Reseberättelse YG19 - Grupp Utveckling
KTH, 27 februari, 2013
Gruppens första studiebesök under året genomfördes på KTH. På agendan stod besök till tre olika
labb och den gemensamma tråden i de olika stoppen under studiebesöket är att de olika labben
arbetar för att realisera den svenska blykylda testreaktorn Electra. Eftersom testreaktorn är planerad
att byggas i liten skala så kommer inga pumpar att behövas utan blyet kommer att självcirkulera.
Vi inledde dagen i yt- och korrosionslabbet där Jesper Ejenstam tog emot oss och berättade om sitt
arbete med att försöka hitta ett stål som kan användas i blymiljö. Problemet med att använda vanligt
stål är att bly är väldigt korrosivt vilket gör att vanligt stål rostar fort. För att motverka detta testas
järn-aluminium-krom-legeringar med varierande koncentrationer vilka bildar en aluminiumoxid på
ytan som motverkar korrosionen. De olika varianterna får sedan ligga i blybad under 10000h för att
därefter inspekteras och se hur påverkade de har blivit. I nuläget undersöks endast korrosionsbiten
eftersom testreaktorn skall ha självcirkulation, men för att kunna ta i drift en kommersiell anläggning
behöver framtida material även klara erosionen som uppstår av att varmt bly strömmar förbi pumpar
och liknande applikationer.
Vi gick sedan vidare till ett annat labb där Pertti Malkki och Kyle Johnson tog emot oss och visade hur
de forskar på att framställa bränslet till den blykylda reaktorn; uran 238-plutonium-zirkonium-nitrid,
vilket har tio gånger så hög värmeledningsförmåga som vanligt kärnbränsle. De inriktar sig på uran
och zirkonium men det finns ett systerlabb på Chalmers som även har tillstånd att hantera
plutonium. Tillverkningen börjar genom att kvävgas under hög temperatur flödar genom uran och
därigenom skapas ett fint uranpulver med låg syrehalt. Samma procedur används för zirkonium men
det blir inte till pulver utan blir endast sprödare vilket sedan gör det lättare att mala. För att inte
utsätta pulvret för syre och fukt hanteras det sedan i handskboxar fyllda med argongas. Pulvren
blandas till lämpliga proportioner och pressas samman till bränslekutsar. Slutligen sintras kutsarna i
en ugn för att öka densiteten.
Till sist fick vi en förevisning av Dimitri av en loop som skall köras flytande bly-vismuth i för att se
komplikationer med detta som inte framkommer av använda beräkningsmodeller. Ett stort problem i
dagens beräkningsmodeller är att man kan bygga modeller för enskilda områden, men när man ska
sammanfoga beräkningarna vet man inte hur randvillkoren mellan de olika områdena ser ut. Loopen
består av tre slingor; en med en tank, en med en magnetisk pump och en bestående endast av en
rörledning. I loopen ingår även olika temperaturmätare och en flödesmätare innan tanken för att
kunna se hur blyet reagerar. Loopen fylls upp genom att värma upp bly-vismuth i en fyllningstank
som sedan trycksätts med argon. För att undvika frysning kommer hela loopen att viras med
värmeslingor och sedan isoleras. Eftersom loopen fortfarande är under konstruktion fick vi möjlighet
att se uppbyggnaden av den innan den göms i isolering.

CEA, 29-30 augusti, 2013
Sent på kvällen den 28 augusti var hela gruppen samlad på ett hotell i staden Aix-en-Provence i södra
Frankrike inför två dagar av studiebesök på CEA:s anläggningar i Cadarache respektive Marcoule. CEA

grundades 1945 av General de Gaulle och bedriver idag forskning och utveckling på ett tiotal orter i
Frankrike inom flertalet områden, bl.a. kärnkraft.
Cadarache
På programmet för den första dagen stod ett besök till CEA:s anläggning i Cadarache. Väl på plats
träffade vi en annan av årets YG-grupper, Marknad, som skulle på samma studiebesök oss. Mycket
trevligt att se dem! Efter en ID-kontroll fick vi kliva ombord på bussen som skulle ta oss runt inne på
området där besök till forskningsreaktorerna Minerve och Jules-Horowitz samt fusionsreaktorn Tore
Supra väntade.
Minerve är en liten forskningsreaktor med termisk effekt på 100 W som används till att studera olika
typer av neutronflöden och hur dessa påverkar material.
Jules Horowitz reaktorn (JHR) är en ny forskningsreaktor på 100 MWth som för tillfället är under
uppbyggnad. JHR planeras att tas i drift 2016 och kommer bl.a. att användas för att genomföra olika
typer av tester i samband med kvalificering av material och bränslen. Utöver detta kommer JHR även
användas för att producera isotoper för medicinsk tillämpning.
Den sista delen av dagens besök var till CEA:s fusionsanläggning och reaktorn Tore Supra. Tore Supra
stod klar 1988 och är en experimentell fusionsreaktor. Reaktorn Tore Supra är byggd i form av en s.k.
Tokamak som används för att skapa
de magnetfält som krävs för att
innesluta fusionsplasmat då det
hettas upp till ca 100 miljoner
grader. Tore Supra har aldrig
producerat el, men kunskaper från
Tore Supra har legat till grund för
CEA:s pågående fusionsprojekt där
en ny och större fusionsreaktor
kallad ITER ska uppföras i
Cadarache. Syftet med ITER är att
visa förutsättningar för hur fusion
kan användas för energiproduktion i
framtiden.

Figur 1. Tore Supra

Efter en minst sagt utförlig presentation av Tore Supra var besöket i Cadarache klart. Vägen tillbaka
till hotellet gick via ett stopp i Gorges du Verdon vilket kan liknas vid Provences alldeles egna Grand
Canyon. En spektakulär avslutning på en bra första dag!
Marcoule
Planen för fredagen var återigen ett besök på en av CEA:s anläggningar. Denna gång i Marcoule,
också det beläget i Provence ett tiotal mil norr om Marseille. Stärkta av gårdagens besök i Cadarache,
samt en frukost innehållandes baguetter, lämnade gruppen hotellet i Aix-en-Provence och satte av
mot Marcoule (denna gång utan några som helst bekymmer med de franska vägtullarna).

Besöket i Marcoule inleddes med en presentation av CEA:s verksamhet i deras informationscenter
”Visiatome”. CEA:s verksamhet i Marcoule startade 1955 och var en viktig milstolpe för
kärnkraftsindustrin i Frankrike och har sedan dess starkt bidragit till dess utveckling. I Marcoule
arbetar idag uppåt 1500 personer med forskning och utveckling av bl.a. bränslecykeln, använt
kärnbränsle och fjärde generationens kränkraftverk. Årlig budget uppgår till 500 miljoner euro och
totalt finns 30 laboratorier och forskningsanläggningar. Imponerande siffror!
Efter presentationen var det dags för dagens höjdpunkt, ett besök till Phenixreaktorn. Phenix togs i
drift 1976 och är natriumkyld snabbreaktor på 350 MWth. I denna reaktor används flytande natrium
som kylmedel i reaktorn och detta möjliggör att utnyttja snabba neutroner för att omvandla U-238
till Pu. Detta betyder att en betydligt större andel av bränslet kan utnyttjas i en snabbreaktor jämfört
med en lättvattenreaktor. Phenix användes inte bara till forskning utan även för elproduktion. Under
slutet av sin livstid användes
Phenix
huvudsakligen
till
forskning
inom
snabba
neutronflöden
och
transmutation
av
använt
kärnbränsle. Phenix har utan
tvekan bidragit med viktig
kunskap
om
fjärde
generationens reaktorer och i
Marcoule avser CEA att bygga
ASTRID, en ny och större
natriumkyld reaktor.
Figur 2. Phenix

Framåt lunchtid var besöket över och vi kan sammanfatta besöken i Marcoule och Cadarache som
mycket intressanta och inspirerande. Ett stort tack vill ge till CEA för två proffsiga och
välorganiserade besök!
Med det sagt åkte solglasögonen på och innan hemresan till Sverige väntade en avslutande helg i
Marseille för lite välförtjänt sol och bad och trevligt umgänge!

Figur 3. Hela gruppen i Marcoule

Projekt SVEA, Vattenfall, 1 november 2013
Årets sista resa gick till Solna och Vattenfalls lokaler för att träffa Carl Berglöf, projektledare för
licensieringsdelen av nybyggnadsprojektet SVEA och ordförande i intresseföreningen Sveriges
Kärntekniska Sällskap.
Carl inledde med att visa upp projektets marknadsanalys avseende nybyggnation av kärnkraft i
Europa och berättade att ett större antal nya reaktorer kommer att behövas under de kommande 50
åren. Det är för tidigt att säga exakt var man bör placera nya reaktorer men Sverige har flera lämpliga
platser och ett förväntat behov inom de närmaste decennierna.
Licensieringsarbetet är för närvarande i en fas där man arbetar med att få fram en kravbild från SSM
gällande en konkret ansökan om nybyggnation. Man vill veta vilka frågor som behöver besvaras och i
vilken omfattning – ”ska vi specificera bygget ner till sista bulten redan nu, eller räcker det med ett
koncept?” – och försöker i möjligaste mån bistå SSM med underlag för detta.
Avslutningsvis berättade Carl om SKS verksamhet, om kommande studiebesök och föreläsningar och
uppmanade alla som var intresserade att delta.

