ray powder diffraction) 
(Allard, 2009). 

Beta- och gammastrålning ändrar inte på lerans kristallstruktur även vid doser upp till flera GGy. 
Defekter efter gammabestrålning har observerats för vissa montmorilloniter, men stabiliteten 
hos defekterna är relativt låga (Allard, 2009). 

I en studie av D. Gournis et al. (2000) studerades effekten av gammabestrålning på lermaterial 
med hjälp av Mössbaurer spektroskopi och XRD. Torr lera bestrålades med en total stråldos på 
84,24kGy. Leran som bestrålades hade ett vatteninnehåll på ca 10vikt%. Vattnet finns i 
utrymmet mellan lagerna i mineralen. Montmorillonit innehåller mycket Fe3+ som har 
substituerat Al3+ i det oktaedriska skiktet i 2:1 lagerna. Mössbaurer spektra visade en viss 
minskning av Fe3+ i Na-montmorillonit efter bestrålning till Fe2+, på grund av väteradikaler som 
reducerar Fe3+. Vid gammabestrålning radiolyseras vatten och bildar flera produkter, se formel 
1. Normalt är koncentrationen av OH. och e-aq större än de andra produkterna.  

Formel 1 Produkter vid radiolys av vatten (Draganić, 1971) 

                                 

Vattnet mellan 2:1 lagerna i montmorillonit kan därför radiolyseras och bilda väteradikaler vilka 
är tillräckligt små för att diffundera in i det oktaedriska skiktet. Väteradikalerna kan sedan 
reducera de trevärda järnatomerna till tvåvärda järnatomer och oxideras till protoner. Se figur 5 
för reaktionen. Hydroxidradikaler kan reoxidera Fe2+ eller slås samman och bilda väteperoxid. 
Elektronerna kan antingen diffundera in det oktaedriska skalet mot en Fe3+ eller fastna i 
vattenskikten. Reduktionen av Fe3+ är reversibelt, Fe2+ kan oxideras tillbaka till Fe3+ om leran 
kommer i kontakt med luft. 
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 Figur 5 Reduktion av Fe3+ med väteradikaler Gournis et al, 2000) 

Dock upptäcktes inga skillnader i utrymmet mellan lagerna efter gammabestrålning via XRD 
resultat. Vilket tyder på att radiolys av vattnet mellan lagerna medför inga signifikanta 
förändringar i mineralens struktur. 

I studien av M. Plötze et al. (2003) en liten skillnad i lerans egenskaper efter lagring i 22 månader 
efter gammabestrålning. I studien bestrålades torr MX-80 med en Co-60 källa med totalt 1,1 
MGy (jmf med 40-200kGy i framtida förvar av kärnbränsle). Ingen skillnad i CEC eller 
skiktladdning kunde observeras direkt efter bestrålning. Efter att ha lagts i lagring efter 
bestrålning visade montmorilloniten upp till 10% lägre CEC värden och skiktladdning. Detta 
kan vara på grund av diffusion av protoner från det oktaedriska skiktet. Kvar blir en större Fe2+ 
kvot i montmorilloniten vilket kan ses efter att protonerna har diffunderat ut ur mineralen. 
Mineralens skiktladdning blir svagare.  

I en annan studie av M. Holmboe et al. (2012) undersöktes den strukturella Fe2+/Fetot kvoten i 
montmorillonit parallellt med dess reaktivitet mot väteperoxid, som funktion av stråldos 
(gammastrålning). Fe2+ kvoten gick från <3% av totalt 2,7 vikt% (viktprocent) Fe innan 
gammabestrålning till 25-30% Fe2+ efter bestrålning under anoxiska förhållanden.  

I studien undersöktes även väteperoxidens (H2O2) påverkan av Fe2+/Fetot kvoten. Radiolys av 
vatten i bentonitlera bildar produkter vilka påverka redox egenskaperna i leran. Väteperoxid är 
en av produkterna med oxiderande egenskaper. Här såg man att med ökad strukturell Fe2+ halt 
bryts H2O2 ner, dvs Fe2+ reducerar H2O2. Detta kan påverka bentonitbarriärens redox egenskaper 
då sammansättningen i bulkvätskan och inne i mineralen ändras. 

Även vid höga gammadoser har det varit svårt att observera någon signifikant påverkan på 
bentonitlerans struktur och funktion. I en studie av Negron et al. (2002) bestrålades bentonitlera 
av typen MX-80 med en total gammados på 2MGy för att undersöka gammastrålningens effekt 
på mineralens struktur. Ingen ändring i mineralens struktur kunde observeras med NMR och IR 
spektroskopi (Negron et al, 2002).  

I  studien av R. Pusch et al. SKB, (1992). Studerades gammastrålningens påverkan på mättad 
MX-80 under 130°C, 1.5 MPa tryck och gammastrålning under 1 år med en totaldos på 
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32,7MGy. Ingen skillnad i mineralens struktur och egenskaper kunde observeras. Leran behöll 
sin hydrauliska konduktivitet och ingen signifikant skillnad i svällningsförmågan erhölls.   

Med mycket höga energidoser, 10-100GGy från elektronstrålar kan lermineralens 
kristallstruktur förändras. Leran kan tappa sin kristallstruktur och bli amorft vilket ändrar dess 
materialegenskaper. Denna dos är mycket högre än den som beräknas framkomma i djupförvar 
av kärnbränsle, totalt ca 1,8GGy efter en miljon år (sammanlagd energi från alfa-/beta-
/gammastrålning). Dock kan mineralen utsättas för tillräckligt intensiv strålning att strukturen 
blir amorft om ett allvarligt läckage av kopparkapseln sker. Intensitetens inverkan på 
lermaterialstruktur är ännu okänt. En låg totaldos men med en hög intensitet kan därför påverka 
lerans struktur annorlunda än hög totaldos och låg intensitet som det är i djupförvaren (Allard, 
2009). 

 

2.5 Studier av svällningsegenskaper hos bentonitleran 

2.5.1 Metod för svälltryckmätning 
För att ta reda på svälltrycket i ett system med lera och vatten kan ett tryckmättningsinstrument 
byggas, anpassad för mindre lerbitar för att snabbt nå jämvikt, se figur 6 för ett typiskt 
tryckmätningsinstrument. Instrumentet ska klara av de höga svälltryck som uppstår när 
bentonitlera som hålls i konstant volym absorberar vatten. Instrumentet består av två stålplattor 
vilket håller fast lerpelleten och en ring som omsluter leran. Trycksensor sätts mellan plattan 
och lerpelletten som mäter trycket axiellt, ringen förhindrar radiellt tryck. Slangar dras till och 
från instrumentet för att leran ska vara i kontakt med vatten. Denna metod ger tydliga utslag av 
tryck som leran ger upphov till vid svällning då trycket mäts kontinuerligt (Karnland 2006; 
Karnland et al, 2007; Diman, 2008).  

 

                             

               Figur 6  Tryckmätningsinstrument (Karnland 2006) 
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2.5.2 Metod för mätning av svällningskapacitet 
Ett annat sätt att studera bentonitlerans svällningsegenskaper är att tillåta leran växa fritt i vatten. 
Med denna metod mäts lerans svällningsgrad till skillnad från kap 2.6.1 där trycket mäts när 
leran är hålls i konstant volym.  

För att studera svällningsgraden kan en bit torr bentonitlera med bestämd densitet läggas i 
provrör där man sedan tillför vatten och fotograferar svällningen vid olika tidpunkter. Man kan 
då se om svällningshastigheten eller svällningsgraden varierar mellan obestrålad och bestrålad 
lera.   

2.5.3 Studier av dynamiken för vattenupptag 
För att studera dynamiken för vattenupptag i bentonitlera kan man använda sig av 
diffusionsceller. Kompakterad lera läggs i diffusionscellerna och en vattenlösning pumpas till 
och från cellen så att leran är i kontakt med vatten konstant. Man kan därefter stoppa försöket, 
skiva leran i mindre diskar och väga dem före och efter torkning för att se fuktinnehållet i varje 
del av leran. Detta kan göras med bestrålad och obestrålad lera för att se om det är någon skillnad 
på dynamiken för vattenupptag mellan dessa. Man kan också använda NMR (Nuclear Magnetic 
Resonance spectroscopy) där man kan studerar hur vattnet tränger igenom bentonitleran som 
funktion av tiden. 
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3 Experiment 
I detta kapitel beskrivs de experiment som utfördes för att besvara frågeställningarna för detta 
arbete. Alla experiment gjordes i avdelningen för Tillämpad Fysikalisk Kemi på Kungliga 
Tekniska Högskolan. 

 

3.1  Studier av svällningsgrad 

För att studera svällningsgraden kompakterades bentonitlera till pellets för att sedan studera 
svällningen i provrör fyllda med avjoniserat vatten. Svällningen dokumenterades med jämna 
mellanrum. Det gjordes totalt tre försök, försök 1 med enbart obestrålad lera och försök 2 & 3 
med obestrålad och bestrålad.  

Material   Instrument 

Wyoming MX-80 Bentonit  Våg 

Avjoniserat vatten  Manual Hydraulic Press från Specac 

Pellets formar (13mm)   Gammacell 1000 Elite Cs-137 från MDS Nordion 

Mätglas (25ml) 

Pipetter  

Spade 

Parafilm 

 

3.1.1 Genomförande 
Bestrålning av MX-80 lera 

Bentonitleran bestrålades i torr pulverform i ett provrör av glas i 64 timmar med en Gammacell 
1000 Elite Cs-137, med en total dos på 34,56 kGy. Leran bestrålades utan kontakt med luft. 
Bentonitleran i framtida förvar beräknas få en dos på ca 40-200 kGy.  

Den bestrålade leran förvarades i provrör med lock utan kontakt med syre för att motverka 
oxidation av potentiellt reducerat Fe3+ i montmorilloniten.  
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Vägning 

För alla försök vägdes 1,2 ± 0,01 gram MX-80 för att pressas till lerpellets. Pelletsen pressades 
till en torr densitet på 2260 kg/m3 , beräknat från volymen av lerpelleten och massa lera.  

 

Pressning av MX-80 lera till pellets  

Den torra bentonitleran pressades till pellets i en hydraulisk manuell press. Pelletformarna 
bestod av en behållare med inre diameter på 13mm, två små polerade pellets av stål, 
cylinderstav, plattform och en O-ring. Se figur 7 för bild på utrustningen. 

        

        Figur 7 Pelletformar som användes i försöken och den hydrauliska pressen.  

 
Bentonitleran kompakterades till pellets med en manuell hydraulisk press från Specac. Leran 
pressades med 6 ton tryck. Alla lerpellets förbereddes på samma sätt. 
 

Studera svällningsgrad 

De kompakterade lerpelletsen lades i 25 ml mätglas som sedan fylldes med avjoniserat vatten 
till 15 ml strecket. Svällningen dokumenterades varje 1-3 dagar och proven fick stå till jämvikt 
hade uppnått, vilket tog ca 25 dagar. Samma metod gjordes för alla försök. 
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3.2  Vatteninnehåll i leran 

Då vatteninnehållet i leran är av stor betydelse för svällningen undersöktes det för den torra 
obestrålade MX-80 leran. Om vatten förekommer i den torra leran vid bestrålning kan vattnet 
mellan 2:1 packningarna radiolyseras och bilda produkter som kan ändra Fe2+ kvoten i det 
oktaedriska skiktet i lermineralen. För att bestämma vatteninnehållet i leran vägdes den för och 
efter torkning i torkskåp. 

Material   Instrument 

Bägare   Torkskåp  

Wyoming MX-80 Bentonit  Våg 

 

3.2.1 Genomförande 
Bägarna lades in i ett torkskåp inställt med 105°C i 24h innan försöket för att försäkra om att de 
inte innehåller vatten. Bägarna vägdes sedan och fylldes med ca 4,2g MX-80. Bägarna med 
leran fick stå i torkskåp i 1 dygn innan de vägdes igen för att bestämma vatteninnehållet. Se 
bilaga/tabell 1 för data. 

Vatteninnehållet beräknas med formeln 𝑤 = #$
#%
	× 	100   [vikt%]  

Tabell 1 Data för vatteninnehållexperiment. 

Bägare Bägare [g] Lera [g] Bägare med 
lera [g] 

1 2,71534 4,23636 6,9517 

2 2,7448 4,1449 6,8897 

3 2,7422 4,3334 7,0756 

4 2,7178 4,2595 6,9773 

5 2,7183 4,1903 6,9086 

6 2,7500 4,0947 6,8447 

7 2,7452 4,2895 7,0347 

8 2,7232 4,1893 6,9125 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från de utförda experimenten. 

4.1  Svällningsgrad försök 1  

Försök 1 med 5st obestrålade MX-80 med en torr densitet på 2260kg/m3. Tabell 2 visar de 
mätvärden som har tagits under 15 dagar som försöket har varit igång. Figur 8 visar lerans 
svällningskurva i vatten. Fick ej med data för de första 6 dagarna. Se bilaga 1 för bilder på 
försöket. 
Tabell 2 Mätvärden från försök 1, volymen i ml 

DAGAR 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

7 5,75 6 6 6 5,5 

10 6,5 6,5 7 7 6,5 

13 6,75 7 7,25 7,25 7 

15 7 7,25 7,5 7,5 7,25 

*O=obestrålad 

  

Figur 8 Svällningskurva för försök 1.  
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4.2  Svällningsgrad försök 2  

Försök 2 med 3 st bestrålade och 2 st obestrålad MX-80 en torr densitet på 2260kg/m3. Tabell 3 
visar de mätvärden som har tagits under 34 dagar som försöket har varit igång. Figur 9 visar 
lerans svällningskurva i vatten. Se bilaga 2 för bilder på försöket. 

Tabell 3 Mätvärden från försök 2, volymen i ml 

DAGAR TIMMAR 1 B 2 B 3 B 4 O 5 O 

1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 24 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

5 96 5 5,5 5,5 5 5 

6 123 5,75 6 6 5,75 5,57 

7 144 5,75 6 6 5,75 5,57 

8 169 6 6,25 6,25 6 6 

9 193 6,5 6,75 6,75 6,5 6,5 

12 264 7 7,25 7 7 7 

13 289 7 7,25 7 7 7 

14 311 7 7,5 7,25 7,25 7 

15 335 7 7,5 7,25 7,25 7,25 

18 408 7,5 8 7,75 8 7,5 

19 432 7,5 8 7,75 8 7,5 

20 459 7,5 8,25 7,75 8 7,5 

21 483 7,5 8,25 8 8 7,75 

25 574 7,75 8,5 8,25 8,25 8 

26 597 7,75 8,5 8,25 8,25 8 

27 626 7,75 8,5 8,25 8,25 8 

29 671 7,75 8,5 8,25 8,5 8 
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32 744 8 8,75 8,5 8,5 8 

33 767 8 8,75 8,5 8,5 8 

34  793 8 8,75 8,5 8,5 8,25 

      *B=bestrålad 
   

 

 

Figur 9  Svällningskurva för försök 2 
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4.3  Svällningsgrad försök 3 

Försök 3 med 3 st bestrålade och 1 st obestrålad MX-80 en torr densitet på 2260kg/m3. Tabell 4 
visar de mätvärden som har tagits under 24 dagar som försöket har varit igång. Figur 10 visar 
lerans svällningskurva i vatten. . Se bilaga 3 för bilder på försöket. 

Tabell 4 Mätvärden från försök 3, volymen i ml 

DAGAR TIMMAR 1 B 2 B  3 B 4 O 

1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

1 2 2 2,25 2,25 2,5 

2 20 3 3,25 3,25 3,5 

2 25 3,25 3,5 3,5 3,75 

3 47 4 4,25 4,25 4,5 

4 71 4,5 5 5 5 

5 96 5 5,5 5,25 5,5 

8 168 6 6,5 6,5 6,5 

9 192 6 6,75 6,5 7 

10 219 6,5 7,25 7 7,25 

11 243 6,5 7,25 7 7,25 

15 334 7 8 7,5 8 

16 357 7 8 7,5 8 

17 386 7,25 8,25 7,75 8,25 

19 431 7,5 8,5 8 8,5 

22 504 7,5 8,5 8 8,5 

23 527 7,75 8,5 8 8,5 

24 556 7,75 8,5 8 8,5 
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Figur 10 Svällningskurva för försök 3 
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4.4  Utvärdering av mätvärden från försöken vid samma tidpunkter 

Sammanställning av mätvärden vid samma tidpunkter från försök 2 och försök 3 med 
medelvärde av alla obestrålade prov och medelvärde av alla bestrålade prov, se figur 11. Försök 
1 togs ej med i diagrammet då försöket stoppades tidigare.  

 

Figur 11 Sammanställning av mätvärden från försök 2 och försök 3. 

 
För att se hur stor spridningen är mellan de obestrålade och bestrålade proven togs 
standardavvikelsen för mätvärdena fram vid dag 15 för försök 1, 2 & 3. Detta för att se hur 
mycket svällningshastigheten varierar inom de två grupperna.  

Standardavvikelsen för alla obestrålade prov (8st) vid dag 15:   s = 0,298807152 , 𝒙+ = 7,375  

Standardavvikelsen för alla bestrålade prov (6st) vid dag 15:   s = 0,37914377, 𝒙+ = 7,375 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20 25

Vo
ly

m
 (m

l)

Tid (dagar)

Mätvärden från försök 2 & 3 vid samma 
tidpunkter

Bestrålade prov
(6st)

Obestrålade
prov (3st)



 

 

21 

4.5  MX-80 vatteninnehåll  

Se tabell 5 för resultatet på vatteninnehåll i MX-80 leran som användes i svällningskapacitet 
experimenten.  

Tabell 5 Resultat på vatteninnehåll i MX-80 

Bägare Bägare 
[g] 

Lera [g] Bägare med 
lera [g] 

Efter torkning 
[g] 

Vatten [g] Vatteninnehåll – 
w [vikt%] 

1 2,71534 4,23636 6,9517 6,596 0,3557 8,3964 

2 2,7448 4,1449 6,8897 6,53924 0,35046 8,4552 

3 2,7422 4,3334 7,0756 6,70797 0,36763 8,4836 

4 2,7178 4,2595 6,9773 6,613 0,3643 8,5526 

5 2,7183 4,1903 6,9086 6,5523 0,3563 8,5030 

6 2,7500 4,0947 6,8447 6,4948 0,3499 8,5452 

7 2,7452 4,2895 7,0347 6,667 0,3677 8,5721 

8 2,7232 4,1893 6,9125 6,5546 0,3579 8,5432 

 

Medelvärde vatteninnehåll: 𝒘+  = 8,50641333% » 8,5%  

Efter att ha stått i öppen atmosfär ökades vatteninnehållet i leran med 3% efter torkning.   
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5 Diskussion 
Många studier har gjorts på gammastrålningens effekt på bentonitlerans mineralstruktur och 
funktion. Trots detta är det svårt att säga om strålningen ger en signifikant påverkan på 
buffertegenskaper. Gournis et al. (2000) bestrålade torr bentonitlera (med 10vikt% vatten) med 
en gammados på 84,24kGy. Man såg en reduktion av Fe3+ till Fe2+, som kan vara på grund av 
diffusion av väteatomer in i det oktaedriska skiktet. Dock observerades inga skillnader i 
mineralens struktur. M. Plötze et al. (2003) bestrålade MX-80 efter torkning med en gammados 
på 1,1MgGy. Ingen skillnad i CEC, skiktladdning sågs efter bestrålning. Efter 22 månader 
observerades en 10% skillnad i CEC och skiktladdning på mineralen. Detta kan vara på grund 
av diffusion av protoner från det oktaedriska skiktet vilket sedan ändrar mineralens 
skiktladdning och därav svällningen. Försök med gammadoser upp till 32,7MGy på mättad MX-
80 har gjorts där ingen skillnad i mineralens struktur och funktion kunde observeras. 

I de försök som gjordes för detta arbete användes lera som precis blivit bestrålad. Det kan vara 
att ingen skillnad i skiktladdning har blivit till efter bestrålning då protoner fortfarande är kvar 
i det oktaedriska skiktet i mineralen om diffusion av väteatomer och reduktion av Fe3+ har skett 
efter radiolys av vatten. Det skulle innebära ingen skillnad i lerans skiktladdning vilket betyder 
att mineralen behåller sin kapacitet för vattenupptag. Det ska då inte vara någon skillnad mellan 
vattenupptaget i bestrålad och obestrålad lera. MX-80 pressades även till en hög densitet 
2260kg/m3, för att maximerar chanserna att se observera någon skillnad mellan de bestrålade 
och obestrålade proven. Högre densitet dvs högre montmorillonithalt ger högre 
svälltryck/svällningsgrad. För experimenten användes även avjoniserat vatten som bulkvätska. 
Detta för att maximera svällningshastigheten. 

Resultat från torkning av MX-80 som användes i experimenten visade en ca 8,5vikt% vatten. 
Vattnet kommer från utrymmet mellan packningarna i den torra mineralen samt i porerna. Vid 
bestrålning kan därför vattnet radiolyseras och bilda väteradikaler som kan diffundera in i det 
oktaedriska skiktet och reducera Fe3+.  

Resultaten på svällningskapacitet experimenten visade inte någon märkbar skillnad mellan 
obestrålad och bestrålad MX-80 lera med en total stråldos på 34,56kGy. Detta tyder på att 
stråldosen för att påverka lerans mineralstruktur och vattenupptag var för låg eller att protoner 
fortfarande är i det oktaedriska skiktet. 

Det svårt att se någon skillnad i prov av samma typ då alla prover växte olika. Den beräknade 
standardavvikelsen för de bestrålade proven (6st) och de obestrålade proven (8st) vid dag 15 
visade en viss spridning i resultaten, dvs proven växer olika snabbt. Detta kan bero på att 
vattentransporten genom leran till de torra delarna med mindre mättad montmorillonit är olika i 
alla prov. Dvs vattenupptaghastigheten är olika för ’’samma’’ prover på grund av att vattnets 
väg genom röret är annorlunda.   

De obestrålade lerpelletsen med samma torra densitet hade olika stor slutvolym, samma för de 
obestrålade. En liten skillnad på grund av gammastrålning skulle därför vara svårt att se med 
denna mätmetod. För att undvika detta problem kan en annan mätmetod användas för att få 
tydligare mätvärden. Genom att bygga ett tryckmätningsinstrument anpassat för bentonitlera 
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med hög svällningskapacitet kan små ändringar i svälltrycket mätas. Detta är den vanligaste 
metoden för att mäta bentonitlerans svällning.    

Man kan dock dra slutsatsen att de små skillnaderna i detta experiment som gammastrålning 
(total dos på 34,56kGy) skulle kunna göra i materialet inte är signifikanta för bentonitlerans 
svällningskapacitet.  

En felkälla för svällningskapacitet experimenten är att försöken dokumenterades i olika tider. 
Bättre planering hade gjort att dokumentationen skett vid samma tidpunkter så att tydligare 
resultat och skillnader mellan proven erhålls. 

Vad man kan tänka på är att gammadosen för detta experiment var låg i jämförelse med vad det 
kan nå upp till i framtida förvar, 200kGy. Dock bestrålades leran med en betydligt högre 
intensitet. 34,56kGy som är den beräknade totala dosen på ca 100 år, bestrålades på bara 64 
timmar. Detta skulle kunna ge annorlunda effekter på lerans mineralstruktur och funktion samt 
dess omgivning (vattnet). Det är ännu okänt exakt vilka effekter intensiteten har på lerans 
mineralstruktur.  
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6 Slutsats 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur bentonitlerans svällningsgrad vid upptag av vatten 
och dynamiken för vattenupptag påverkas av gammabestrålning experimentellt. Vid bestrålning 
av torr bentonitlera av typen MX-80 med en total gammados på 34,56kGy observerades inga 
skillnader i lerans svällningsfunktion med totalt 8st körningar med obestrålad lera och 6st med 
bestrålad lera. Gammadosen för detta experiment var låg i jämförelse med vad det kan nå upp 
till i framtida förvar, 200kGy och leran bestrålades med en betydligt högre intensitet än vad det 
är i djupförvaren. Detta skulle kunna ge annorlunda effekter på lerans mineralstruktur och 
funktion och omgivningen. Det är ännu okänt exakt vilka effekter intensiteten har på lerans 
mineralstruktur. 

 
 
6.1  Rekommendationer till fortsatt arbete 

I detta arbete bestrålades lera i torr form. Vad som kan vara intressant är att se om effekterna av 
gammastrålning är annorlunda beroende på vatteninnehållet i leran eller intensiteten 
gammastrålning.   
 
För tydligare se utslag på svälltrycket kan ett tryckmätningsinstrument byggas för att se om det 
är någon skillnad på svällningen mellan bestrålad och obestrålad bentonitlera. Svällningsgraden 
kan inte studeras då, utan enbart svällningstrycket som leran ger upphov till när den hålls i 
konstant volym.  
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