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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
På KTH håller man på med utveckling av en konventionell blykyld bridreaktor samt forskning på
reaktorbränslen i nya former . Resmålet låg väl inom temat och det var kul att få ta del av
optimismen inom branschen

SEALER
Besöket börjar på Albanova där gruppen träffar doktoranden Kyle Johnson som forskar på
nitritbränsle. Forskningen skall bidra till Janne Wallenius projekt SEALER.
SEALER är en blykyld snabbreaktor med en elektrisk effekt på 3 till 10 MW som skall användas i
avlägsna områden för att ersätta mycket dyra dieselaggregat. Planen är att reaktorn flygs in till det
isolerade samhället där reaktorn startas och genererar el i 10 till 30 år beroende på vilken effekt
som installerats, längre tid ger lägre effekt. Driften skall vara oavbruten och helt utan övervakning
och när reaktorns livstid är nådd skall ett flygplan hämta reaktorn varpå reaktorn nedmonteras
och görs iordning för slutförvar.
Samtal förs med Kanada där en plan finns att första reaktorn byggs redan 2021.
I reaktorn vill man använda en lite annorlunda variant på bränsle, ett plutoniumnitrat med 19,9
w/o fissilt material. Anledningen till att man vill satsa på plutoniumnitrat istället för exempelvis
urandioxid som används i konventionella lättvattenreaktorer beror bland annat på att nitriter kan
ha högre fissil densitet, samt har hög värmeledningsförmåga vilket innebär att man slipper
problemet att delar av bränslet riskerar att smälta vid ev. olycksscenarier.
KTH har en egen liten bränsletillverkning av plutoniumnitrit, där produktionen utgår ifrån
metalliskt uran som blandas med väte och bildar ett pulver. Genom pulvret skickas sedan en
mycket stark ström, så mycket som 5000 kA, och pulvret övergår till ett keramiskt material som i
processen formas och pressas till en kuts. En kuts tar i dagsläget (2015-06-10) flera timmar att
tillverka, en process som forskarna tänker effektivisera när de är nöjda med kutsens utformning
och egenskaper.
Den största utmaningen för SEALER har varit det smälta blyet och dess korrosiva och errosiva
förmåga, d.v.s. hur skall en reaktor och dess interndelar hålla i 10-30 år med smält bly. Vanligt stål
rostar snabbt sönder när det omges av smält bly oavsett om det innehåller krom (rostfritt stål)
eller inte. Lösningen är att blanda in aluminium och mycket små mängder av en rad metaller som
förstärker huvudingrediensernas positiva effekter. Det som händer är att den nya
sammansättningen stål producerar ett tunt lager av skyddande oxid som blyet inte rår på. Efter
flera års förvaring i smält bly ser man inga tecken av påverkan, även på mikronivå.
Stålet som är skapat har dock en liten nackdel p.g.a. dess atomstruktur som är ferritiskt, bcc, som
gör det hårt och sprött jämfört med vanligt rostfritt stål som har en austenitisk atomstruktur, fcc.
Det man nu vill skapa är en ny variant stål som klarar miljön i en blyreaktor ännu bättre. Det skall
ha en austenitisk atomstruktur, som ger en god hållbarhet samt ha egenskapen att producera ett
skyddande skikt av aluminiumoxid. Det nya stålet skall värmeväxlaren till SEALER vara tillverkad
av.

Tankar om hur besöken uppfyllt YGs riktlinjer
YG har varit ett bra sett för oss i gruppen att få nya kontakter inom kärnkraftsbranschen som vi
normalt sett inte hade fått. Med studiebesöket på KTH fick vi ta del av optimismen inom
branschen och se svensk utveckling av nya reaktorer. Det ger en framtidstro i en bransch som
annars lätt ser trög och dyster ut.

Reflektion mot temat
Temat utveckling uppfylldes väl i och med besöket på KTH då hela besöket handlade om utveckling
av ny kärnkraft.

Tips
Det kan vara värt att undersöka närmare vad Uppsala Universitet, KTH och Chalmers har att
erbjuda då en hel del forskning inom kärnkraft bedrivs på dessa lärosäten.
Planera in lite extra tid i samband med första inrikesbesöket för att kunna utnyttja tiden till att lära
känna varandra bättre samt planera inför det kommande året, det blir mer naturligt än vid
separata träffar eller telefonmöten.

