
Det svenske kernekraftværk ved Oskarshamn

Kernekraft
Udnyttelse af kernekraft til elfremstilling
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Kernereaktoren (kontrolleret kædereaktion)
 

Efter 2. verdenskrig skete der en intensivering af forskningen i den fredelige udnyttelse af

atomenergien. Lande og byer skulle genopbygges, og der skulle bruges elenergi. Der blev

bygget kernekraftværker, hvor atomenergien frigøres kontrolleret i en atomreaktor.
 

En atomreaktor skal indeholde følgende:
 

@ Brændsel bestående af U 235, der kan spaltes og frigive energi.

@ Moderator, der kan bremse de frigivne neutroner, så de får så lav hastighed, at de kan

indfanges af U 235 kerner og foretage en ny kernespaltning. Som moderator bruges

vand, (evt. tungt vand) eller grafit.

Hurtige neutroner kan ikke indfanges af U 235-kernen.

@ Kontrolstænger, der kan opfange frie neutroner, så antallet af kernespaltninger kan

reguleres eller helt standses.

@ Kølemiddel, der kan lede den dannede energi væk fra reaktoren.

@ Indkapsling, der kan beskytte omgivelserne mod den kraftige ioniserende stråling.
 

Der findes forskellige typer kernereaktorer, men her beskrives den teknik, der benyttes i

svenske og mange andre vestlige kernereaktorer.

Brændslet til kernereaktoren er Uran i form af Uranoxid, der er presset til små

cylinderformede piller, der er 1 cm i diameter og 1 cm i højden.

Pillerne fyldes i metalrør med en længde på ca. 4 meter, og dette rør udgør en brændselsstav.

Brændslesstavene samles i elementer. I en reaktor er der i alt ca. 27.000 brændselsstave samlet

i elementer, der indeholder fra ca. 60 til 300 brændselsstave hver.

Den Uran, der er i brændselspillerne er beriget Uran, som indeholder 2-3% U 235.

I reaktoren er brændelsesstavene omgivet af vand, der opvames ved kernespaltningerne af

U 235.

Ved en spaltning frigives 2-3 neutroner, der bevæger sig med stor fart ud af den stav, hvor

spaltningen er foregået. Når neutronerne rammer vandmolekylerne i reaktortankes nedsættes

deres hastigehed efterhånden så meget, at de let indfanges af en U 235-kerne, når de igen

kommer ind i en brændselsstav, så der kan foregå endnu en kernespaltning, hvorved, der

frigøres endnu 2-3 neutroner, og en kædereaktion er i gang.

For at kunne styre kædereaktionen, så den ikke løber løbsk, kan der skubbes kontrolstænger

ind mellem brændselselementerne. Disse kontrolstænger består af stoffer, som indeholder

atomer, der er i stand til at opfange neutroner. Det er især grundstoffer som Bor, Cadmium og

Hafnium, der kan anvendes til dette formål.
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Man kan styre kædereaktionen i kernereaktoren ved at skubbe kontrolstængerne mere eller

mindre ind i reaktoren. Når kontrolstængerne skubbes helt ind i reaktoren standses

kædereaktionen helt, da alle frie neutroner indfanges.

Herover ses skitsen af en kernereaktor med placering af brændselselementer og

kontrolstænger.
 

Den energi, der frigøres ved spaltningen af U 235-kernerne, opvarmer kølevandet, så der

dannes damp, der kan bruges til at drive en elgenerator.

Et kernekraftværk minder om et varmekraftværk, som vi har mange af i Danmark. Den eneste

forskel er, at vandet opvarmes af energien fra kernereaktoren i stedet for ved afbrænding af

kul, olie eller andre brændsler i en kedel.

For at beskytte omgivelserne fra strålingen fra de stærkt radioaktive spaltningsprodukter, er

reaktoren omgivet af metertykke betonmure. Personalet skal hele tiden kontrolleres for, hvor

meget stråling de udsættes for, og der gælder særlige sikkerhedsregler for de, der skal arbejde

meget tæt ved selve reaktoren, når der foretages reparationer.

Atomernergien er meget “koncentreret”. 

For at fremstille 1 kWh elenergi på et kernekraftværk, skal der spaltes af 0,0001 g U 235,

mens det kræver afbrænding af 400 g kul i et kulfyret kraftværk. 

En enkelt af de godt 10 mio. brændselspiller, der er i brændselsstavene, indeholder energi nok

til at forsyne en gennemsnitsfamilie med elektricitet i 6 måneder.
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Kernekraft i Sverige
 

I Danmark har vi aldrig haft

kernekraftværker. Der har været tre mindre

kernereaktorer på Risø ved Roskilde. De har

alle været anvendt til forskningsformål. 

I  Sverige er der kernekraftværker ved

Ringhals, Forsmark, Oskarsham og

Barsebäck. Kraftværkerne ved Barsebäck,

blev taget ud af drift i 2005.

På kortet over det sydlige Sverige kan du se

placeringen af de svenske kernekraftværker.

Sverige får ca. 40 % af sin elenergi fra

kernekraft og ca. 50 % fra vandkraft. Mens 

kernekraftværkerne ligger i den sydlige del af

Sverige.findes de fleste af vandkraftværkerne

i Nordsverige. 
 

I Sverige anvendes to forskellige typer

kernereaktorer, nemlig

kogendevandsreaktorer (BWR) og

trykvandsreaktorer (PWR).

Trykvandsreaktorerne findes kun på

Ringhalsværket, der er Nordens største elværk

med en samlet effekt på 3700 MW.

Efter lukningen af Barsebäck, er de øvrige

kraftværker blevet moderniseret, så de nu tilsammen har en effekt på ca. 9400 MW.

Kogendevandsreaktor  (BWR - Boiling Water Reactor)
 

Vandet koger i

kernereaktoren, og dampen

ledes direkte til turbinen.

Dampen har et tryk på 70

bar. 

Da dampen har været udsat

for neutronstråling i

reaktoren, er den radioaktiv,

og derfor skal turbinen

afskærmes med

betonvægge. Strålingen fra

den  radioaktive damp har

en kort halveringstid, og når

reaktoren lukkes ned, kan man efter få minutter lave servicearbejde på turbinerne uden at

blive udsat for farlig stråling.

Alle 8 reaktorer på de svenske kernekraftværker Forsmark, Oskarshamn og det nu lukkede

Barsebäck er af denne type.

1 ud af 4 reaktorer på Ringhals-værket er også en  kogendevands reaktor.
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Trykvandsreaktor  (PWR - Pressurized Water Reactor)
 

Vandet i kernereaktoren er

under tryk  (155 bar) og

koger ikke.

Vandet fra  kernereaktoren

ledes i rør gennem

dampgeneratoren, hvor vand

i et andet vandkredsløb 

varmes op til kogning.

Dampen herfra ledes til

turbinerne.

Da dampen fra

dampgeneratoren ikke har

været udsat for neutronstråling inde i kernereaktoren, er den ikke radioaktiv, og turbinen

behøver derfor ikke nogen særlig afskærmning.

Tre ud af fire reaktorer på det svenske kernekraftværk Ringhals er af denne type.

Sikkerhed
 

Reaktoruheld kan være farlige, da der kan være fare for udslip af radioaktive stoffer.

Man kan hurtigt stoppe kernespaltningerne i en reaktor ved at skubbe kontrolstængerne helt

ind i reaktoren, men selv om kernespaltningerne er standset vil der stadig være en kraftig

varmeudvikling fra de radioaktive spaltningsprodukter, der er dannet i brændselsstavene. De

fortsætter med at afgive store energimængder i form af alfa-, beta- og gammastråling. Mange

af disse stoffer har en halveringstid på flere uger til måneder, og skal derfor fortsat holdes

afkølet. 

Hvis kølingen svigter, kan brændselsstavene blive så varme, at de kan smelte sammen eller

gennem reaktorens bund. Der kan samtidig forekomme så stor fordampning så trykket stiger

og reaktortanken slår revner, eller temperaturen kan blive så høj, at vand spaltes i Hydrogen

og Oxygen, der kan eksplodere ved en såkaldt knaldgaseksplosion, hvorved hele bygningen

kan ødelægges og radioaktive stoffer kan slippe ud til omgivelserne og spredes.

På alle svenske kraftværker har man flere sikkerhedssystemer, som automatisk kan lukke ned

for reaktorerne og starte nødkølingsystemer. 

Tre alvorlige uheld
 

I den tid, man har haft kernekraftværker, er der alligevel sket 3 alvorligere uheld på

kernekraftværker.

Three Mile Island

Det første skete i 1979 på et amerikansk kernekraftværk på Three Mile Island ved Harrisburg i

Pensylvania, USA. En defekt ventil bevirkede, at kølevandstanden i reaktoren sank og

temperaturen steg kritisk. Der var på et tidspunkt fare for en knaldgaseksplosion, men det

lykkedes at få afværget den helt store katastrofe. Der skete et kortvarigt udslip af radioaktive

stoffer og reaktoren blev så ødelagt, at den ikke kan bruges mere. Der skete kun materiel

skade.



6

Tjernobyl

Et langt alvorligere uheld skete i 1986 i det daværende Sovjetunionen i byen Tjernobyl i

Ukraine. Der var her tale om en reaktor af en helt anden type end de fleste vestlige

kernereaktor. Den var dårligere indkapslet, og man brugte grafit som moderator. Under en

driftsprøve med nedsat effekt, hvor man havde sat nogle af de automatiske

sikkerhedssystemer ud af funktion, begyndte kernespaltningerne at forløbe ustabilt. Man

forsøgte alligevel at fortsætte afprøvningen og pludselig steg effekten og varmeudviklingen

ude af korntol. Der skete to dampeksplosioner, hvorved reaktorens top blev ødelagt.

Bygningen og grafitten i reaktoren brød i brand. Først efter 10 dage lykkedes det, at slukke

branden, så man kunne indkapsle reaktoren. 

Kort tid efter ulykken omkom 28 brandfolk og fabriksarbejdere efter at være blevet udsat for

kraftig radioaktiv stråling i forbindelse med bekæmpelsen af branden på Tjernobyl. Over 100

andre fik strålingsskader. De daværende sovjetiske myndigheder evakuerede ca. 115.000

personer fra området omkring kernekraftværket i forbindelse med ulykken, og i tiden efter

1986 har 220.000 personer fra Hviderusland, Rusland og Ukraine måttet flytte fra deres hjem

til mindre strålingsudsatte områder. Der er indtil 2005 registreret 6.000 tilfælde af kræft i

skjoldbruskkirtlen hos børn og unge i Hviderusland, Rusland og Ukraine, hvoraf mange

menes at være forårsaget af stråling i forbindelse med ulykken. Udover denne stigning i

antallet af kræfttilfælde har der ikke kunnet påvises større helbredsmæssige konsekvenser som

følge af stråling efter ulykken 

Fukushima

Et lige så alvorligt uheld skete i 2011 i Japan. Et undersøisk jordskælv udløste en tsunami, der

ramte kernekraftværket Fukushima Daiichi. De tre kørende reaktorer på kernekraftværket

lukkede automatisk på grund af jordskælvet, men tsunamien oversvømmede kernekraftværket

og afbrød nødstrømsanlægget til køling af reaktorkernerne. Det forårsagede en – formodentlig

– delvis nedsmeltning af reaktorkernerne, udslip fra reaktorindeslutningerne og kraftige

brinteksplosioner i de øvre dele af reaktorbygningerne. Store mængder radioaktive stoffer slap

ud i atmosfæren, og tusindvis af mennesker blev evakueret fra området omkring

kernekraftværket. Værket kan ikke benyttes mere, og det skal derfor afvikles, hvilket

forventes at tage mindst 30 år. 

Uheld ved brug af kul og olie

Når man skal vurdere farerne ved at anvende kernekraftværker, skal man også huske på, at der

er en risiko ved traditionelle varmekraftværker.

Det koster årligt menneskeliv ved ulykker i kulminer og ved oliefelter, ligesom der er

abejdere, der er døde af lungesygdomme, forårsaget af det kulstøv, de har indåndet ved

arbejdet i minerne. Det er heller ikke mange år siden, at en væltet boreplatform i den

mexicanske golf gav anledning til udstrømning af olie, som forurenede stor dele af

havbunden.

Radioaktivt affald
 

Et traditionelt varmekraftværkt forurener luften med kuldioxid, CO2, svovldioxid, SO2 og 

nitrogenoxider, NOX, og desuden dannes der flyveakse og slagger.

Fra kernekraftværket er der ikke forurening af atmosfæren, men til gengæld er der problemer

med det radioaktive affald
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Skitse af CLAB

Ved spaltning af U 235 i brændselsstavene dannes der en stor mængder spaltningsprodukter,

der består af meget radioaktive isotoper af f.eks. Barium, Cæsium, Iod, Xenon, Krypton,

Strontium og Yttrium, men også andre isotoper. Nye brændselselementer indeholder ca. 97 %

U 238, der ikke kan spaltes, men U 238 kan indfange hurtige neutroner under dannelse af

tungere atomkerner, de såkaldte transuraner, som f.eks. Neptunium og Plutonium.

Der kan gå op til 100.000 år, før radioaktiviteten i de brugte brændselselementer er så lav, at

det svarer til niveauet i naturligt Uran.

Når brænselselementerne efter 5 år er udbrændte og tages ud af reaktoren for at blive udskiftet

med nye, er radioaktiviteten så høj, at der stadig er en meget kraftig varmeudvikling, og derfor

anbringes de brugte brændselselementer til afkøling i vandbassiner, der omgiver

reaktortanken. 

Efter et par år varmeudviklingen blevet så meget mindre, at brændselselementerne kan flyttes.

De anbringes de i en særlig transportbeholder, der kan køle brændslet og samtidig beskytte

mod strålingen. Beholderen skal samtidig kunne tåle fald fra stor højde, brand og højt tryk for

at mindske risikoen for udslip af radioaktive stoffer i tilfælde af uheld.

I Sverige bliver det brugte

brændsel sejlet til det

centrale mellemlager for

anvendt kernebrændsel,

CLAB, der ligger ved

kernekraftværket i

Oskarshamn. 

Her anbringes de i store

underjordiske bassiner 32

meter nede i fjeldet, hvor de

skal stå til yderligere køling

i 35-40 år, før de kan flyttes

til slutdeponering.

I Sverige planlægger man,

at de første

brændselselemter skal

sendes til slutdeponering i

2017. Man vil indkapsle

brændeslelementerne i store

kobberbeholdere, som skal

anbringes 500 meter ned i

grundfjeldet ved Forsmark.

Her vil man have boret

huller i fjeldet. Hver  enkelt

kobberbeholder anbringes af

et specialkøretøj i et hul,

som derefter forsegles med

bentonit, der er en plastisk

ler med stor tæthed. 
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Deponeringsmaskinen, der ved fjernstyring skal

anbringe kobberkapslerne i hullerne i grundfjeldet.

Vejen ned til dybet

Prototype af kobberkapsel til slutdeponering

Tunnelerne til den underjordiske deponering

Udover det højradioaktive affald, er der også en del lavradioaktivt affald, der skal opsamles.

Det drejer sig om om alle de materialer, der har været anvendt i reaktorbygningerne -

beskyttelsestøj, værktøj og meget andet. Det skal også deponeres, men ikke så længe og ikke

under samme sikkerhedsforanstaltninger som det udbrændte brændsel.

Det er meget dyrt, med alle sikkerhedsforanstaltninger og processen omrking slutdeponering.

På trods af, at det er meget billigt at fremstille el ved hælp af kernekraft bevirker det, at prisen

for el totalt set bliver næsten den samme som prisen for fremstilling af el på traditionel vis.


