
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 Tillämpad reaktorfysik, 5 hp 

1. Beskrivning 
Kursen tillämpad reaktorfysik riktar sig till alla 
inom kärnkraftsområden som har behov av att 
förstå grunderna i härddrift och reaktorfysik. 
Här ingår bland annat reaktorfysikerns 
arbetsuppgifter på ett kärnkraftverk, faktorer 
som avgör bränsle- och härddesign, 
beräkningsprogram för reaktorsimuleringar, 
och om hur härddriften övervakas och följs 
upp. Därtill tas även säkerhet, miljö och 
ekonomi kring bränsleframställning upp. 

2. Kurslängd 
Kurstiden beräknas till 6-7 veckors 
heltidsarbete, varav en och en halv veckas 
schemalagd undervisning som normalt är 
förlagd till Uppsala universitet. Övrig tid är 
självstudier, inklusive ett studiebesök som 
genomförs i grupp. 

3. Ingående ämnen 
Bakgrund och introduktion till 
grundläggande data och begrepp som 
används inom reaktorfysiken för att beskriva 
klyvningsprocessen och neutronernas transport 
i termiskt och snabbt tillstånd. Inom kursen 
visas också några tillämpade räkneexempel 
som behandlar xenon, kriticitet och 
neutrondiffusion, för att belysa hur de olika 
reaktorfysikaliska parametrarna och 
modellerna används. 

Bränsleförsörjningscykeln, från gruva till 
bränsleknippesleverans och revision 
diskuteras. För att få rätt mängd bränsle i rätt 
tid ska anrikning, konvertering och natururan 
beräknas, och logistiken planeras och 
genomföras. Momentet behandlar även 
optimering av anrikningen av U-235. 

En lättvattenreaktors bränslestav under 
normaldrift påverkas av klyvnings-processen, 
som leder till förändringar i bränslekutsen och 
kapslingen. Här beskrivs de termiska, 
mekaniska och kemiska egenskaperna: energi, 
klyvningsprodukter, temperaturprofil, 
förändringar i kapselns och kutsens 
dimensioner, fissionsgasupptag, med mera. 

ICFM (In Core Fuel Management). 
Momentet behandlar bränsle- och härddesign 
för både tryckvattenreaktorer (PWR) och 
kokvattenreaktorer (BWR). Omladdning av 
bränsle, härdoptimering för effektivt 
utnyttjande av bränslet, dimensionering av 
brännbar absorbator. 

Säkerhetsanalyser presenteras, för både PWR 
och BWR. Genomgången behandlar viktiga 
dokument, händelseklassning, barriärer och 
reaktorskydd, torrkokningsanalyser och 
stabilitetsanalyser. 

4. Kursmål 
Efter godkänd kurs skall deltagaren kunna: 

 beskriva de arbetsuppgifter en verksam 
reaktorfysiker i industrin utför i syfte att 
driva kärnkraftverk på ett säkert och 
ekonomiskt sätt 

 redogöra för processen från urangruva till 
färdigt bränsle med avseende på säkerhet, 
miljö och ekonomi 

 redogöra för viktiga aspekter av 
bränsleoptimering (ICFM - In Core Fuel 
Management) och speciellt förstå vad som 
bestämmer bränsle- och härddesign 

 översiktligt redogöra för de beräknings-
program och bakomliggande metodik som 
används för reaktorsimulering idag 



 

     
  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 
 

 

 
 

   

 

 redogöra för hur härddriften övervakas och 
följs upp i svenska kärnkraftverk 

 förklara hur toleransgränserna i 
beräkningarna bestäms samt tillämpa dessa 

 tillämpa reaktorfysiken på konkreta 
problem inom kärnkraftindustrin 

5. Förkunskaper 
Relevant högskoleutbildning, inklusive kursen 
”Kärnkraftteknologi” vid Uppsala universitet 
eller motsvarande. 

6. Utbildningsmetoder 
Kursen består av fyra delar: föreläsningar, 
självstudier (inklusive lösning av 
inlämningsuppgifter) och fördjupning i ett 
ämnesområde av kursen, samt examination. 
Föreläsningarna äger rum koncentrerat under 
en dryg vecka. I fördjupningsuppgiften skall 
studenterna beredas möjlighet att besöka någon 
arbetsplats i kärnkraftsindustrin och studera 
något eller ett par av de arbetsuppgifter som då 
förekommer på den aktuella arbetsplatsen.  

7. Utvärderingsmetoder 
Kursen utvärderas med en enkätundersökning. 

8. Examination 
Kontrollfrågorna till respektive avsnitt görs 
som självstudier och är obligatoriska för att få 
poäng för kursen, liksom en skriftlig tentamen. 

Vid kursens slut samlas deltagarna till en 
examinationsdag i Uppsala, där kursen 
sammanfattas och grupperna presenterar sina 
respektive fördjupningsuppgifter. På slutet av 
dagen avsätts tid för skriftlig tentamen.  

Examinationen betygssätts med underkänd (U) 
eller betyg 3, 4, 5. 

9. Övrig information 
Det finns möjlighet att i samband med kursen 
registrera sig vid Uppsala universitet och efter 
godkänd examination, erhålla 5 högskolepoäng 
för kursen. 

Projektledare: Karin Persson, 070-425 04 82, Studierektor uppdragsutbildning: Michael Österlund:�070-167 90 04� 

NANSS erbjuder utbildning anpassad utifrån industrins behov inom det kärntekniska området. NANSS baseras på en tvärvetenskaplig 
kompetensplattform med forskare och lärare från flera universitet, experter från myndigheter och kärnkraftsindustrin. 
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