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Bakgrund: Fission

• Fission 235U+n → 
2 fissionsprodukter + 
2‐3 neutroner

• Energi frigörs: E=∆mc2

• Fissionsprodukterna är 
radioaktiva

• Neutronerna kan skapa 
nya klyvningar→ 
kedjereaktion

7

KSU

KSU, 
utbildningsmaterial



>1 eV

0,1-10 MeV

• Neutronerna föds med hög energi
• Fission av 235U effektivast vid låga energier → moderering 

(nedbromsning) genom elastiskt spridning → termiska neutroner

• H20 lämpligt moderator
• Snabb inbromsning av neutronerna
• Även ett bra kylmedium
• Lättvattenreaktorer (LWR)

Moderation

8

KSU, 
utbildningsmaterial



negativ återkoppling 

sänkt effekt

ökad infångning i 238U

högre temperatur i bränslet 

Högre effekt 

Säkerhet

9

Sammanfattning: 235U och 239Pu 
kan fissioneras och mycket energi
frigörs. Det verkar gå att upprätthålla
och kontrollera en kedjereaktion. 
Men vad ska det vara bra för? 

Stabiliserar reaktorn 
→ingen skenade 
kedjereaktion

BränsletemperaturModeratordensitet

negativ återkoppling

sänkt effekt

sämre moderering

högre temp. /kokning i vattnet

Högre effekt 

Kedje-
reaktionerna 
ökar

Något händer, 
t.ex. en styrstav 
faller ur



Fissionens bidrag till 
mänskligheten

10

Så varför sjunger inte 
alla fissionens och 
kärnkraftens lov?



Kärnkraftsproblem

11

Kärnvapen-
spridning Ekonomi

Säkerhet Avfall

SKB, 2011



Vad består kärnavfall av? 

• Fissionsprodukter

• Långlivade avfallet
– 239Pu, 240Pu, 241Pu, … 

Np, Am, Cm …

• Uran
– Mest 238U

• Radiotoxiskt i 
100 000 år 12Transmutation of high-level radioactive waste

Basics, Methods, Perspectives A. R. Junghans

Total

FP

Aktinider

MA

Pu

U



Joniserande strålning och 
radiotoxicitet

13

Ett ämne som avger 
joniserande strålning 
(dvs. α, β, γ, n), kan 
påverka hälsan 
negativt, och man 
säger att ämnet är 
radiotoxiskt. 

Fysisk förändring → 
kemisk förändring → 
biologisk förändring→ 
påverkar hälsan 



Uppbyggnad av långlivat avfall

Np, Pu, Am … skapas 
genom infångning av 
neutroner.

Nu har vi lärt oss hur transuranerna 
byggs upp och att de är farliga, men 
har de några andra egenskaper… 14



Restvärme Fissilt material
• Kedjereaktioner kan 

starta utanför reaktorn
• Kan användas till 

kärnvapen
– Ej idealt: 239Pu utspätt med 

t.ex. 240Pu
– Fissionsprodukterna gör 

materialet självskyddande

Andra egenskaper hos kärnavfallet

15

• Gränssättande för slutförvaret
• Domineras av FP de första 60 

åren
• Därefter är 241Am viktigt

Trends towards Sustainibility in the 
Nuclear Fuel Cycle, OECD 2011
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Avfallet är hälsofarligt, 
varmt och det går att 
göra kärnvapen av.  Hur 
ska vi hantera det?



Referens lösning: öppen kärnbränsle cykel

Lösning1: Använda Pu i LWR
• Pu separeras 

kemiskt från 
avfallet och köras 
i dagens 
reaktorer

• Men det går bara 
att ta hand om 
plutoniumet

16

Advanced Nuclear Fuel
Cycles and Radioactive
Waste Management, OECD 2006

PWR: tryckvattenreaktor

: Anrikningsanläggning

PUREX: Upparbetning:  
Plutonium Uranium Redox 
EXtraction

FP, MA, Pu
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Lösning 2: Fissionera avfallet i en 
snabba reaktorer

• Undvik moderering → 
tyngre eller färre kärnor i 
kylmediet → metallkylda 
eller gaskylda reaktorer 

• ≈ 20 snabbreaktorer 
byggda 18

75 - 50 % 25 -50 %

fission

fission infångning

σ
σ σ+

Upparbetning

Bränslefabrik Alan E. Waltar , Fast 
Spectrum Reactors

• ca. 100 ggr bättre  
utnyttjande av natururanet 
möjligt



Metallkylda snabba reaktorer: 
säkerhet

• Termisk tröghet
• Atmosfäriskt tryck
• Naturlig cirkulation
• Stor marginal till 

köldmediet börjar koka

19



Lösning 3: Underkritiska system 
Accelleratordrivna system

Örjan Bernander,  
Transmutationsteknik i 
acceleratordrivna hybridsystem

20



Lösning 4: Underkritiska system 
Fissions fusions hybrid Accelleratordrivna system

21

Wikimedia 
Commons, Wykis

Fusion–fission hybrids revisited,
Jeffrey P. Freidberg & Andrew C. Kadak
Nature Physics 5, 370 - 372 (2009) Örjan Bernander,  

Transmutationsteknik i 
acceleratordrivna hybridsystem



Reducering av radiotoxicitet

• Begränsat till ca. en 
faktor 10 om endast 
Pu återvinns

• Reducering med en 
faktor ≈100 om alla 
TRU återvinns

• Avfallet ’ofarligt’ 
efter ett par 100 år 
istället för 1000 år. 

22

2) Pu + MA i 
snabb reaktor

4) Pu i LWR
MA i ADS

Pu 
återvinning i 
LWR



Sammanfattning
• Kärnkraft ger oss många nyttigheter,  

…men vi får långlivat avfall

• Det långlivade avfallet innehållet bl.a. Pu och Am. 
• Det går att upparbeta och återvinna transuranerna 

och kraftigt minska radiotoxiciteten och samtidigt få ut 
mer el. 

1. Pu kan fissioneras i dagens kärnkraftverk (med 
vissa modifikationer),
…men bar Pu

2. Snabba reaktorer är bra för att fissionera alla 
transuraner

3. Underkritiska reaktorer utmärkta för bränna t.ex. Am23



Innovationer
• Bättre design

– Optimera säkerheten
• Bättre bränsle

– Oxider
– Metaller 
– Nitrider
– Karbider

• Bättre kylmedium
– Natrium
– Bly 
– He

• Bättre idéer
– Automatisk kedjereaktions 

kontrollerar

24

Sv: Kan passivt bidra 
med negativ återkoppling 
i snabba reaktorer



Mer forskning

• Bild 
forskningsanläggnign

• Bild Erwins artikel

25
Kaj Jansson

• Sannolikheten för
neutronreaktioner vid 
nya energier måste
mätas

• Förstå hur osäkerheter
I fysiken påverkar
säkerheten i 
kärnkraftverken.   

• En viktig del av 
verksamhten vid 
Avdelningen för
Tillämpad kärnfysik



Lösning 0: Gräv ner avfallet 

26

Redovisning av säkerhet efter förslutning av 
slutförvaret för använt kärnbränsle, SKB 2011

129I

Bakgrundsrisk

Risk p.g.a. kärnavfall



Göra el av kärnavfall-
En strålande idé? 

27



Göra el av kärnavfall-
En strålande idé? 
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Göra el av kärnavfall-
En strålande idé? 
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Göra el av kärnavfall-
En strålande idé? 

30



Slutsats

• Vi behöver dig för utveckling av bättre och 
säkrare energikällor
– Inom kärnkraft och andra energislag

• Sök Civilingenjörsprogrammet i Energisystem

31
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Mer om ES?

33



Energisystemprogrammet

Energisystem
300 hp

Matematik /data 40 hp
Fysik 40 hp
Biologi/kemi 35 hp
Samhällsvetenskap/ekon
omi 35 hp
Teknik 150 hp (inkl 15 hp
självständigt arbete och
30 hp examensarbete)

Matematik

Fysik

Biologi/kemi

Samhällsvetens
kal/humaniora

Teknik

Exjobb



Vad blir man? 

Energibolag
Lokala - internationella Myndigheter 

Intresse-
organisationer

Kommuner 
och landsting 

Konsultbolag

Kärnkrafts-
branschen

Industrin

Universitet

Forsknings-
institut

Teknikutvecklande 
företag inom 

förnybar energi 



 

Elias de Faire är elkraftkonstruktör 
på WSP och arbetar med olika 
delar av kraftförsörjningsystem 
inom stora projekt. 

 

 

Henrik Olsson är projektledare på 
JTI, Institutet för Jordbruks- och 
Miljöteknik. Han arbetar bl.a. med 
biogasproduktion.  

 

 

Karin Salevid jobbar  
som business analyst  
på Vattenfall.  
 

 
 

Johan Ayotte går  
Siemens traineeprogram 

 

 

Anna Freiholtz är  
energichef och miljö- 
strateg på Uppsalahem.  

 

 

Maja Lundbäck är utredare inom 
systemteknik på 
Strålsäkerhetsmyndigheten.  

 

 

Joseph Shaya är affärschef 
 på Alten Sverige.  

 

 

Klara Klingborg är projekt- 
ledare på Svenska kraftnät.  

 







Till ES-sida



Extra  material för frågor

40



Vad vi inte har nämnt…

• Torium
– Finns både fördelar och 

nackdelar…

• Avfallet i termiskt / 
epitermiskt,  fast andra 
typer av reaktorer
– Gaskylda termiska 

reaktorer
– Saltsmälte reaktorer
– Andra typer av LWR 

reaktorer

Nästa föreläsning 

41
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Moderation
• Neutronerna föds med hög energi
• Fission av 235U effektivast vid låga 

energier → moderering 
(nedbromsning) genom elastiskt 
spridning → termiska neutroner

• Kraftig infångning i 238U resonanser
• H20 lämpligt moderator

• Snabb inbromsning av neutronerna
• Även ett bra kylmedium
• Lättvattenreaktorer (LWR) 44
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Densitetsåterkoppling

Högre effekt → 
högre temperatur i bränslet →
termisk rörelse i 238U: dopplereffekt →
resonanserna breddas → 
ökad infångning  →
effekt minskning →
negativ återkoppling 

Bränsletemperaturs-
återkoppling

Säkerhet

45
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238U

Sammanfattning: 235U och 239Pu 
kan fissioneras och mycket energi
frigörs. Det verkar gå att upprätthålla
och kontrollera en kedjereaktion. 
Men vad ska det vara bra för? 

Något gör att kedjereaktionerna ökar →
högre effekt → 
högre temp. /kokning i vattnet → 
lägre densitet → 
sämre moderering →
ökad infångning i 238U → 
sänkt effekt →

negativ återkoppling

KSU

Stabiliserar reaktorn 
→ingen skenade 
kedjereaktion



Lösning 3: Fissionera Am och Cm  i 
dedikerade ”brännar”-reaktorer
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241Am
238U• Pu återvinns genom 

multiåtervinning i LWR
• Cm och Am bränns i 

snabbreaktorer 
Problem med 241Am 
• Reducerad bränsletemperatur-

återkoppling
• Sämre densitetsåterkoppling 

– på samma sätt som 240Pu 
• 241Am i bränslet  → sämre 

återkopplingar → sämre 
säkerhet → sänkt effekt → 
ökad kostnad

46
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Om det bara hade funnits en reaktor där 
återkopplingarna inte var lika viktigt? 



Uppbyggnad av TRU aktinider

Salvatores et al., Prog. in Part. and Nucl. Phys. 66 (2011) 144-166. 

KSU, 
utbildningsmaterial

Nu har vi lärt oss hur transuranerna 
byggs upp och att de är radiotoxiska, 
men har de några andra egenskaper… 47



Mer om Mox

48

• Gräns hur mycket bor man kan 
lösa i vattnet

• 240Pu →få termiska neutroner
• Säker avstängning: Max 30% 

MOX i vanliga LWR
• Lösning: 

– anrika 10B
– höj andelen moderator

Vilket problem för säkerheten får vi 
p.g.a. 240Pu. Bor används för att stänga
av reaktorn.  

www.neutron.kth.se/courses/tra
nsmutation/LWRtransmutation.p
df



Multiåtervinning av Pu i LWR
• Vid multiåtervinning ökar halten 

240Pu
– För att upprätthålla kedjereaktionen så 

måste mängden Pu öka.  
– Mer 240Pu för varje cykel

• Varför är det ett problem? 
– Lägre densitet → sämre moderering → 

snabbare neutroner→ fler fissioner i 
240Pu → 
positiv densitetsåterkoppling!

Lösning: ersätt en del av Pu med 
anrikat uran.   
• Minskar radiotoxicitet med ≈ 

faktor 10
• Något minskad total restvärme
• Det kommer att skapas mycket 

Am och Cm 
• 241Am

– Alpha strålare (5.5 MeV) 
– Svårt att göra ett bränsle på

• 244Cm
– spontan fission, neutroner + energi
 i praktiken omöjligt att göra bränsle 

på.  
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Olämpligt att ta hand om Am och 
Cm  med termiska neutroner

Finns det någon annan 
lösning? 



Lösning 3: Fissionera Am och Cm  i 
dedikerade ”brännar”-reaktorer
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241Am
238U

Problem med 241Am 
• Reducerad bränsletemperatur-återkoppling
• Sämre kylmediumdensitetsåterkoppling 

– på samma sätt som 240Pu 
• 241Am i bränslet  → sämre återkopplingar → 

sämre säkerhet → sänkt effekt → ökad 
kostnad
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Upparbetning

Bränslefabrik

Fast Spectrum
Reactors,  Alan E. 
Waltar

Brännare
Cm+Am

Om det bara hade funnits en reaktor där 
återkopplingarna inte var lika viktigt? 



Gen IV mål – 2. 
ökad säkerhet och tillförlitlighet

• Idag, aktiv säkerhet
– Pumpar
– Styrstavar
– Bor
– Dieselgeneratorer
– Redundanta system

• Negativa återkopplingar

• Framtiden, passiv 
säkerhet
– Stor termisk tröghet

• Metallkylda reaktorer
• Saltsmälte reaktorer

– Kraftigt negativa 
återkopplingskoefficienter 
(finns redan idag)

• Självavstängning
– Naturlig cirkulation

• Ex. Metallkylda reaktorer
– Strålningskylning

• Ex. Gaskylda reaktorn

51



Gen IV mål –
3. Förbättrad ekonomi

• Termodynamisk 
verkningsgrad
– Viktigt med den 

genomsnittliga temperaturen i 
reaktorn

• Flexiblare system 
– Ex. blykylda reaktorer

• Batteri
• Modulbaserat

– Ex. gaskylda reaktorer
• Populationsnära

• Nya användningsområden
– Vätgasproduktion
– Vattenavsaltning
– Fjärr- och processvärme 

• Tillförlitlighet
• Förenklad design

– Ex. Superkritisk 
lättvattenreaktor

• Långa driftscykler
• Ingen ”offsite” krisberedskap

52



Gen IV mål – 4. 
Försvårad kärnvapenspridning

“GEN IV nuclear energy
systems will increase the 
assurance that they are a 
very unattractive and the 
least desirable route for 
diversion or theft of
weapons-usable
materials, and provide
increased physical
protection against acts of
terrorism” –Gen IV 

• Vilka risker finns 
idag?

• Hur kan minska 
risken för 
kärnvapenspridning?

• Upparbetning –
dilemma?

53



Supercritical-Water-Cooled
Reactor

• LWR reaktor – vatten-
modererad

• Termiskt spektrum
• 45% termisk effektivitet
• Ekonomi – Förenklad 

design
– Inget behov av 

ånggeneratorer eller 
separatorer

• Värmeledningsproblem

T=500 °C 

P= 250 bar

T=280 °C 

P= 250 bar

54



Very-High-Temperature
Reactor

• Termiskt spektrum
• Grafitmodererad
• He-kylning
• 1000 °C -> hög termisk 

effektivitet, H2-produktion
• 600 MWt
• Passiv säkerhet. 

Pstrålning=kT4

55



Varför snabba reaktorer?

Idag
• Aktinid ”förbränning”. 

“Bättre ” kvot mellan 
absorptions och 
fissionstvärsnitten

Igår
• Möjliggör Pu-

breeding
• Breedingkvot högre 

för snabba reaktorer
• Långa bränslecykler 

– Bättre Uran-
användning

Pu- vän eller fiende?

56



Metallkylda snabba reaktorer: 
säkerhet

• Termisk tröghet
• Stor marginal till 

köldmediet börjar koka
• Atmosfäriskt tryck
• Naturlig cirkulation
• Positiva densitets-

återkopplingar ?! 

57



Natrium

• Bra värmelednings-
förmåga

• Billigt
• Låg neutron-

absorption
• Låg smältpunkt
• Kompatibelt med stål
• Lätt att rengöra
• Låg densitet: lätt att 

pumpa

• Reagerar med vatten 
och luft

• Ej genomskinligt
• Aktiveras i 50 -60 år

58



Natrium kyld snabbreaktor

• Erfarenhet sedan  
50-talet för breeding

• Bl.a. SUPERPHENIX
• Idag: Indien, Kina 

och Ryssland och 
frankrike

• Breeda eller bränna?

• Ekonomi
• Kan få problem med 

den allmänna 
opinionen - natrium 
bränder?

59



Lead-Cooled Fast Reactor
• Snabbt spektrum
• Pb or Pb/Bi
• Lågt tryck
• Naturlig cirkulation
• Väldig hög densitet och 

värmeledningsförmåga
– Olika storlekar är möjliga 

• Ökad reaktivitet om 
härden smälter

550-800 C

60



Bly/Bismuth

• Låg kemisk aktivitet
• Hög kokpunkt
• Hög smältpunkt
• Hög densitet
• Militär erfarenhet

– Ubåtar

• Rysk erfarenhet

• Väldigt korrosivt
• Giftigt
• Blir radioaktivt om 

inte rent Pb209 
används 

• Dyrt

61



Gas cooled fast reactor
• Väldigt snabbt 

neutronspektrum
• Helium kyld –

Braytoncykeln
• 850 °C -> Hög effektivitet
• 600-2400 MWt
• Stor inventarie av fissilt 

material
• Säkerhet? Liten termisk 

tröghet. Positiv void. 
• Material påfrestningar

62



Molten Salt Reactor
• Epi - termiskt spektrum-

grafit-modererad
• Lågt tryck
• Hög termodynamisk 

verkningsgrad
• Lågt fissilt innehåll
• Passiv säkerhet
• Actinid förbränning -

långa utbränningstider
• Ingen första barriär 
• Fördröjda neutroner 

utanför härden

63



Molten salts reactors

• Genomskinligt
• Kemiskt inert
• God värmelednings-

förmåga
• Många olika salter är 

möjliga

• Två har byggts
• Stor erfarenhet av 

saltsmältor (t.ex från 
aluminiumverk)

64



Generation IV systems

65



Andra  FoU-områden

• Vätgasproduktion
• Elproduktion

– Braytoncykeln

• Bränsleutveckling (karbider, metaller, nitrider) 
– Vilka egenskaper vill man ha?

• Bränsleupparbetning

66



Något om Torium

• Torium Th232 är ej klyvbart med termiska neutroner 
(jmf U238). 

• Th232+n →Th233 → (protactinium-233)Pa233+e- → U233+e-
• U232 är en stark gamma källa – svårt att göra vapen, 

men också svårt att upparbeta
• Färre långlivade aktinider produceras
• U233 är ett utmärkt reaktorbränsle. Fler 

fissionsneutroner från U233 än från Uran235 eller 
Plutonium

• Går att använda för att öka utbränningen av 
Plutonium i MOX bränsle

• Torium används i dag framförallt av Indien
67
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Qun Wan et al. PNAS 2014;111:18225-18230
“Toward resolving the catalytic mechanism of dihydrofolate
reductase using neutron and ultrahigh-resolution X-ray 
crystallography”
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