
Kärnenergi

-Vad är det?

En presentation av Peter Andersson, 

Avdelningen för tillämpad kärnfysik
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Kärnenergi – kopplat till starka 

associationer



Naturens starkaste kraft

• Gravitation

• Elektromagetism 

• Svaga kraften

• Starka kraften

Kärnenergi
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Starka kraften är mycket 

starkare än elektromagnetism 

och gravitation.



Hög energidensitet!

Ett tankeexperiment: Vi lyfter en Tesla Model S med hjälp av 1 kg av olika 

tillgängliga energikällor!

Vikt: 2108 kg
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Tesla model S, Foto av Kaja Paige

1 kg vatten i Harsprånget (107 m): 5 cm

1 kg ånga, 100 ºC: 125 m

Eldning av 1 kg kol (30 MJ/kg): 1.4 km

Klyver 1 kg Uran-235: Bilen 

lämnar 

jorden
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By SpaceX - Falcon Heavy Demo Mission, CC0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66235862



Kärnkraft kan tyckas vara ”lite svår”
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Ernest Rutherford (i tal 1932):

“…anyone who looked for a source of 

power in the transformation of the 

atoms was talking moonshine

• Rutherford upptäckte att energi frigörs när man 

använder protoner till att klyva litiumkärnor. (mindre än 1 

pikoJoule)

• Men att åstadkomma reaktion krävde ineffektiva 

acceleratoranläggningar. Kostade mycket mer energi än 

vad som gavs tillbaka.

• Varför så svårt? På grund av Coloumb-barriären

+ +
+
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Men lösningar fanns...

• Leo Szilard kom på en möjlig lösning: 

Den självupphålande nukleära 

kedjereaktionen!

• Patentansökan från 1934

• Genom användning av en ”effektiv 

partikel” som kunde inducera en 

exoterm kärnreation, och och som kan 

genereras av kärnreaktioner.

• Men... ingen kärnreaktion som fyllde 

kriterierna var känd. Szilard hade bara 

en hypotetisk vision av hur det kunde 

fungera.

Leo Szilard, DOE photo

Patent of nuclear reactor, submitted 1934, European patent office

Nuclear transmutation leading 

to the liberation of neutrons 

and of energy may be brought 

about by maintaining a chain 

reaction...



Fission upptäcks!

• Otto Hahn och Lise Meitner upptäcker fission 1938

• Stora mängder energi frigörs

• Induceras av neutroner – Frigör neutroner => Kedjereaktion möjlig

Uran-235



Första reaktorn, Chicago Pile-1

1942 gick Chicago Pile-1 blev världens första kritiska kärnreaktor med artificiell 

nuklär kedjereaktion.
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Fissilt uran

• Av alla element som finns i vår 

värld, så är bara uran fissilt.

• Dessutom består naturligt uran 

mestadels av uran-238 som inte 

är fissilt
– Uranet måste anrikas på den fissila 

isotopen

– Eller så måste väldigt ren miljö 

användas i härden, fri från andra 

material som fångar in neutroner.

• De andra 338 naturligt 

förekommande nukliderna är inte 

fissila!
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Fissionsenergi har tre särskillda 

säkerhetsaspekter

1. Kontroll av kedjereaktionen

En kedjereaktion måste kontrolleras, i medel måste en (och precis en) fissionsneutron fås 

att åstadkomma ny fission i en annan kärna. Kedjereaktionen har potential att skena 

väldigt fort och frigöra stora energimängder, eftersom det finns mycket lagrad energi i 

bränslet.

2. Reaktorhärden måste kunna kylas

Klyvningsprodukerna är i instabila, och fortsätter sönderfalla vilket avger värme. Även en 

avstängd härd måste kunna kylas kontinuerligt under lång under lång tid efter 

nedstängning.

3. Radioaktiviteten måste isoleras

Klyvningsprodukerna och även neutronaktiverade material är radioaktiva. Därför måste 

använt bränsle inneslutas och skärmas från miljön och människor. 
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Kontroll av kedjereaktionen

• Återkopplingar är oerhört viktiga För de 

kan:
– Stoppa en skenande kedjereaktion automatiskt.

– Eller försärka den ytterligare

• Negativa återkopplingar är önskvärt, som 

bromsar en oväntad förändring.

• Reaktorer som använder vatten till kylning 

och till att bromsa ner neutroner har 

negativa återkopplingar.
– Vilket är positivt för säkerheten!

– Har testats i BORAX experimenten

• Reaktorer som hade positiva 

återkopplingar har också byggts
– Huvudorsak till Tjernobylkatastrofen

– Grafit för neutron-inbromsning och vatten till 

kylning ledde till förstärkning av den skenande 

kedjereaktionen. 

1) Neutronmultiplikationen 

ökar till större än 1

2) Värme utvecklas i härden

Temperaturen stiger

3) Fysiska egenskaper 

ändras i bränsle och 

kylmedium
• Värmetuvidgning

• Neutronens sannolikhet för fission 

respektive infångning

4) Neutronmultiplikationen 

ändras till följd.

- Detta kallas för 

reaktivitetsåterkoppling



Andra utvecklingsspår

Det finns andra sätt att utvinna kärnenergi, som är värda att nämnas:

• Breeder-reaktor

• Fusion

• Radioisotopgenerator
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Breeder-reaktor

• Planen är att använda överskottet av neutroner 

från fissionreaktionen. 2-3 neutroner fås från 

fission, varav

– En neutron till att inducera ny fission

– En neutron till att infångas i uran-238 (isotopen 

som inte är fissil)

• Därigenom kan den bilda lika mycket bränsle 

som den förbrukar, genom att förse sig genom 
– transmutation av icke fissilt bränsle (ex. yran-238 till 

plutonium-239)

• Kräver annan typ av reaktor, antingen
– Med snabba neutroner (ingen neutroninbromsning som 

man får med vatten eller grafit.

– Eller övergång till torium-bränsle,
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Termonukleär fusion

• Kärnenergi kan även utvinnas genom 

att slå ihop små kärnor till större.
– Till exempel tungt väte och supertungt väte.

• Tanken är att den frigjorda energin ska 

hålla bränslet så varmt att det brinner 

med en ”nukleär eld”
– Kräver temperaturer på 100-tals miljoner 

grader
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Bindningsenergi per nukleon. Källa: NASA 

https://imagine.gsfc.nasa.gov/Images/teachers/poste

rs/elements/booklet/energy_big.jpg

Solen, bild från NASAPlasma in MAST reactor. Källa: 

Culham Centre for Fusion Energy.

Tungt väte

Supertungt 

väte

neutron

helium



Radioisotopgenerator

• Marsrovern Curiosity har åkt 

på ett batteri av Plutonium-238 

sedan 2012.

• Även även för mer jordnära 

bruk, som avlägsna fyrar och 

pacemakers

• Funktion: 
– En radioaktiv nuklid med hög 

aktivitet och lång halveringstid får 

värma upp sig själv.

– Temperaturskillnaden mellan 

strålkällan och en kallkälla används 

till att generera el, till exempel med 

Seebeckeffekten.
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Curiosity rover selfie, NASA/JPL-Caltech/MSSS



Slut
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1. Kontroll av kedjereaktionen

• Fördröjda neutroner hjälper.

• En liten andel neutroner frigörs 

från klyvningsprodukterna flera 

sekunder senare.

• Genom att reaktorn är kritisk 

med hjälp av fördröjda 

neutroner, så kan 

effekthöjningar och sänkningar 

ske på hanterbar tid.
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1. Kontroll av kedjereaktionen

• Kedjereaktionen gör att värme-effekten växer eller minskar exponentiellt. Det betyder 

att den fördubblas/halveras med ett visst tidsintervall.

• Ett tanke-experiment: Om ett litet överskott av neutroner på 0.64 % neutroner fås i 

varje generation. Hur snabbt stiger energin som frigörs per atomgeneration?

• I vårt exempel ökar effekten ca 1000 ggr för varje 1000 neutrongenerationer. Är det ett 

problem? 

–Det beror på hur snabb en neutrongeneration är!

• En generation neutroner kan gå så snabbt som några få nanosekunder.
– TeraJoule har utvecklats inom mindre än en 10 000-dels sekund.

– Ingen struktur som kan byggas skulle hålla för den lagrade energin i bränslet.

– Hur kan man kontrollera detta?
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Neutrongeneration 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Värmeproduktion 32 pJ 18 nJ 11 µJ 6.6 mJ 3.8 J 2.3 kJ 1.3 MJ 0.79 GJ 0.5 TJ



Acceleratordrivna system

• Tillbaka till Rutherfords approach?

• En underkritisk reaktor kan drivas av en protonsstråle

• Protonstrålen bombarderar en blykyld reaktor, vilket genererar stor mängder 

neutroner.

• En härd som är underkritisk förstärket strålens effekt

• Kedjereaktionen inte självupphållande, och dess kontrollerbarhet blir oviktig.
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MYRRHA, källa SCK-CEN, wikipedia commons



Hög energidensitet!
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Saltsmältereaktor

• En saltsmältereaktor kan ha upplöst 

bränsle i en smälta av salt.

• Reaktorhärden rinner ner genom en 

ventil med en smältplugg, om reaktorn 

blir överhettad.

• Fördelaktiga temperaturåterkopplingar

• Radioaktiva fissionsprodukter kan 

avlägsnas kontinuerligt, vilket ger ett 

litet inventarie av radioaktivitet i 

härden, vilket ger inherent säkerhet.
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By US Department of Energy Nuclear Energy Research Advisory Committee -

http://www.ne.doe.gov/genIV/documents/gen_iv_roadmap.pdf, Public 

Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8318707


