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MOBILA KÄRNENERGIAGGREGAT

INLEDNING

Ända sedan slutet av 19^0-talet har man främst i USA och Sovjet gjort betydande
insatser för att ta fram mobila kärnenergiaggregat. De användningsområden man
i första hand tänkte på var drift av ubåtar och andra örlogsfartyg senare också
isbrytare och handelsfartyg. Andra tänkta tillämpningar var som kraftverk pä
ensligt belägna platser och som rörliga hjälpkraftverk, som kraftkälla för
framdrivning av tåg, flygplan och rymdraketer, som ström-och värmeförsörjnings-
aggregat ombord på satell iter och rymdsonder, automatiska väderstationer t i l l
lands och sjöss, fyrar och olika slags navigationsbojar. Under 1950-talet och
början av 60-talet hade utvecklingsarbetet stor bredd i USA och många olika
aggregattyper studerades. En successiv neatrappning av studierna skedde under
60-talet i USA och endast några få aggregattyper har kommit t i l l praktisk an-
vändning. På senare år har satellitbaserad kärnenergi för laser- och partikel-
strålvapen aktualiserats i SDI-programmet och betydande resurser sätts nu in på
att utveckla ett energiaggregat för detta ändamål.

Huvudtyper

Kärnenergiaggregaten är av två principiellt skilda typer: reaktorer och isotop-
generatorer. I reaktorerna frigörs energin när ett klyvbart material t ex uran
klyvs med neutroner. Denna process går att styra så att reaktoreffekten kan
varieras kontinuerligt mellan noll och ett maximalt värde. I isotopgeneratorer-
na kommer energin från det spontana sönderfallet hos nuklider med lämpliga hal-
veringstider. Energiutvecklingen sjunker i den takt varmed nuklidens aktivitet
avklingar och kan icke påverkas. Isotopgeneratorer är lämpliga att använda via
små effektbehov (eleffekter upp till några hundratal watt) och lång utnyttjan-
detid medan reaktorer passar när effektbehovet är större, från någon kilowatt
upp till hundratals megawatt. Som exempel på effektnivåns och utnyttjandetidens
inverkan på valet av energikälla visas i fig 1 vad som för närvarande anses
vara lämpligt för satelliter och rymdsonder.

Fig 1. Energikällor som bedöms
lämpligast vid olika slag av
rymd före tag (O Väder- och navigationssatelliter.-i

rymdsonder till Jupiter
och Saturnus etc
Radarjpaningssatellit——j '
Bemannad månfärd-

10.000

Velet »v energiUHe bestimt
ev utellitent uppgift- fir
minärt krtvendi uppgifter ir
ktmitU båtttritr mest ekono-
mitk$. Fir att klan hög effekt
under Ung tid ktivt avancera-
de Urnreaktorer.

—Permanent mänbas
•*—Stor rymdstation
^-Radanpaningssatellit
«i—Bemannad månfärd
•^_Rymdiond till Jupiter

och Satumus
•*—Kommunlkationaatellii

_V lder ' och
navigationssatellit

1 10 100 1000 10.000
Uppdragets lingd, timmar



Kända tillämpningar

Det praktiska utnyttjandet av mobila kärnenergiaggregat har främst ägt rum på
det marina området och i rymden. Utvecklandet av en reaktor för ubåtsdrift bör-
jade i USA redan på 1940-talet under ledning av Hyman G. Rickover och den förs-
ta atomdrivna ubåten, Nautilus, kunde tas i bruk 1955. Reaktorn var av tryck-
vattentyp modererad och kyld med lättvatten dvs av PWR-typ. Under Rickover ut-
vecklades den även för stationärt bruk och den första kraftreaktorn av denna
typ kunde 1957 tas i drift i Shippingport. PWR-reaktorer är nu den klart domi-
nerande typen i världens kärnkraftverk.

I stormakternas örlogsflottor är nu ett stort antal atomdrivna fartyg i drift
och under byggnad. Där finns ca *J20 ubåtar med 1 - 2 reaktorer vardera, 10 han-
garfartyg med 2 - 8 reaktorer, 12 kryssare med vardera 2 reaktorer, ett båt-
transportfartyg samt 5 ryska isbrytare som här inräknats i örlogsflottan (2).
Reaktordrivna handelsfartyg har byggts i USA ("HS Savannah"), Västtyskland
("NS Otto Hann") och Japan ("NS Mutsu"). De två första fungerade tekniskt
bra och trafikerade haven under några år men var ekonomiskt olönsamma.
Reaktorn på det japanska fartyget visade sig vid den första provturen ha sädana
konstruktiva svagheter att den måste stoppas och fartyget har sedan dess legat
i hann.

Flyttbara reaktorer avsedda att leverera kraft på speciellt svåråtkomliga plat-
ser har utvecklats i USA och använts i Camp Century på Grönland och McMurdo
Sound på Antarktis. En fartygsbaserad kraftreaktor har varit i drift i Gatun
Lake i Kanalzonen. Även Sovjet har utvecklat mobila reaktorer för kraftförsörj-
ningen på ensligt belägna platser. De amerikanska reaktorerna är sedan länge
avvecklade. Det är e j känt hur de ryska använts och om de i så fall fortfarande
kan vara i drift.

Andra tillämpningar som kommit t i l l utförande på jorden är användandet av iso-
topgeneratorer som energigivare t i l l automatiska väderstationer, fyrar och na-
vigationsbojar samt olika system för havsövervakning och insamling av oceano-
grafiska data.

Sedan 1961 har USA sänt upp 23 satel l i ter och rymd sönder som helt eller delvis
varit beroende av kärnenergi för sin kraftförsörjning. Endast i ett fall har
en reaktor använts, i övriga fal l har det varit isotcpgeneratorer. Sovjet har
sedan 1965 sänt upp ett trettiotal rymdfarkoster med kärnenergiaggregat varav
ett tjugotal varit reaktorer. Främst har dessa funnits ombord på radarspanings-
satel l i ter för havsövervakning (3>^,5).

Energiomvandlingssystem

I kärnenergiaggregaten alstras energin i form av värme som man i regel v i l l om-
forna t i l l elektrisk energi. Denna omvandling kan ske:
- direkt med hjälp av termoelektrisk» el ler tenrojonisk omvandling
- dynamiskt med gas- el ler ångturbin som driver en generator.



I de praktiska tillämpningarna används termoelektriska system vid små effekter,
upp t i l l ca 500 We, och dynamiska system vid stora effekter. Så har exempelvis
alla amerikanska isotopgeneratorer och den enda uppsända rymdreaktorn haft ter-
moelektriska omvandlare. Alla fartygsreaktorer och de för bruk på ensliga plat-
ser avsedda kraftreaktorerna har använt dynamiska system med ångturbiner. En
mellanställning intar den termojoniska omvandlingen. Sovjet har h i t t i l l s nytt-
jat denna direkta metod i några med reaktorer utrustade satell iter där kraft-
behovet uppskattats vara upp t i l l 10 kWe (5,6).

MOBILA REAKTORER

Fartygsreaktorer

Det största antalet mobila reaktorer finns ombord på ubåtar. På grund av den
militära sekretessen kan man inte i öppen litteratur finna några detaljsrade
uppgifter om dessa reaktorer utan man blir hänvisad t i l l att ur fragmentarisk
information söka sammanställa hur de är utformade. Detsamma gäller för de reak-
torer som finns ombord på militära övervattensfartyg. En utförligare dokumenta-
tion finns däremot on reaktorerna på de tre handelsfartygen och isbrytaren
Lenin.

Ubåtsreaktorer

Dessa är av PWR-typ dvs de är modererade och kylda med vanligt ("lätt") vatten
som i reaktorn hålls under så högt tryck att det ej kan koka. Från reaktorn
förs värmen med den primära kylkretsen t i l l ånggeneratorerna som är värmeväx-
lare där vatten i de sekundära kylkretsarna bringas t i l l kokning. Ångan driver
sedan ångturbiner som via växlar driver propellrar och elgeneratorer.Reaktorer-
na med tillhörande ånggeneratorer placeras centralt i fartygsskrovet i ett med
strålskyddande väggar avskilt rum. Under drift är strålningsnivån där
så hög att tillträde t i l l rummet är l ivsfarl igt .

Bränslet är av höganrikat uran, anrikningsgrad 90 - 93 %t i fora av urandioxid.
Kapslingen är av rostfritt s tå l . Elementen är sannolikt av plattyp vilket är
fördelaktigt då man v i l l göra härden l i ten. Med höganrikat bränsle får reaktor-
kärnan små dimensioner, neutronflödet sänks och strålskydden kan minskas samti-
digt som tiden mellan bränslebyten blir lång. "Nautilus" första kärna varade
2700 fulleffekttimmar, den andra ca 4000 och den tredje konstruerades för att
klara ca 7000 fulleffekttimroar. Tiden mellan bränslebytena var i första fal let
2 år och beräknades för den tredje kärnan bli 4 - 5 år. Utvecklingen av reakto-
rer och bränslen tcrde ha ökat den möjliga tiden mellan bränslebyten t i l l över
10 år.
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Reaktorn i "Nautilus" uppges ha haft en termisk effekt på 70 KWt vilket gav
propellereffekten 2 x 7500 ahk. hied den för USA-marinen gällande nomenkla-
turen betecknades den S2W. Reaktortyperna benämns enligt formeln AXB där
A står för fartygstyp, X är tillverkarens typnummer på reaktorn och B stär för
det tillverkande företaget. Förekommande fartygstyper och tillverkare är:

S=Submarine
A=Carrier
C=Cruiser
D=Destroyer

B
C=Combustion Engineering Inc
GrGeneral Electric Co
W=Westinghouse

I Jane's Fighting Ships uppges antalet reaktorer ombord på olika fartygstyper,
det totala antalet axelhästkrafter samt ibland typbeteckningen på reaktorerna.
Utgående från antalet axelhästkrafter.-per reaktor och med antaganden om verk-
ningsgrader på 10 - 25S beroende av reaktorstorleken kan man uppskatta reakto-
rernas termiska effekter. Tabell 1 visar de ubåtsreaktorer som J.F.S. anger.

Ubåtsreaktorer har således tillverkats med effekter från 20 MWt t i l l 220 MWt.
Den vanligaste storleken ligger på 70 - 80 MWt. Sovjets ubåtar har vanligen två
reaktorer medan övriga länders, med ett amerikanskt undantag, har en reaktor.

I jämförelse med reaktorerna i kärnkraftverk är ubåtsreaktorerna små. En kraft-
reaktor på 1000 MW elektrisk effekt har en termisk effekt på 3200 MWt vilket
innebär att den är 15 ggr större än de vanligaste ubåtsreaktorerna.

R NCAKtOD
t MCWHZCR
K VftMVtXLME
CT KYLMCTfTUMMCNCMTOM

»T SttWSruftMGCNCIMTOR
MT NUVUOTURtm
A UTTSUMK
KM KRYPMOTOR

Fi£ 2. Nautilus maskinanläggning (7)



Tabell 1. Ubatsreaktorer (2)

Land Typ Ahk

USA S2C
S2W

53W

SiVI

S5W

2 500
13 000

13 OCO

13 000

15 000

Storbritannien PWR1 15 000

KW t Anmärk ni ngar

20
70

70

70

70

S2G

SIG

S5G
S6G
S8G
S?G

15

31

17
35
60

000

000

000
000
000

70

130

70
130
220

70

Frankrike

Kina

Sovjet

PKR2

PWR
PWR

PWR

LKR

PWR

PWR

PWR

20

10
16

20

23

15

17

20
30

000

000
000

000

500

000

500

000
000

75

18
70

90

100

80

80

80
120

10 000 150

Antal

1Endast i Tullibee (1960)
Endast i Nautilus (1951)och Seawolf
(I960). Nautilus e j längre i t j i n s t 1
Endast i Skate, Sargo och Halibut
(1957-60) 3
Endast i Swordfish och Seadragon
(1958-59). Seadragon e j längre i t j . 1
I klasserna: Benjamin Franklin, James
Madison, Lafayette, Sturgenon,
Tresher, Ethan Allen, Pernit, Skip-
jack och Glenard P. Lipscorab
(1959-75) 100
Natriumkyld. Seawolfs fo-sta reaktor
1957-58. Utbytt mot S2U 1959-60
Endast i Triton som hade tvä reakto-
rer (1959). Triton e j längre i tjänst
Endas>t i Narvahl (1969) 1
I Los Angeles-klassen (1976- ) 52
I Ohio-klassen (19Ö1- ) 21
PHP-reaktor i NR-1, Submersible
Research Vehicle 1

I klasserna: Valiant, Churchill,
Swiftsure, Trafalgar och Restitution
(1966-81) 22
Kommer i Vanguard-klassen (1991- ) 1

I Rubis-klassen (1983-90) 6
I klasserna: Le Foudroyant och
L»inflexible (1971-85) 6

I klasserna: HAN och XIA (1971- ) 9

Kyld med flytande metall.
I Alfa-klassen (1970-83) 12
I klasserna: November, Echo I - I I ,
Victor I - I I I , Charlie I-II och
Hotel I I I (1958-85) 199
I klasserna: Delta I - I I I , Yankee,
Yankee I - I I , omb. Yankee (1967-85) 168
I Sierra-klassen (1981- ) 1
I klasserna: Delta IV, Papa och
Mike (1971-85) 10
I Thyphon-klassen (1983- ) 8
I Oscar-klassen (1980- ) 8
I Akula-klassen (1986- ) 1
Uniform, l i t e n forskningsubåt (1982) 1
X-Ray, l i t e n forskningsubåt (1983) 1

Totalt ca 613
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Fig 3- Tullibee, reaktor S2C (7)

Basktorinneslutning

M MMTMt
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Reaktor typ S5W (7)

J

Principschema
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Fig 5. Skipjack, reaktor typ S5W (7)

K 50 JM t»

Fic 6. Värmebalans för S5W (7)
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Fig 7. Triton, 2 reaktorer typ S4G (7)

MUyUOTUMINC* : tlXOOOJWK
TUMMMIUTMKft 4 H M 0 kW
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Reaktorer på militära övervattensfartyg samt isbrytare

Kärnkraftdrivna övervattensfartyg finns endast i USA:s, Frankrikes och Sovjets
örlogsflottor. De amerikanska är 7 hangarfartyg och 9 kryssare medan de ryska
utgörs av 2 hangarfartyg (under byggnad), 3 kryssare, 1 båttransportfartyg
(barge carrier) samt 7 isbrytare. Frankrike har ett hangarfartyg under byggnad.
Troligen är alla reaktorerna av PWR-typ.

Tabell 2. Militära övervattensfartyg samt isbrytare (2)

Land

USA

Sovjet

-

Frankrike

Typ

A2W

A4U
A1G

CIV.'

D2G

PWR

PWR

PWR

PWR

PWR?

PWR?

K15PWR

Ahk

35 000

130 000
130 000

40 000

30 000

100 000

75 000

37 500

22 000

26 000

37 500

41 ooo

MWt

130

350
350

140

100

300

250

135

85

100

135

150

Anmärkningar

8 st ombord på Enterprise (1961)

Antal

8

2 st A4W alternativt A1G ombord på
hangarfartyg i Nimitz-klassen (1972- ) 12

2 st på kryssaren Long Beach (1961) 2

2 st på kryssare av klasserna Virginia,
California, Truxton och Bainbridge
(1962-80) 16

2? st per hangarfartyg (1987- ) 4

2 st per kryssare av Kirov-klassen
(1980-88) 6

1 st ombord på båttransportfartyg
(barge-carrier), (198?) 1

2 st på isbrytaren Lenin. Denna hade
från början 3 reaktorer men byggdes om
åren 1966 - 72 2

2? st på isbrytaren Tamyr (1986?) 2

2 st på isbrytari» Brezhnev (tidigare
Artica), Sibir och Rossia (1974-85) 6

2 st på hangar far tyg under byggnad 2

Totalt cä 6T



Fig 8. Jämförelse mellan reaktortankar (8)

Tabell 3. Data för Lenins förs ta uppsättning av reaktorer (9)

Type of installation
Number of reactors
Reactor type

Number of steam generators
Number of main circulating pumps
Power capacity of the whole plan
Thermal power capacity of one reactor
Uranium-235 charge in each reactor
Uranium-235 enrichment
Nuclear fuel
Fuel-time:

1. effective days
2. years, considering variations

in reactor loading during the
navigation period

Weight of nuclear power unit together
with biological shielding

Coolant pressure at primary circuit
Coolant temperature:

at reactor inlet
at reactor outlet

Turboelectrical
3

Pressurized, water-cooled and
water-moderated

6 (2 per reactor)
12 (4 per reactor)

.44,000 h.p.
90 Mw

80 to 120 kg
4.6 to 6.4 per cent

Sintered uranium dioxide

200

2 to 3

3,000 t
200 kg/cm1

248'C
325'C

Tabell 4 . Härddata för Lenins för s ta uppsättning reaktorer (10)

COTV (liaincti-; About I m

COM- I x i - l i t A b o u t 1.6 m
I-'IK-I s i i i u i i i i i i ian i i im d ioxi i l r —
1 •' i H -1 i - n n r l i m c i u 5
I ' lainimi- 'JS.S li.ailiii.u S5 kg
1'ncl fli in» !ii r a m i i n u m a t e r i a l Z i rcon ium a l loys
I'oisiiiiiii',1 ; i i lm i \ l un- . . A iiattir;>.l m i s l i i i c (if l)oroji i so topes
U r u c l o r h e a l r a p a f i l y 90,000 k w
M a x i m u m ih>-i m.iI i<>a<I Miout 10" kcal/m* lir



Fig 9. Reaktor ur Lenins första uppsättning (10)

General layout of the steam generator portion

1, Reactor; 2, steam (enerator; 3, main circulating pump; 4, safety ind control system mechanism;
5, filter; 6, cooler; 7, inner circuit pump: 8, primary circuit valve; 9, feedwater inlet; 10, steam outlet

Central view of reactor

1. Channels; 2, prcilure veiiel: 3. shicldinj. 4. lower clue.
S, cover, (,. coolant inlet. 7, toslani outlet

Principal ichcme of the steam generator portion
1, Nuclear reactor, 2, »team generator; 3, main circulating pump; 4. emergency pump; S, volume

cemptnsators; 4, filter, 7, filler cooler
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Reaktorer på handelsfartyg

De tre prototyper till reaktordrivna handelsfartyg som byggts, Savannah, Otto
Hahn och Mutsu, har alla haft reaktorer av PWR-typ. Reaktortanken på Otto Hahn
inrymde förutom reaktorhärden tre ånggeneratorer och var därför av integrerad
typ medan de två andra var av loop-typ dvs med ånggeneratorerna utanför tanken.
Då man på inte haft sanraa krav på att göra härden liten, som man har när det
gäller ubåtar, har bränsleelementen utformats som knippen av runda stavar och
icke som plattor. Bränslets medelanrikning ligger omkring 4 % vilket är ca 1 %
högre än kärnkraftverkens men avsevärt lägre än ubåtsreaktorernas dryga 90 *.
Reaktorernas termiska effekter var 76, 38 resp 36 MWt och alla tre fartygen ut-
rustades med endast en reaktor. I tabell 5 jämförs några data för reaktorer och
fartyg. Fullständiga reaktordata redovisas i den av IALA utgivna Directory of
Nuclear Reactors. På grund av de höga kapitalkostnaderna för reaktor och de an-
läggningar i hann som krävs för att hålla dem igång visade det sig vara oekono-
miskt att för närvarande bygga och driva kärnkraftdrivna handelsfartyg.

NS Savannah var i drift från våren 1962 till augusti 1970 och tillryggalade un-
der denna tid 450 000 nautiska mil. I september 1971 hade allt bränsle avlägs-
nats och fartyget var klart för att läggas upp i Savannah, Georgia (11).

NS Otto Hahn beställdes i november 1962, sjösattes i juni 1964 och var i drift
från oktober 1968 till december 1978. Under denna tid gjordes 131 resor på sam-
manlagt 646 663 nautiska mil och reaktorn var i drift 64 532 timmar. Två
bränslesatser förbrukades. Den första hade kapsling av rostfritt stål, medelan-
rikningen 4S och var i bruk 25 000 reaktortimmar medan fartyget gick 240 000
nautiska mil. I september 1972 började bränslebyte och annan översyn som pågick
till april 1973. Det nya bränslet hade medelanrikningen 5% och var kapslat i
Zircaloy. Våren 1976 byttes de fyra centrala elementen mot nya och de yttre
vreds 180 grader och med detta bränsle var Otto Hahn i drift från aug 76 till
dec 78. Med den andra satsen drevs reaktorn över 40 000 timmar och fartyget
mer än 400 000 nautiska mil. Den nukleära driften slutade 1979, reaktorn demon-
terades och fartyget såldes 1982 till ett rederi för att förses med dieselmo-
tor (12,13,14).

NS Mutsu sjösattes 1968 och var färdig för sjöprov 1972. På grund av att den
lokala fiskarbefolkningen blockerade hamnen kunde fartyget ej gå ut förrän en
tyfon i aug 74 skingrat den blockerande fiskeflottan. Reaktorn blev kritisk den
28/8 men måste ställas av redan den 1/9 då man upptäckte att neutroner läckte
ut från reaktorn på grund av ett konstruktionsfel. Fartyget låg sedan i hamnen
i Mutsu till 1976 då det fördes till Sasebo vid Nagasaki. Där kompletterades
strålskyddet varpå nästa hamn blev Oninato. 1984 började man bygga en ny hamn
för Mutsu vid Sekinehama i närheten av orten Mutsu. Avsikten är att med minsta
nöjliga insats kunna hålla igång det sedan 1974 avbrutna experimentet med kärn-
kraftdrift av fartyg. Reaktorn torde ej ha gjorts kritisk sedan avställningen
1/8 1974 (15).
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Tabell 5. Data för fartynsreaktorerna och som jämförelse en kraftreaktor

Fartyg
Kärnkraftverk

Axeleffekt

Reaktortyp

Tenni sk effekt

Primärtryck
Sekundärtryck

Utloppstemp
Reaktor
Anggenerator

ahk

MWt

MPa
MPa

°C

Angå t/h

Initialanrikning %

Kapsling

Mängd U02 t

Medelutbr. MWd/kg

Fullasttid

Antal ång-
generatorer

Antal pumpar

Fartygsstorlek

Hastighet I

d

t

knop

LEKIN

4H 000

PWR
loop

1. 3x65
2. 2x90

20
2,8

325
310

360

4,6

6,4

Zr 1$ Nb

2,5

10

211

2

4

16000

18

SAVANNAH OTTO HAHK

22 000

PWR
loop

70

12,3
3,5

271
242

132

4,2
5,2

SS

8,1

7,4

625

2

2

22000

24

10 000

PWR
integrerad

38

6,4
3,1

278
273

o4
Härd 1 Härd 2
2,8 3,5
4,9 6,6

SS Zircaloy

2,98 1.75

7,3 25

500 1015

3

3

16870

17

MUTSU

10 000

PWR
loop

36

11
k

285
249

61

3,2
4,4

SS

2,8

5,5

375

2

2

8350

17

Kärnkraftve

Eleffekt
1050 MWe

PWH
loop

3250

15,5
5,2

315
267

6420

2,6
3,3

Zircaloy

169,9

33

4

4

-

Ti11ryggalagd
sträcka nm 455000 240000 406663 n å g r a



Kraftreaktorer

I USA och Sovjet utvecklade man på 1950 och 60-talen mobila kraftreaktorer av-
sedda att användas på svårtillgängliga platser där det skulle vara svårt eller
mycket dyrt att att lita till andra energikällor för el- och värmeförsörjning.
Ett fåtal reaktorer togs i drift men intresset avtog och de amerikanska av-
ställdes i början av 70-talet.

På mobila reaktorer ställs speciella krav: liten storlek och vikt, liten insats
av arbete vid installationen, hög tillförlitlighet, enkelhet, självförsörning
vad det gäller underhålls- och reparationsfaciliteter samt flyttbarhet.

För att kunna transporteras till avlägsna platser måste anläggningsdelarna kun-
na fraktas med olika fordon t ex lastbil, tåg, fartyg och flyg. Detta gav i USA
transportmoduler med måtten 2,4x2,4x9,2 m och maximivikten 13,6 ton. En typisk
anläggning bestod av ca 18 sådana moduler med reaktor- och kraftverksdelar samt
ca 40 moduler med hjälputrustning och byggnader (16).

Det amerikanska programmet omfattade sex reaktorer av PWR-typ. Två av dem kan
anses vara prototyper och byggdes för stationärt bruk. Fem hade bränsle av hög-
anrikat uran (93$) i form av urandioxid dispergerad i plattor av rostfritt stål
kapslade i rostfritt stål. En hade bränsle av låganrikat uran (4,4$) i form av
urandioxidkutsar kapslade i rostfritt stål. Utförliga data om dem finns i IAEAs
Directory of Nuclear Reactors. I tabell 6 sammanställs några uppgifter om dem.

Utöver dessa sex genomförda projekt har man i USA även övervägt andra. Ett så-
dant av sent datum var "the Compact Nuclear Power Source" (CNPS) som man arbe-
tade med vid Los Alamos på 1980-talet. Avsikten var att ta fram en kraftkälla
som skulle kunna placeras vid 39 radarstationer i the North Warning System vil-
ket sträcker sig över Alaska, Kanada och Grönland. Den skulle ge 25 kWe, kunna
övervakas från ett centralt kontrollrum på hundratals kilometers avstånd via
mikrovågs- eller satellitlånkar, klara sig utan tillsyn upp till 18 månader
och vara 'inherent säker" samt billig. CNPS skulle vidare kunna transporteras
med flyg eller helikopter och på användningsplatsen förses med strålskydd i
form av ett tunt betongskal förstärkt med lokalt tillgängliga fyllnadsmassor
av Jord, sand och grus. En prototyp av reaktorn blev kritisk i Juli 1987 men då
man inte skulle hinna färdigutveckla den för produktion till början av 90-talet
avbröts arbetet, sedan man genomfört några experiment vid noll-effekt-nivå (61).

Sovjet har byggt åtminstone fyra olika prototyper till mobila kraftreaktorer.
Den första av dessa, TES-3, togs i drift 1961 i Obninsk. Reaktorn är av PWR-typ
med en tennisk effekt av 8,8 MWt och eleffekten 1,5 MWe. Hela utrustningen vä-
ger 210 ton och transporteras färdigmonterad i fyra husliknande, värmda behål-
lare på fyra självgående banddrivna plattformar som i sin tur tillsammans väger
100 ton. Vikten och storleken på enheterna tillåter att de transporteras på
på järnväg. Den första behållaren innehåller reaktorn, den andra delar av den
primära kylkretsen, ånggeneratorn och den sekundära ångkretsen. I den tredje
finns ångturbin, elgenerator och k ondens or medan den fjärde inrymmer hjälp-
utrustning och kontrollpanel. Utöver detta finns på platsen ett lager för re-
servdelar, en byggnad för turbogeneratorns kopplingspanel samt utrustning för
mätning och övervakning av den radioaktiva strålningen.
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Reaktorn omges av en blyfodrad tank innehållande borsyrelösning som skall ab-
sorbera de långsamma neutroner som läcker ut ur reaktorn under drift. Detta och
det ytterligare strålskydd som ryms i transportbehållarna är ej tillräckligt.
Man måste därför på platsen komplettera med ytterligare biologiskt skydd. De
två plattformar som bär reaktor och ånggenerator placeras i ett utgrävt schakt
som fodrats och övertäckts med järnmalmsbetong. Alltsammans täckes sedan med
jord och bildar det huvudsakliga strålskyddet.

TES-3 uppges vara extremt mobil och skall på två timmar kunna kopplas isär och
göras redo för transport till en ny plats. Om reaktorn varit i drift måste den
dock svalna i två veckor innan man kan arbeta med den. Borsyrelösningen avtap-
pas före transporten men bränsleelementen kan sitta kvar i reaktorn då blyet
ger tillräckligt skydd mot strålningen från det avsvalnade bränslet (9,17).

Byggande delvis på erfarenheter från TES-3 konstruerades i Obninsk en reaktor
av PWR-typ kallad ABV-1,5. Kylvattnet i både primär- och sekundärkretsen
har naturlig cirkulation utan hjälp av pumpar. Reaktorns effekt är 12 KWt och
eleffekten 1,5 MWe brutto, 1,2 MWe netto. Vidare används 5 MW till uppvärmning.
Reaktorn styrs med hjälp av reaktivitetens temperaturkoefficient genom att ång-
parametrarna varieras i takt med belastningen på generatorn och värmebehovet.
Både härd och ånggenerator är placerade i samma tryckkärl och reaktorn är där-
för av integrerad typ (9).

SEVER förefaller vara en transportabel variant av ABV-1,5. Den är av PWR-typ,
ger 1,5 MWe och reglerar sig själv efter belastningen på turbinen. Hela anlägg-
ningen tillverkas som 2k enheter om vardera ca 15 ton vilka kan fraktas med
olika slags transportmedel inkl flyg. I samarbete med ungerska specialister har
man även utrett en variant, SEVER-2, med två reaktorer och två ungerska genera-
torer. Även denna avsågs vara mobil och uppdelad i moduler samt icke kräva mer
driftpersonal än anläggningen med en reaktor trots den dubblerade effekten (16)

ARBUS-reaktorn togs i drift i Dimitrovgrad 1963» Den var organiskt modererad
och kyld med en termisk effekt på 5 MWt och eleffekten 0,75 MWe. För att vara
mobil var den uppdelad i 19 enheter maximalt vägande 20 ton. Totalvikt 3t>5 ton.
Uppmomterad inrymdes den i en byggnad med måtten 28,5x12,5x 6,5 m (lxbxh).
Avsikten var bl a att prova ut lämpliga organiska vätskor. Fördelen med dessa
som moderator och kylmedel är att de aktiveras mycket litet så att ånggenerator
och rörledningar ej måste omges med strålskydd. Vidare förorsakar de icke någon
korrosion varför den primära kretsen kan göras i vanligt kolstål och bränsle-
elementen kan kapslas i någon billig aluminiumlegering. En nackdel var dock att
strålning och värme orsakade dehydrering och bildning av omättade kolväten
vilket icke helt och hållet kunde bemästras med det till reaktorn hörande rege-
nereringssystemet. I den primära kylkretsen avlagrades tjärlika, polymera pro-
dukter som visade sig vara mycket besvärliga att avlägsna. Om man vid fortsatta
försök lyckats lösa problemen är ej känt. En reaktor som sannolikt var ARBUS
rapporterades 1980 leverera värme till bebyggelsen i Dimitrovgrad (9,19).



Tabell 6. USA:s mobila kraftreaktorer (16,20)

Namn och lokalisering

SM-1 (stationary, medium
power), Fort Belvoir, Va.

SM-1A, Fort Greely, Alaska

PM-1 (portable, medium
power), Sundance,Wyominc

PM-2A, Camp Century, Grön-
land

PM-3A, McMurdo Sound, Ant-
arktis

MK-1A (mobil, high power
plant) STURGIS Floatinc
Huclear Power Plant

Effekt

10 MWt
1,9 MWe

20 MV:t
1 , 6 KWe

1 3 , 5 J1K värme

911» MWt
1.0 HWe
2 . 1 MW värme

10 MWt
1,6 KVJe
0 , 3 IVil värme

9 . 4 MKt
1.5 MV/e

10
r-r.;t
KWe

Använd ni ne

1957-73. Utbildning och
experiment

1962-72. Elkraft och värme

1962-65. Elkraft och värme
till en radarstation

196C-C3. Elkraft och värne.
Placerad i snötunnel ciär snor.
även var sekundärt strålskydd

1962-73. Elkraft

1 9 6 7 - 7 6 . E l k r a f t , Gatun l a k e ,
Kanalzonen. Låg&nrikat b r ä n s l e .

T a b e l l 7 . S o v j e t i s k a mobi la k r a f t r e a k t o r e r ( 9 , 1 8 )

TES-3 ABV-1,5 SEVEH ARBUS

Termisk effekt UWt
Eleffekt MWe
Värme
Termisk verkningsgrad %
Kylmedel
Tryck i primärkretsen atm
Kylmedelstemperatur:

0
Reaktorns inlopp C

utlopp C
Angparametrar:.

Temperatur C
Tryck atm

Bränsle:
Livslängd dygn
Anrikning %
Uranmängd kg
Antal bränsleelement

Härddimensioner:
Diameter mm
Höjd mm

5,5
1,5

17
Vatten
130

270

300

260
20

250

12
1,5
5

Vatten
72

211

266

197
15

1300

12 ?
1,5

Vatten

5
C,75

15
Organiskt
16

230

21.3

223

730
20
220
60

740
800



Reaktorer för användning i rymden

Arbetet med a t t utveckla autonoma reaktorer länpliga a t t svara för kraftför-
sörjningen ombord på s a t e l l i t e r och rymdsonder började både i USA och Sovjet
vid mitten av 1950-talet. I USA skedde detta inom programmet för Space Nuclear
Auxiliary Power (SN'AP) son startade 1955 och avslutades 1973* Inom detta sö/.te
man utveckla fyra typer av rymdreaktorer men endast en reaktor har h i t t i l l s sv
USA sänts upp i rymden (1965). Ar 1963 blev man i USA åter intresserac av rymc-
reaktorer och Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) startade e t t
projekt som kallas SP-100. Det har senare överförts t i l l Strategic Defence In i -
t ia t ive Organisation (SDIO). Målet var från början en reaktor som utan t i l l syn
under sju t i l l t io år kunde leverera 100 kWe. Det nuvarande målet är 300 kWe
och nan tror a t t det med mindre ändringar skall vara möjligt a t t nå 900-1200
kWe. Reaktorn skall samtidigt vara sä l i t en a t t den kan transporteras som en
enda last i Space Shuttle (21).

I Sovjet utvecklade man åtminstone två reaktortyper. Den första, Romashka,
som var en snabb reaktor, hade termoelektrisk omvandling och togs i dr if t 196^.
Den andra, Topaz, var av termisk typ, provades 1970-71, och hade terr.ojorJ.sl:
omvandling (9). Det antas a t t radarspaningssateliiterna i Kosrnos-serien, varav
e t t par förintats i jordatmosfären, har haft snabba reaktorer (= Romashka:)
samtidigt sorr. de vari t försedda ned termojoniska omvandlare.

£ymiir3akXorutvecklin£en i USA 19^5-73. X22)

Avsikten med de av Atomic Energy Commission (AEC) drivna SNAP-programnen var
a t t utveckla kompakta, t i l l f ö r l i t l i g a , kärnenergibaserade e lektr ic i te tskäl lor
med låg vikt för användning i rymden, t i l l lands och t i l l s jöss. SNAP-prcgrarr.
med udda nummer avsåg isotopgeneratorer medan de med jämna nummer gällde reak-
torer . Man bedömde a t t kärnenergin skulle vara nödvändig för a t t tillgodose
kraftbehoven för både näraliggande och framtida rymdföretag. Utvecklingen av
ryrndreaktcrer fick därför hög pr ior i te t och omfattade fyra reaktorstorlekar ned
eleffekter från 0,5 - 350 kWe vilka utan t i l lsyn skulle kunna fungera i e t t år .
Tre av den var epitermiska reaktorer med homogent bränsle av höganrikat uran
och zirkoniunhydrid medan den största var en snabb reaktor med höganrikac uran-
karbid son bränsle. (Epitermisk innebär a t t neutronenergin ligger i området
strax över det termiska). I tabell 6 har några aata för SNAP-reaktorerna sam-
manställts och i tabell 9 visas resultat från utförda provkörningar. Den snabba
reaktorn (S'JAP 50) kom aldrig så långt a t t någon prototyp blev framtager, innan
projektet lades ned. Därför finns den ej med i tabell 9.

Att man i USA främst utvecklade reaktorer modererade med zirkoniumhydrid var
kostnadsskäl. En snabb reaktor kräver för k r i t i c tc t ca 50 kg uran 235 mecan en
modererad reaktor klarar sig med tiondedelen av det ta . I det för rymdtillämp-
ningarna aktuella effektområdet, 0,5 - 10 kWe, och inom temperaturintervallet

300 - 1100 C var den modererade reaktorn också lä t tare vilket gav lägre upp-
sändningskostnader.
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Tabell 8. Data för SNAP-reaktorsystemen (22)

Eleffekt kWe
Termisk effekt kWt
Verkningsgrad %

Reaktortyp
Bränsle

Primärt kylnedium
Energi onvandlingssystem

SNAP 10A

0,5
30
1,6

Termisk
u-zmx
KaK

Termoelekt-
r i s k t Ge-Si

SNAP 2

5
55
9

Termisk
U-ZrHx

h£-Rankin

SNAP ö

35-50
600
8

Termisk
U-ZrKx

KaK
Hg-Rankin

SKÅP 50

350
2500

Snabb
UC

Li
X-Ranki

Kokpunkt C

Temp, i tu rb in in lopne t C
o

Kondensationstemp C

Radiatortenp C
2

Rad i a t oryta rr.

Systersets vikt
utan s t rålskydd kg

325

5,81

295

l: ?9

c 31

r . t

315

11,2

545

511

en
371

300

167

454C

-

1066

7OO-7bO

700-750

65

2700

Tabell 9. Genomförda SNAP-reaktorexperiraent (22)

Kriticitet
Avställd

Termisk effekt
Termisk energi
som producerats
Eleffekt
Elenergi

Drifttid &
temperatur

SKÅP 2
Experi-
mental
Reactor

(SER)

1959-9
1960-12

50 kWt

225 KWh

1800 h
vid

646°C,
3500 h

över

482°C

SKÅP 2
Develop-

mental
Reactor

(S2DR)

1961-4
1962-12

65 kWt

273 MWh

2800 h
vid

6i4£°C,
7700 h

över

U82°C

SnAP 8
Experi-
mental
Reactor
(SÖER)

1963-5
1965-1»

600 kWt

5,1 GWh

1 år
vid

70M°C

SIIAP 10A
Flight
Syster.

(FS-3) (FS-i»)

19C5-1
1966-3

36 kKt

383 KWh
U02 W

4028 kWh

10005 h
(4!7d)

1965-5

43 kWt

41 KWh
560 W
574 kWh

43 d

S«AP 8
Develop-
mental

Reactor
(S3DR)

1968-6
1969-12

600/1000 kWt

4,3 GWh

7500 h



SNAP_2 (22)

Den första kri t iska uppställningen inon SNAP-progranmet testades i oktober 1957
tre veckor efter uppsändandet av Sputnik I . SNAP Experimental Reactor (GE?
blev kr i t isk 1959 och SNAP Developmental Reactor (S2DR) 1961. På grund av bud-
getnedskärningar avslutades SNAP 2 utvecklingen i december 1963.

SER

SER var den första reaktorn som utformades a t t möta rymdtillar.pninGc.rnas krav.
Den provades i en underjordisk anläggning där själva reaktorsystemet var upp-
s t ä l l t i en strålskyddad inneslutning medan värmeväxlarsystenet fanns i e t t yt-
tre utrymme. Härden var innesluten i e t t cylindriskt kärl med ytterdianetern
2*» cm. I topp och botten fanns rcranslutningar för kylmediet son var en
blandning av natrium och kalium (NaK). Gitterplåtar i kärlets undre och
övre ändar höll bränslestavarna på plats och fördelaae kylmedelsflödet r.el-
lan dem. Härden bestod av 61 cylindriska stavar som bildade e t t hexagonal t g i t -
t e r . Mellanrummet mellan stavarna och kärlets vägg uppfylldes med sektioner av
beryllium som hade t i l l uppgift a t t vara en inre radiel l reflektor.

Bränslet bestod av en homogen blandninr av 90 $ zirkoniumhydrid (ZrH) och 10 %
heganrikat uran (93 %) där hydrioens uppgift var a t t moderera (bromsa) neutro-
nerna. Det hade formen av cylindriska 251» ram långa kutsar sor: vid ändarna hace
berylliunkutsar som verkade son axiella reflektorer. Alltsacnans var kapslat
i rostfria rör med ytterdiametern 2'j,k mm och längden 55516 mr.. Fi£ 10
visar e t t bränsleelement.

Utanför reaktorkärlet fanns en rad el l reflektor av berylliun uppbyggd av :
- Tre par t ie l la cylinaersegnent f r aktiv kontroll av reaktiviteten son kunde

roteras bort från kärnan och därigenom ninska reflektorytan
- Tre segment som utformats a t t fylla utrymmet mellan kontroilsegnenten och

reaktorkärlet
- Tre säkerhetselement byggda som paket av 0,6 mr. tjocka berylliunplåtar ned

placering mot de föregående elementens yttre plana sidor

Kontrollsegmenten kunde roteras med hjälp av en motor så a t t reaktiviteten
maximalt ändrades 0,015 %/s. Säkerhetselenenten var bäde reflektorer och snsbb-
avstängningssystem. Varje element kunde svänga runt en axel under kärlet . Vid
snabbstopp bröts strömmen t i l l den magnet som normalt höll elementen pa plats
så a t t de kunde falla från kärlet . Avstängningen skedde på 240 ms. Fig 11 visar
principen för reflektcrsystemen.

Kylningen skedde med en eutektisk natrium-kaliumblandning (76 % K). SER prova-
des utan det energiomvandlingssystem som var avsett för den. Avsikten med prov-
körningen var a t t undersöka reaktorns förmåga a t t klara reaktivitetsförlustcr
vid förlängning av drif t t iden och a t t bestäm-sa dess s t ab i l i t e t och säkerhet. 1
båda dessa avseenden ansågs SER motsvara förväntningarna.
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S2DR (22)

Avsikten med S2DR var att utforna och testa ett helt kraftsystem för rymdbruk.
Man studerade reaktorn, olika komponenter och hjälpsystem. S2DRs kontrollsystem
var det första i rymden användbara och proven syftade till att göra det möjligt
att skjuta upp reaktorn i rymden i september 1963 och januari 1964. Den var an-
pasac till att användas tillsammans med Compact Power Unit, en med kvicksilver-
ånga driven turbogenerator son konstruerades för att ge 3,5 kV/e. På gruni av
budgetnedskärningarna 1962 stoppades flygprov och vidare utveckling av SJJAP 2.

Reaktorkärlet hade diametern L29 mn, längden 406 rnn och var gjort av 1,C m
rostfritt stal. I kärlet fanns 37 runda bränslestavar placerade så att tvär-
snittet bildade en regelbunden sexhörning (fig. 12). Gitterplatar i betten och
topp höll elementen på plats och fördelade kylflödet mellan der.. Utrymmena mel-
lan elementen och kärlet uppfylldes av berylliumsegment som verkade son ra-
diella reflektorer.

WtTTWO.I

KRTUIW KfUCTW
MINS

SAFETT NO.2

Fig 12. Sn i t t genom S2DR (22)

Bränslet innehöll 10% uran-235, 90J zirkoniunhydrid och 0,1J kol och var kaps-
lat i rostfritt stål. Kapslingen var försedd ned ett keramiskt skikt för att
minska förlusterna av väte vilket var en av de större faktorerna till rea^tivi-
tetsfurluster sor, funktion av temperatur och tid. Ked ökande temperatur ökace
vätets dissociationstryck liksom den keramiska barriärens genomsläpplighet. För
att kompensera reaktivitetsförlusten appliserades ett tunt skikt av sanariurr,
på kapslingens insida där det verkade som ett brännbart gift. Elementen haae
ytterdiametern 31 >8 mr, och längden 336 mm.
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Fig 13. Bränsleelement t i l l S2DR (22)
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Reaktorns reflektorer var:
- Inre axiella i form av berylliumoxidkutsar i bränslestavarnas ändar
- Inre radiella berylliumsegment mellan stavar och kärlets väggar
- Yttre med notor roterbara kontrollsegment av beryllium
- Yttre 58 mm tjock berylliumreflektor uppdelad i två halvor som omslöt kärlet
- Säkerhetselenent för snabbstopp som utlöstes när strömmen bröts till er. fast-
hållande elektromagnet ersatte vid provkörningarna två kontrollsegner.t sor.
vid rymdfärd skulle vara fastsatta vid den kärlor.slutande reflektorn

Kritikalitet nåddes genom att först montera de två fasta kontrollsegne nter., al-
ternativt säkerhetselementen, till den yttre reflektorn och sedan sakta rotera
de rörliga inåt kärnan tills den blev kritisk. Effekten reglerades genor att
ändra de rörliga segmentens lägen.

S2DR provkördes i 1,5 är varvid man studerade dess egenskaper i olika avseen-
den; karakteristika sorr sedan användes vid utvärderingen av andra SI.'AP-reakto-
rer.

SKAP_8 (22)

Kraven på denna reaktor var att den kunna ge ca 35 kWe i rymder, vid en terr.isk
effekt av 600 kV/t, startas ute i rymden, styras automatiskt och ha en livctic
på 10000 h. Via ett primärt och ett sekundärt kylsystem med KaK förångades
kvicksilver och drev en turbogenerator. Tvi prototyper, SNAP Experimental Reac-
tor (SSER) och SNAP Developmental Reactor (SöDR), togs fram och genomgick fullt
testprogram vars huvucresultat blev att bränsleelementen och systemets terno-
hydrauliska egenskaper måste förbättras. I appendix 1 finns tabeller med utför-
liga data för SSER och SfiDR, figurer visande SKÅP 6 systemet, reaktor- och
reflektorarrdnsemansen, provanläggningen för S8ER samt dess bränsleelement.

S8ER (22)

Denna prototypreaktor provkördes maj 1963 till april 1965. Driften visade att:
- Kravet på effekt och livslängd kunde uppfyllas. Under 500 dygns drift produ-
cerades mer än 5 GWh, varav 100 dygn vid 600 kWt och 365 dygn vic >^C0 ::'.;t

- Snabba effektändringar kunde genomföras. Ca 155 sådana utfördes med ändrings-
hastigheten 100 kV/t/minut

- Kapslingens vätebarriär var acceptabel
- Stabiliteten var god, både statiskt och dynamiskt

I reaktorn fanns 211 bränsleelement kapslade i rostfritt still. Bränslet var en
legering av 90? zirkoniumhydrid och 10* höganrikat (93AJ uran. Kapslingen hade
på insidan ett keramiskt skikt innehållande samariumoxid son var både vätebar-
riär och brännbart gift. Elementlängden var 367,5 mm och ytterdianetern 1^,2 mm

Reaktorkärlet var av 2,7 mm rostfritt stål, 533»^ mm långt och med ytterdiane-
tern 237,2 mm. Utrymmet mellan bränslet och kärlet upptogs av 18 inre reflek-
torelement av berylliumoxid innesluten i rostfritt stål.
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Kärlet omgavs utvändigt av en 76,2 mm tjock berylliumreflektor delad i två hal-
vor sammanhållna av pinnar. Med denna reflektorring var reaktorn underkritisk.
Kritikalitet erhölls genom att rotera sex halvcylindrar av beryllium placerade
utanför ringen. Varje sådant kontrollelement hade sin egen drivmekanisr. och med
deras hjälp kunde neutronläckaget styras och därmed reaktoreffekten. Tre av dem
var fjäderdrivna och användes vid start av reaktorn medan de övriga användes
för finkontroll, stegvis vridna av ett styrdon. Kontrollelementen var också
säkerhetselement för snabbstopp av reaktorn. En utlösningsmekanism frigjorde
elementen så att de kunde falla bort från kärlet med påföljd att reaktorn blev
underkritisk och stängdes av.

S8DR (22)

Detta skulle vara prototypen till ett flygbart systen sorr. provades för att ge
erfarenheter av långtidsdrift, i detta fall 12000h med effekten 600 kV.'t. Provet
startade i januari 1969 och avbröts i förtid i aecember 1969 efter ca 7000h pi
grund av kapslingsfel på bränslet.

Härden i denna skilde sig från SSER i följande avseenden:
- Längre bränsleelement och reaktorkärl
- Förbättrad vätebarriär
- Större radiel l t och axie l l t mellanrur. mellan bränsle och kapsling
- Kylmediets flödesfördel ni ne i härden förbättrad

Bränslet var en legering av zirkoniumhydrid och 10,5% höganrikat uran (93£).
Själva bränslestaven hade diametern 13,4 mm och längden 419,1 nn. Kapslingsrö-
ret av ros t f r i t t s tå l var 435,1 mm långt med ytterdianetern 14,2 nm. En kera-
misk vätebarriär innehållande samariurnoxid som brännbart gift sa t t på rörets
insida. Totalt 211 bränsleelement var arrangerade i e t t triangulärt n i t te r med
14,5 mm centrunavstånd. 30 inre reflektorer av berylliunoxid kapslade i rost-
f r i t t s t i l samt 12 mindre utfyllnadsstavar av ros t f r i t t fyllde mellanrummet
mellan det cirkulära reaktorkärlet och härden. Kärlet var av ros t f r i t t s tå l med
ytterdiametern 239,3 mm och längden 666,5 mm. I kärlets översta del var er.
polonium-beryllium-källa på 0,1 Ci placerad.

Systemet avsågs fungera i effektintervallet 60 - 600 kWt och styrdes automa-
t iskt genom sensorer som avkände utioppstemperaturen och justerade kontroll-
reflektorernas lägen med hjälp av stegmotorer så a t t r ä t t temperatur erhölls .

Runt reaktorkärlet sa t t en yt t re radiel l reflektor i form av en 68,9 mm tjock
och 450 mm lång ring av beryllium. Sex kontrollelement i form av avskurna halv-
cylindrar kunde roteras i cylindriska urtag i berylliumringen. Tre av elementen
användes vid s ta r t då de med fjäderkraft drevs in och låstes i det innersta lä-
get. Övriga tre manövrerades med individuella stegmotorer. Hela reflektorsyste-
met var delat i två halvor sammanhållna m . stålband. Vid e t t rymdföretag skul-
le reaktorn kunna stängas av genom a t t banden klipptes av och reflektorhalvorna
ramlade bort. Sådan avstängning skulle kunna vara resul ta te t av en order från
kontrollen, e t t temperaturfall i utloppet e l le r upphettning vid återinträde i
Jordatmosfären. Utan reflektor kunde reaktorn bli kr i t i sk endast om härden ned-
sänktes i vatten e l le r annat modererande material.
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Som skydd under uppskjutningsförloppet diskuterades att förse reaktorn ned en
sprängladdning son på kommando skulle spränga sönder härden och förhindra kri-
ticitet om färden måste avbrytas. Väl ute i rymden skulle denna laddning stötas
bort från reaktorn med hjälp av en förspänd fjäder. Inga av dessa säkerhetsan-
ordningar fanns dock på S8DR där snabbstopp i stället åstadkoms genom att kon-
trollelementen fälldes ut i ytterläget med hjälp av "scram"-fjädrar.

S8DR testades utan energiomvandlingssystem. Kylningen skedde med NaK via
seriekopplade kretsar där den sekundära kyldes med luft. Styrningen skedde au-
tomatiskt med de komponenter som utvecklats för bruk i rymden. Proven började i
juni 1968 ned att man under 1000 h körde med effekten 600 kV.'t. Därpå höjdes cer.
till 1 NWt under 431 h och sänktes sedan till 600 kWt där den förblev tills
provet avbröts efter totalt 7000 h i december 1969.

Strax efter start observerades oregelbundna variationer i effekt och utlopps-
temperatur och dessa oscillationer pågick under de första 1500 tinnarna. Efter
körningen vid 1MWt observerades ökad aktivitet i det primära kylsystemet och en
ökad reaktivitetsförlust vilket tydde på läckor i bränslekapslingen. Vid kont-
roll efter provets slut visade det sig att 12 av 211 element hade sprickor i
kapslingen. Alla andra komponenter hade fungerat utan fel eller försämrad
funktion.

S8DR var den sist provkörda reaktorn i SKAP-programmet. 0n den sl:ulle utveckla?
vidare erfordrades konstruktionsändringar så att oscillationerna och sprick-
bildningen elininerades.

S;;AP_IOA (22)

Även denna reaktor hade bränsle av uran-zirkoniumhydrid och konstruerades för
at t kunna leverera 500 V/e under minst e t t år. Förenade med reaktorn var syster,
för kontroll och energiomvändlins» i detta fall på termoelektrisk väg.

SIIAP 10A var den enda reaktor som USA verkligen provade i rymden. Den sändes
upp den 3 apri l 1965 och placerades i en cirkulär bana över polerna. Efter a t t
ha varit i dr if t i 43 dygn stängde den av sig själv på grund av e t t fel i en
spännincsregulator och kunde ej å ters tar tas . Innan reaktorn gjordes kri t isk ha-
de sa te l l i ten placerats i en bana son ger den en livslängd av ca 4000 år.

Kärnan innehöll 37 bränslelement med diametern 31»7 mm och längden 326,4 nm som
var placerade i e t t triangulärt g i t t e r med 32 mm centrumavstånd så a t t de b i l -
dade en regelbunden sexhörning. Varje element innehöll 128 g uran-235, 11,6 g
uran-236, 24,6 g väte och 1215 g zirkoniun samt små mängder kol. Ca en fjärde-
del av dem hade något lägre halt väte men i s t ä l l e t ca 0,2 g saraariumoxid för
justering av överskottsreaktiviteten. Tillsammans med den samariumoxid som
fanns i den keramiska vätebarriären på kapslingsrörens insida åstadskon detta
a t t reaktorn gick med praktiskt taget konstant effekt utan någon dynamisk kont-
ro l l .

Reaktorkärlet av ros t f r i t t s tå l hade ytterdiametern 227 mm, längden 396,2 mm
och en minsta tjocklek av 0,8 mm. Gitterplattor upp- och nedtil l höll elementen
på plats och fördelade kylflödet i härden. Kylmediet var NaK.
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Reflektorsystemet bestod av beryllium dels inne i kärlet där sex segment fyll-
de mellanrummen mellan kärl och sexkanten av bränsleelement dels ett yttre ca
50 mm tjockt lager omslutande kärlets periferi. I urtag i denna kunde fyra
symetriskt placerade halvcylindriska kontrollelement roteras. Totalvikten på
reflektorsystemet var 46,8 kg.

Under uppskjutningen hölls kontrollelementen fixerade i utfällt läge med lås-
pinnar. Kär kommando om reaktorstart gavs utlöstes krutladdningar soir. gjorde
att pinnarna drogs ut och elementen frigjordes. Två av dem gick omedelbart till
helt infällt läge medan två element avsedda för finjustering stegvis vreds in
ned en halv grad per 150 s. Kritikalitet nåddes efter ca 7 h. Den läncsamma
höjningen av reaktiviteten gjordes för att säkerställa reaktorns stabilitet men
man rekommenderade att kontrollelenentens reaktivitetsvärden skulle ökas så att
kritikalitet skulle nås efter 0,5 h. Elementens inmatning styrdes av kylmediets
utloppstemperatur så att en sänkning under ett visst värde utlöste en halv
grads vridning inåt. Detta pågick i 72 h då all dynamisk kontroll upphörce.
Reaktorns starkt negativa temperaturkoefficient gjorde den stabil hela livsti-
den.

Reflektorsystemet var delat i två halvor som med fjäderkraft kunde kastas bort
från reaktorkärlet och på så sätt stänga reaktorn. Signalen till detta kunde
komma från markkontrollen, från olika felsensorer eller från uppvärmningen vid
återinträde i jordatmosfären.

Kylmediet (NaK) hade utloppstemperaturen 5^3°C och cirkulerades genon kärnan
och de termoelektriska elementen med hjälp av en elektrisk punp där den pumpade
metallen var den rörliga delen. Som termoelektriskt material användes K och P
dopade kisel-germaniumlegeringar. Totalt 2SS0 kutsar värmdes i ena änden av
kylmediet och kyldes i den andra med en radiator bestående av kO rostfria stål-

rör ordnade som en kon med den totala radiatorytan 5,8 m .

Fig 16. SNAP 10A, kontroll- och reflektorarrangemanget (22)



SNAP 10A hade direkt under sig en strålskyddande skiva av litiumhydrid för-
stärkt och sammanhållen av rostfritt stål son avskärmade bakorcliccande instru-
ment och annan apparatur från skadlig strålnings Skärmens vikt var 98,6 k£ och

7
uppgiften var att begränsa gammadosen till 4 x 10 R och neutrondosen av 1 1'eV

12 2
neutroner till 5 x 10 n/cm per år på en godtycklig punkt på ett referensplan
med diametern 152 cm beläcet 533 cm under reaktorkärnan. Totalt vägde
SNAP 10A-systemet *»36,1 kg och var 3^6 en l

Fig 17. SNAP 10A, principen för termoelektrisk kylmedelspump (22)
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Fig 18. Sf.'AP 10A, termoelektriskt onva nd lare lement {22)
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Fig 19- Teckning föreställande SNAP 10A/Agena i rymden (25)
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Fig 20. SNAP 10A: reaktor, strålsköld och termoelektriskt system (26)
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SNAP_50 (22)
Arbetet med denna reaktor stannade vid stuäier till dess att hela projektet på
grund av brist på anslag lades ned. Den planerades bli en snabb reaktor ned en
effekt av 300 kWe som skulle kunna ökas till 1000 kWe. Som bränsle tänkte man
sig urankarbid eller urannitrid. Kylningen skulle ske med flytande litiun. Det
från reaktorn utgående litiet förångade sedan i en värmeväxlare kaliur och der.-
m ånga skulle driva en turbin och därpå kondenseras i en radiator som strilade
ut värmeöverskottet till rymden. Sex vridbara reflektorelement bestående av be-
rylliumoxid kapslade i niob omgav reaktorkärnan och utgjorde kontrollorganen.

SNAP 50 skulle arbeta inon ett högt temperaturonråde. Det frin reaktorn utsåen-

de litiet skulle vara 1O93°C varmt och den från turbinen till radiatorn sående

kaliumingan ha en temperatur över 537°C. Den termiska verkningsgrader, skulle
bli jämförelsevis hög. Samtidigt skulle materialproblemen bli stora och krävs
ett avsevärt utvecklingsarbete. Totalvikten för en 300 kVJe reaktor beräknades
till ca 3^00 kg.

1900 »F

2331° F
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K ra»

23. Schematisk bild av SNAP 50 (22)



SP-1 00_( 34,35,36,37,38,39,40,41)
Sedan rymdreaktorprogrammen i USA avvecklats i början av 1970-talet dröjde det
t i l l 1979 innan något nytt utvecklingsarbete påbörjades. Då initierade Depart-
ment of Energy (DOE) ett blygsamt program kallat Space Power Advanced Reactor
(SPAR). Inom detta utvärderades flera olika avancerade reaktortyper varvid the
Heat Pipe Reactor (HPR) fick en viss betoning. (En "heat pipe" är ett slutet
rör för värmetransport. I röret finns ett flytande medium son har sin mättnacs-
punkt vid den för konstruktionen önskade temperaturen. Vid den varma änéen för-
ångas mediet, ångan rusar genom röret t i l l den kalla änden där den kondenserar
och avger värme. Med hjälp av ett finnaskigt nätverk, "veke", sugs konderiSatct
av kapillärkraften tillbaka t i l l rörets varma ände. Värmeflödet i en heat pipe
kan bli stort. I en 2 m lång sådan innehållande litiura och arbetande vid 1500 K

2
har man t ex uppnätt 19 kW/cm .)

Inom National Aeronautics and Space Administration (NASA) bedrevs samtidigt ar-
bete på enercioravandlingssystem och "heat pipes". 1982 förenade DOE och NASA
sina arbeten i ett nytt program SP-100 (Space Power 100 kWe) och 19C3 utarbeta-
des tillsanmans ned Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) ett nytt
program för SP-100. Det uttalade målet var att 1985 kunna peka ut det ryrcdreak-
torsystem som man borde gå vidare med och prova som prototyp på marken. DARPA
har senare ersatts av Strategic Defence Initiative Organisation (SDIO) i pro-
jektet samtidigt som detta breddats t i l l att även omfatta utvecklandet av en
ryndreaktor på flera mesawatt för användning i SDI-sammanhang.

Fyra reaktorsysten granskades i SP-100 programmet och 1985 valde man att gå
vidare ned en snabb, litiumkyld reaktor kopplad t i l l en termoelektrisk energi-
omvandlare. Reaktorn får en volym mindre än en kubikmeter, byggs av en vurne-
tålig niob-zirkonium-legering och har bränsle av höganrikt uran i form av uran-

o
nitrid som får en arbetstemperatur på upp t i l l 1100 C. För att generera effek-
ten 100 kW fordras ca 200 00C termoelement av kisel-gernaniun och en radiator-
yta på ca 50 m för att kyla elementens kalla ändar genom värmeutstrålning t i l l
rymden. Kylningen av reaktorn sker med flytande litium som cirkuleras med
självstartande elektromagnetiska pumpar drivna med kraft från temoelementen.
Det förångade l i t i e t förs t i l l de i radiatorpanelerna sittande termoelementen
av ett mycket stort antal långa heat pipes, kondenserar och transporteras med
kapillärkraftens hjälp tillbaka och pumpas ånyo genom reaktorn.
De tre granskade men förkastade alternativen var dels en reaktor med en i kär-
nan integrerad termojonisk omvandlare och kyld med NaK, dels en vid relativt
låg temperatur arbetande snabb reaktor kopplad t i l l antingen en Sterlingnotor
eller t i l l en gasturbin.

Det 1985 beslutade SP-100 Ground Engineering System (GES) kommer att lokalise-
ras t i l l Hanford Engineering Development Laboratory, Wash. Det tennoelektriska
systemet kommer ej att provas utan endast reaktorn. Denna kommer primärt att
kylas med litium-7 för att minimera tritiumproduktionen och temperaturen
blir så hög som 1375 K. Via ett sekundärt kylsystem innehållande natrium bort-
förs värmet sedan t i l l luften. GES skall så långt det är möjligt motsvara den
för rymdbruk avsedda reaktorn och ha en livslängd på minst två år. Dess effekt
blir ca 8 MWt. Kritikalitet planeras uppnås i slutet av 1990.
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Fig 24. SP-1OO, principskiss (39)
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Reak t_orer _fcr_ f ramdr j^vni ng_a\/ rymdraketer (27,20,29.30)
Frän 1950-talet t i l l början av 70-talet arbetade nan i USA pä at t utveckla en
reaktor och en raketmotor son skulle kunna lyfta större laster och förkorta t i -
den för längre rymdfärder, "an senomförde e t t omfattande program av analyser,
laboratorieförsök och fuliskaleprov. Aderton raketreaktorer provades, inklusive
test av experimentmotorer. Utvecklandet av e t t ?JERVA-system (Huelear Engine for
Rocket Vehicle Application) sorn skulle vara flygbart hann. man bara påbörja in-
nan 70-talets nedskärningar på rymdprogrammet gjorde sig grillande och arbetet
avvecklades.

Systemet skulle fä en dragkraft på 335000 M (34000 kp) och en specifik impuls
på 825 s at t jämföra med 4öO s för de bästa kemiska raketnotorerna. Det skulle
kunna startas och avstängas mänga gånger och ha en livstid på 10 h, notsvarande
10 månfärder. Motorns längd beräknades t i l l ca 10 m och aess vikt t i l l ca 10 t
inklusive 1,5 t internt strålskydd. Reaktorn i motorn hade effekten 1500 ffrft,
diametern 1 ra och bränsle av urankarbid i en matris av grafit och zirkonium-

karbid. Som arbetsmedium användes väte som i flytande form och vid -250 C
pumpas t i l l motorn där en del leds genom reflektorn och cen dubbelväggiga ut-
blåsningsdysan för at t kyla dessa och hålla temperaturen på en säker nivå medan

huvuddelen av flödets 40 kg/s passerar reaktorn och värms t i l l 2200 C innan
det expanderar i dysan. Motorn kontrolleras huvudsakligen med reaktorns reflek-
torer som omger kärnan samt genom att styra väteflödet och den turbin som dri-
ver vätepumpen. Trots a t t vätet kommer t i l l reaktorn med stora variationer i
temperatur och tryck måste kontrollorganen kunna håll den önskade effektnivån
samt klara snabba automatiska starter och avstängningar. Vid start kan effekten
öka från noll t i l l megawattområdet på mindre än en minut och höjas tusenfaldigt
på ytterligare en minut.

Under det teknikutvecklincsprogram som ledde fram t i l l specifikationen på
NERVA-motorn byggdes och provades serier av experimentreaktorer. Med Kiwi-se-
rien (1959-64) uppnådde man 1000 MWt, drifttiden 8 minuter och visade at t reak-
torn kunde återstartas. Phebus-serien (1965-68) höjde effekten t i l l 4000 MWt
och NRX-serien visade a t t reaktorn kunde köras i 60 minuter med effekten
1100 MWt. Den grundläggande utvecklingen avslutades 1969, följande år specifi-
cerades data för en flygbar raketmotor och 1971 tänkte man börja detaljkonst-
ruktionen. Nedskärningar av anslag detta år medförde a t t arbetet måste inskrän-
kas t i l l vidareutvecklin av några få detaljer däribland bränslet.

Fig 25. NERVA-motorns principiella uppbyggnad (25)



Rymd£eaK^orutveclcnn£en î  Sov jet__( 31,32,33)

Av de i Sovjet utvecklade rymdreaktorerna har två typer presenterats vid
Genevekonferenser för atomenergins fredliga användning. Den första, Romashka,
som blev färdig för provdrift 1964 hade termoelektrisk omvandling medan den
andra, Topaz, vilken provades 1970-71, arbetade med termojonisk omvandling. De
reaktorer som senare använts i Cosmossatelliterna förefal ler ha liknat Romashka
men eleffekten verkar ha varit för hög för a t t passa e t t tennoelektriskt sys -
tem.

Romashka är en snabb reaktor med bränsle av höganrikad urankarbid som ligger
dispergerad i runda skivor av graf i t . Bränsleskivorna är travade på varandra
bildande en cylinder som radie l l t och vid ändarna omges av en berylliumreflek-
tor. Axiel lt i denna finns en e l l e r flera kanaler för styrstavar. Runt reflek-
torns periferi s i t t er termoelenient av kisel-germanium som direkt omvandlar vär-
net t i l l elenergi. Elementens kalla ändar är försedda med kylflänsar son s trå-
lar bort värme t i l l omgivningen. I tabell 10 ges data för Romashka och i f ig 25
den principiella uppbyggnaden.

Tabell 10. Data för Romashka (9,32)

Termisk effekt
Eleffekt
Bränsle
AnrikningsgracJ
Mängd uran-235
Reflektormaterial

40 kW
0,5 kW

UC2
90 %

Be

1900 °CBränslets maximitemperatur

Reflektorns "
Terraoelement typ Ge-Si

Termoelementens temp på varma sidan 980 °C

" " kalla " ca 650 °C
" driftspänning 1,5 V/sektion

Totalverkningsgrad

1200 °C

1,3 %

6e reflector

Control red

Fig 26. Principskiss för Romashka (32)
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Med de två reaktorer av typ Topaz som provades 1970-71 visade man att det var
möjligt att inom reaktorhärden direkt omvandla värme till elenergi på ternojo-
nisk väg och att man kontinuerligt under mer än 1000 h kunde generera 5-10 kV/e,
beroende på det valda driftsättet.

Den termojoniska omvandlingen går i princip till så att två elektroder placeras
i vakuum med en smal spalt (0,2 mm) mellan sig. Om den ena elektroden (katoden)

upphettas till hög temperatur (>1300 °C) medan den andra (anoden) hålls rela-
tivt kall börjar elektroner "avdunsta" från katoden och samlas på anoden. On
elektroderna förbinds med en yttre elektrisk ledare kommer en ström att flyta
genom denna och en del av värmet har på så sätt övergått till elenergi. För att
förbättra elektronströmmen har man ej rent vakuum :i spalten utan låter förångat
cesiun strömma genom den.

I fig 27 och 28 visas den principiella uppbyGgnåden för Topaz-reaktorn resp
de elgenererande stavarna. Reaktorn har en kärna med ca 300 mn diameter av
zirkoniumhydrid (moderator) son omges av en reflektor av ca 60 nar. beryllium.
Axiellt genomkorsas kärna och reflektor av 79 elgenererande bränslestavar var
och en innehållande 5 termojoniska bränsleelement som elektriskt är kopplade
i serie. Stavarna är sammankopplade i tvä grupper; en för produktion av el till
hjälpsystemen och en för den egentliga kraftproduktionen. Den första gruppen
sitter centralt i kärnan och är parallellkopplade medan den andra utgörs av de
seriekopplade stavarna i två mer perifert belägna ringar. Bränslet utgörs av en
blandning av nolybden och urandioxid i volymmässigt ungefär lika stora mängder.
Anrikningsgraden är ej känd men sannolikt ganska hög. Katodtemperaturen (bräns-
lets yttemperatur) har uppgetts till ca 1500 C och anodtemperaturen (nodera-
tortemperaturen) till ca 550 °C. Reaktorn kontrolleras med hjälp av 12 roterba-
ra berylliumcylindrar med absorberande inlägg av borkarbid. Cylindrarna är pla-
cerade i den radiella berylliumreflektorn. Vid provkörningarna visade det sig
att reaktorn hade en maximal termisk effekt av 130-150 kWt, att hjälpsysten-
kretsen gav 1,2-2,7 kWe och huvudkretsen 3,6-7,2 kV.'e.

1. Cesiuminlopp
2. Kylmedel (UaK)
3« Moderator av ZrH
4. Berylliumreflektor
5. Cesiumutlopp
6. Kommutatorkammare
7. Kontrollcylindrar
8. Elgenererande bränslestav
9. Reaktorkärl
10. Strömuttag
11. Kommutatorkammare

Fig 27. Principskiss för Topaz-reaktor (33)
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Fie 28. Principskiss av termojonisk bränslestav i Topaz (32)

1. Emitterelektrod, katod, av Ko
2. Kollektorelektrod, anod
3» Elektrodgap, spalt
4. Fästelement
5. Elisolering

6. Kapslingsrör
7. Bränsleelenent
8. Ändsko.rn
9. Konmuteringsdetalj
10. Kontaktstav för den alstrade strcnnen



ISOTOPGENERATORER

Förutsättningen för att isotopgeneratorer skall komna till praktisk användni ne
är att isotoper med lämpliga egenskaper kan tillverkas i tillräckligt stora
mängder och till överkomliga priser. Detta blev möjligt när man började använda
kärnreaktorer och upparbeta bränslet från dessa. Jämfört med andra energikällor
har det visat sig att isotopgeneratorer blir så dyrbara att de endast använcs
för exklusiva ändamål som företag i rymden eller på mycket otillgängliga plat-
ser på jorden samt som batterier i hjärtpacenakers. På prov har de dock använts
i mindre krävande sammanhang t ex som kraftkälla i fyrar.

I USA började utvecklingen av isotopgeneratorer 1956 då U.S. Atomic Energy Com-
mission startade ett program för Systems for Nuclear Auxiliary Power (SKÅP). I
detta, som syftade till att utveckla små kompakta energikällor, ingick både
isotopgeneratorer (SNAP med udda nummer) och reaktorer (SNAP med jämna nummer).
Både i rymden och på jorden ansågs sådana kraftkällor korana att behövas. Paral-
lellt med SNAP-proErammet arbetade flera företag med att utveckla generatorer
för främst marina tillämpningar. I början av 1960-talet började man även i
Frankrike, Sovjet och Storbritannien att utveckla isotopgeneratorer.

Tänkbara isotoper

Det är endast ett fåtal nuklider son har sådana sönderfallsegenskaper att de
lämpligen kan utnyttjas som kraftkälla i isotopgeneratorer samtidiet son de kan
produceras till rimlig kostnad. De mest aktuella anges i tabell 26.

Tabell 11. Isotoper lämpliga för isotopgeneratorer (23,24,42)

Nuklid

Strontium-90
Cesium-137
Prometium-147
Plutonium-238
Curium-244
Curium-242
Polonium-210
Cerium- 144
Kobolt-faO

Halverings-
t id , år

28
30
2,7

89
18
0,145
0,38
0,78
5,3

Typ av sön- Krav på skydd Skydds- Värmeeffekt
derfal l på grund av kravet W/g

Beta
Beta-gamma
Beta
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa
Beta-gamma
Beta-gamma

Bromsstrålning Stort
Gamma

Neutron

Gamma
Gamma

Stort
Litet
Litet
Moderat
Litet
Litet
Stort
Stort

0,21
1,6
3,5

26,4
1150
1210
24,5
15,5

• Avser effekten hos materialet när den teoretiska maximumeffekten reducerats
med hänsyn t i l l väntad isotop-orenhet och utspädningsverkan av andra ämnen
som är nödvändiga för att ge materialet lämpliga egenskaper (t ex av syre
när materialet används i förra av oxid).

Den som värmekälla idealiska isotopen skall ha hög värmeeffekt, lång halve-
ringstid, ej kräva strålskydd, vara tillgänglig i kvantiteter och t i l l låga
kostnader samt bilda en kemiskt stabil förening som har hög smältpunkt och är
kompatibel med ett kapslingsmaterial vid höga temperaturer och som ej sublime-
rar, reagerar med luft el ler löser sig i vatten.
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Ingen av de aktuella isotoperna uppfyller alla kriterierna. Beroende av den
vikt man i tillämpningarna fäst vid olika egenskaper har därför flera isotoper
kommit t i l l användning. Plutonium-238, som är en ren alfa-strålare, har SOP.
oxid de flesta av de önskade egenskaperna. På grund av dess höga pris och gif-
tighet det dock endast använts i tidsmässigt långa rymdföretag och i hjärtpace-
makers där dess låga krav på strålskydd givit avgörande viktfördelar.

När lågt pris prioriterats före låg vikt, vilket ofta gäller när isotopgenera-
torer skall användas på jorden, har man i flertalet fal l valt strontiun-90 i
form av vannpressade kutsar av strontiumtitanat. Utom strontium-90 har man i
några fall använt cesium-137 i form av eesium-bly-silikatglas samt kobolt-6C

Bränslets och dess kapsling
En isotopgenerator innehåller i regel så mycket radioaktivitet i bränslet att
det skulle innebära betydande risker om denna okontrollerat tillfördes biosfä-
ren. Bränslet måste därför kapslas in så att man är säker på att aktiviteten
t i l l största delen hunnit avklinga innan bränslet kan läcka ut.

Anm. I de första amerikanska rymdgeneratorerna, som hade plutoniumnetall son
bränsle, skulle detta bevaras intakt vid olyckor på startplattan och tidigt
under uppskjutningsfasen. Om uppskjutningen misslyckades i ett senare skede
skulle bränslet vid återinträdet i jordatmosfären brinna upp, finfördelas och
spridas globalt i stratosfären. Så skedde också i april 196^ da en Trancit-
sate l l i t med en SNAP-9A-generator branr. upp över havet öster om Afrika. Senare,
på hög höjd tagna prover visade att plutoniet finfördelats och spritts globalt
(9). Tanken att på detta sätt genon stor utspädning minska riskerna övergavs
dock och sedan 1965 satsar man i USA på t i l l för l i t l i g inkapsling av bränslet.

Det är flera krav som stäl ls på kapslingsmaterialet. Under lång tid och vid
hög temperatur skall det vara kompatibelt med bränslet och det får inte korro-
dera i luft eller vatten. Kapseln skall motstå det inre övertryck av heliun
som uppstår när alfastrålande isotoper sönderfaller och de temperaturer, yttre
övertryck och mekaniska påkänningar som kan förekomma om bärraketen brinner och
exploderar el ler störtar t i l l marken samt när satell iten återbördas t i l l jor-
den efter rymdfärden.

Vid terrestra tillämpningar har nan kapslat i kobolt- e l ler nickelbaserade l e -
geringar, ofta Kastelloy-C, som är en nickellegering kompatibel med det vanli-
gaste bränslet, strontium-90, vid temperaturer upp t i l l 900°C.

När det gäller rymdgeneratorerna har kombinationen bränsle-kapsling undergått
en utveckling under årens lopp. Först användes plutonium-238 son metall eller
legerat med zirkonium men dessa bränslen, som utvecklade 6-7 W/cm , var inte
så bra kompatibla med kapslingsmaterialen vid höga temperaturer.

Plutoniumdioxid i form av mikrosfärer som smälts i en plasmalåga för att få
hög täthet var mer stabilt i kontakt med kapslingsmaterialen vid höga tempera-
turer men utvecklade låg effekt, 2,5-3 W/crn3. Denna ökade t i l l 1 W/cm3 samti-
digt som stabiliteten förbättrades när dioxidpartiklarna gavs et t hölje av rao-
lybden och varmpressades t i l l runda plattor.
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Ytterligare fördelar uppnåddes genom att plutoniumoxiden varmpressades t i l l
afärer som kapslades i iridium och utanpå detta fibrös grafit. Sådant bränsle
tål hög arbetstemperatur, upphettningen vid återinträde i atmosfären och påkän-
ningarna vid nedslag mot marken samt den korrosiva inverkan som den omgivande
miljön kan tänkas ha (H8).

Termoelement

Den värme som bränslet utvecklar omvandlas i regel med hjälp av termoelenent
t i l l elenergi. Dessa bygger på den av Seebeck 1821 gjorda upptäckten att det
uppstår en elektrisk spänning om man i en krets av två olika metaller har en
temperaturskillnad mellan de två lödställena. Omvandlingens verkningsgrad är
proportionell mot Carnot-verkningsgraden och materialens tennoelektriska gocJ-
hetstal (Z), som är beroende av både materialegenskaper och temperatur.

Carnot-verkningsgraden e = ( T
h - T l ) / T h d ä r Th O c h T l ä r temPeraturen i Kelvin

för det varna resp kalla förbindelse-
stället

där S= Seebeckkoefficienten V/°C
r= resistiviteten ohm-cm

k= värme led ni ngsförnåcan V?/em°C

Materialet skall således ha hög Seebeckkoefficient, hög elektrisk ledningsför-
måga Ulåg resist ivitet) och dålig vänneledningsförmåga. Olika typer av halv-
ledarelegeringar uppfyller dessa villkor. Bland de använda kan nämnas: bly-tel-
lurium, bly-tenn-tellurium, kisel-germanium och vismut-telluriurc. Genon att
dopa dem med speciella atomer kan de få överskott av elektroner resp hål (posi-
tiva laddningar) d v s de blir av n-typ resp p-typ. Termoelenentpar där det ena
benet är av n-typ och det andra av p-typ ger större utbyte än ena slaget för
sig. Principen visas i fi£ 29

Godhetstalet z-.sW1

4 /«•""T^^.

• v-
SfcnpHflid Sketch <f Atomic u tdot

Fig 29. Termoelektricitet i halvledare W5)
överst: Termoelementpar gjort av halvledare
av n- och p-typ.
Under: Dopingatomerna (I) är olika i de två
benen och ger ett överskott resp ett under-
skott av valenselektroner. Värmet driver bå-
de elektroner och hål mot den kalla förbin-
delsesidan.



45

I fig 30 och 31 visas ZT, som är ett dimensionslöst tal, som funktion av tem-
peraturen för några n- och p-dopade halvledarlegeringar. För att få maximal
verkningsgrad väljer man material med de högsta genomsnittliga värdena incm
det aktuella temperaturområdet. Detta bestäms av värmekällans resp radiatorns
temperatur. Rymdsystem måste arbeta med högre radiatortemperaturer än terrestra
för att hålla nere vikt och storlek (46).

u

M

a M

M

»I

•V*

LI

II-

ti'

a »»•

14-

Vitt

fa
m m m m

Fig 3ö. N-dopade legeringar (46)

fa

Fig 31. P-dopade legeringar (46)

Generatorer

Generatorns huvuddelar och arbetsprincip visas i fig 32 och 33. Den kapslade
värmekällan omges av termoelementpar och värmeisolerir«smaterial. Utanför finns
ett skal som kan vara tunt när bränslet är alfastrålande el ler ha en betydande
tjocklek när bränslet avger gamma-, neutron- eller broosstrål ning. Värmetrans-
porten sker huvudsakligen via termoelementen vars kalla ändar kyls med hjälp av
kylflänsar vid terrestra generatorer el ler radiatorer som strålar ut vännen vid
rymdtillämpningar. Den värme som försvinner via isolerir^en mellan termoelenen-
ten är en ren förlust. Elementen är elektriskt förbundna med varandra och med
något kopplingsdon så att den bildade elenergin kan utnyttjas.

•KHOCKåt MHUD

HIM lOVKt

IMU MMK4TIM

fMMWUICTMC
comtni

HEAT F10W

THERMAL
INSOLATION

CONVERTER

Fig 32. Generatorns huvuddelar (47) Fig 33. Generatorns vänneflöde (42)
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Fig 31» visar hur karakteristiska elektriska egenskaper varierar hos en termo-
elektrisk generator. Effektkurvan visar att systemet är bäst lämpat att arbets
med konstant belastningsspänning i närheten av maximipunkten.

10MWUKE
IKSISMKt

0 .4 .t U » tO 2.4 M It

oumr cunon iMtfMSi

Fig 31*. Elektriska karakteristiska för en termoelektrisk generator

Hur effekten hos en itotopgenerator med bränsle av strontiumtitanat och terno-
element av "vismuttelluridtyp" varierar med ålder, driftteraperstur och belast-
ningsnots tände t visas i fig 35.

O n m i m u tm <i>)

- » H* • « 10
Q) MUTIMU IWIWWPCJ
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4 4 m II M

(i ! •«• HHIMIKI tan)

Fig 35. Karakteristiska data för isotopgenerator med strontiumbränsle och ter-
moelement av "vismut-tellurid-typ" (17)
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Säkerhet

Hur man minskar risken att radioaktivt material kommer ut i biosfären har t i -
digare i viss mån berörts i avsnitten om tänkbara isotoper samt i bränslet och
dess kapsling. Alfa- och betastrålningen stoppas helt av kapslingen och kräver
dMrför inget ytterligare skydd. I vissa fall bildas dock s k bromsstrålning,
•om liknar röntgenstrålning, när betapartiklarna stoppas. Denna kräver skydd av
storleksordningen 75 mm utarmat uran, 100 mm bly el ler 200 mm gjutjärn. Skyddet
Okar generatorvikten avsevärt och kan utgöra 90 % av den totala. Vid terrestra
tillämpningar gör detta ej så mycket då skyddet kan utnyttjas t i l l att öka ge-
neratorns mekaniska hållfasthet så att den t ex kan motstå trycket på mycket
stora havsdjup (42).

Det är stora aktivitetsmängder som generatorerna innehåller. En generator på
25 We innehåller ca 17 000 Ci Pu-238 eller 75 000 Ci Sr-90. Som jämförelse kan
nämnas att stratosfären 1963 beräknades innehålla 36 000 Ci Pu-236, 164 000 Ci
Pu-239 samt 19 MCi Sr-90 från de atmosfäriska kärnvapenproven (23).

En relativt ny bränslekapsel från en 100 We generator som utan annat strålskydd
än kapslingen hamnar på land beräknas på 30 cm avstånd ge de i tabell 27 angiv-
na doshastigheterna.

Tabell 12. Strålning 30 cm från bränslekapsel t i l l 100 We generator (23)

Isotop sievert/h

Pu-236 0,02
Cm-244 0,6
Sr-90 16,5

Ti l l jorden från rymden återbördade kapslar med Sr-90 e l l e r Cm-244 måste på
grund av strålningen snabbt återfinnas e l l e r ev t i l l å t a s få hamna på stort
djup i havet. Detta skulle kräva säker spårning av nedfallande kapslar e l l e r
system för kontrollerad nedtagning t i l l Jorden al ternat ivt utskjutning i rymden
något som skulle b l i mycket dyrbart. Detsamma gäl ler om kapseln skulle omges
med e t t tungt strålskydd. I rymdgeneratorer har därför Pu-236 h i t t i l l s varit
den enda isotop som använts som bränsle.

Utveckling

I tabel l 13 visas hur rymdgeneratorerna utvecklades de första åren. Man kan
nu i rymdfarkoster kontinuerligt alstra e leffekter upp t i l l 500 W under 10 år.
Verkningsgraden för dessa är låg, < 10 %. Med dynamiska omvandlingssystem, t ex
ång- e l l e r gasturbiner, kan man nå verkningsgrader upp mot 30 % och e lef fekter
på 5-10 kW. Hösten 1967 fick Rocketdyne Div. of Rockwell International i upp-
drag av energidepartementet a t t ta fram två demonstrationsenheter av Dynamic
Isotop Power System (DIPS). Arbetet gäl ler omvandlinssystemet och man vet ännu
e j om aan skall välja gasturbin, ångturbin med organisk vätska e l l e r en hybrid
med både gasturbin och termoelement. Aktuellt effektområde är 1-10 kW och man
•er a t t behov kommer a t t finnas ombord på övervaknings-, kommunikations- och
navigationssatel l i ter samt inom SDI-programmet (49) .
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Tabell 13. Utvecklingstendenser hos isotopgeneratorer för rymdbruk (48)

Ar

Generator

Bränsle

Term oe lene nt

Verkningsgrad

Specifik
effekt K/kg

1961

SNAP-3

Pu-netall

PbTe

5,0 %

1,48

1969-72

SNAP-27

Pu-dioxid,
sintrade

mikrosfärer

PbSnTe

5,0 %

2,33

1972-75

SKÅP-19

Pu-dioxid+Mo,
sintrade mik-
rosfärer och
Mo-metall
varmpressad
t i l l plattor,
"cermet"
PbTe-TeSbGeAg

6,3 %

3,0

1976-

MHW

Pu-dioxid,
sintrade
kulor

SiGe

6,7 %

4,19

Isotopseneratorer för bruk på jorden

Den första amerikanska isotopgeneratorn provades 1959 och var e t t rent denonst-
rationsobjekt med projektnumret SNAP-3* Värme utvecklades i polonium-210 och
omvandlades med termoelement delvis t i l l e l . Generatorn hade formen av en e l -
l ipsoid, ca 12 x 14 cm, vägde 1,8 kg och utvecklade 2,5 We. Under ca 2dO dygn
lämnade den 11,6 kWh. Den låga vikten visar not användbarhet i rymdsanmanhang
och en modifierad SNAP-3 innehållande plutoniun-238 har använts i rymden (42).

Ar 1961 togs världens första atoradrivna väderstation i bruk för en provperiod
på två år. Den placerades på Axel Keiberg Island i norra Kanada ca 1130 km från
nordpolen. Stationen insamlade och sände uppgifter om temperatur, vind och
lufttryck. Dess isotopgenerator drevs av strontium-90 i form av strontiuir.tita-
nat och hade 60 termoelementpar av bly-tel lurid. Den tenniska effekten var
112 Wt och gav en kontinuerlig elektrisk effekt på 5 We. Elenergin lagrades i
laddningsbara kemiska batterier mellan de med tre timmars mellanrum återkomman-
de sändningstillfällena, överskottsvärmet användes för att hålla datautrustning
och sändare vid lämplig temperatur. Generatorn var cylindrisk, ca 46 x 51 cm,
och vägde 763 kg, varav ca 90J var strålskydd av bly. Väderstationen fungerade
utan anmärkning under den förutsatta provtiden 2 år. Själva generatorn beräkna-
des ha en praktisk livslängd upp t i l l 10 år. Det lyckade provet ledde t i l l att
man utvecklade en serie mer kraftfulla generatorer under beteckningen SHAP-7.
Tabell 14 sammanfattar SNAP-programmets isotopgeneratorer avsedda för använd-
ning på jorden (42).



Tabell 14. Isotopgeneratorer för terrest bruk, utvecklade inom SNAP-programmet
(27,42).

Beteckning Isotop

SNAP-3
Saknas

SNAP-7A

SNAP-73

SKAP-7C

SNAP-7D

SNAP-7E

SNAP-15A

SNAP-21

Snap-23

Polonium-210
Strontium-90

Strontium-90

Strontiura-90

Strontium-90

Strontiun-90

Strontium-90

SNAP-7F Strontium-90

Plutonium-238

Strontium-90

Strontium-90

Effekt Vikt Mått Livs- Användni ne
We kg d x h l ä n g d

cm
2,5 1,8 12 x 14 90 d Demonstrationsapparat
5 763 46 x 51 2 år Väderstation pd Axel

Heiberg Island, 1961
10 849 51 x 53 10 år Blixtfyr nära Baltimo-

re
60 2086 56 x 86 10 år Fyr med fixt sken nära

Baltimore
10 849 51 x 53 10 år Väderstation på Hinna

Buff, Antarktis, 1962
60 2086 56 x 88 10 år Flytande väderstation,

Mexikanska Golfen 1964
7 849 24 x 37 10 år Navigationsljudboj pä

havsbotten 1000 kn ös -
ter Florida på 45oo n
djup, 1963

60 10 år Navigationshjälpmedel
på oljerigg i Mexi-
kanska Golfen

5 år Militär använd ni ne0,001

10 293

60 545

41 x 64

61 x 61

Plutonium-233 30-100 mikrowatt

5 år Navigationsljudboj för
undervattensbruk

5 år Generator för använd-
ning på land

10 år Kjärt-paceraal:er

Vid sidar. av SNAP-programmet utvecklade och tillverkade flera företag isotopge-
neratorer åt den amerikanska marinen. Denna redovisade 1975 innehavet av över
50 s t generatorer med effekter från 0,1 K t i l l 100 W. Av dessa var endast 8 av
SNAP-typ, nämligen 1 SNAP-7E, 6 SNAP-21 och 1 SNAP-23A. Fig 36 - 42 visar några
SNAP-generatorer. I referens 53 finns data, måttskisser och uppgifter om hur de
använts för de av US Navy år 1975 redovisade generatorerna.
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Fie 36. SNAP-7D (50) Fig 37. SNAP-7E med över densamma mon-
terad ljudkälla t i l l undervattensljud-
boj (51)
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Fig 38. SNAP-7E monterad i en ljud-
boj för a t t placeras i havet
på 5 000 m djup (25)

39. Undervattensljudboj. Själva
ljudkällan 3i t ter direkt på ge-
neratorn, som är en SNAP-7E me-
dan förstärkaren som sänder ut
ljudet s i t t e r 1 000 m högre upp
(25)



Fig 40. SNAP-15A (26) Fig 41. SNAP-21 (52)

ELECTRONICS CASE EPOXY ENCAPSULATION

OUTER
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Fig 42. Hjärtpaccmaker driven av Pu-238 (27)



Utom i USA har isotopgeneratorer utvecklats i flera andra länder bl a i Sovjet,
Storbritannien och Frankrike.

I Sovjet utvecklade man på 60-talet isotopvärmekällor med termiska effekter i
området 1-1000 W. Som bränsle förekom ceriura-144 (20 kCi), strontium-90 (10-40
kCi), cesium-137 (50-150 kCi), plutonium-238, polonium-210, curium-242 och
kobolt-60. Fig 43 visar et t antal värmekällor där strontiumtitanat är bränslet.
Termoelement gjordes av legeringar baserade på Bi?Te~+Bi?Se.j och Bi Seo+Sb Te .

En serie generatorer innehållande strontium-90 och med beteckningarna Beta-2,
Beta-3 och Beta-S var främst avsedda at t driva automatiska väderstationer. En
annan generator kallad Ångra användes för at t ge värme och el t i l l en station
för mätning av kosmisk strålning på en hög bergstopp. Generatorer kallade Ether
och Penguin har försett fyrar och magnetiska mätstationer med e l . Under samma
tid utvecklade man även generatorer med cesium-137, et t ämne scm industrin kun-
de producera i stora kvantiteter nen som har nackdelen a t t avge gammastrålning.
Dessa generatorer var avsedda för undervattensbruk varvid vattnet utnyjttjades
som biologiskt skydd. Behov av lätt flyttbara energikällor för olika ändamål
ledde t i l l att man även utvecklade generatorer med plutonium-238 t ex en kallad
MIG-67« Bilderna 44 - 48 visar några av dessa generatorer (43). Även om vi sak-
nar uppgifter därom kan man nog räkna med a t t isotopgeneratorer funnit fortsatt
användning i Sovjet. Enligt en notis i Pravda från oktober 1985 skall en kärn-
kraftdriven 36 m hög fyr tagits i drift vid inloppet t i l l Rigabukten (54) och i
Kräsnaja Zvezda den 12/6 1986 beskrivs en isotopdriven fyr som just tagits i
bruk i Irben-sundet, syd om Ösel.

Fig 43- Värmekällor med strontium-90 (33)

Fig 44. Generatorn Beta-1 med bränsle av cerium-144 (33)
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Fig ^5. Beta-S,bränsle av
strontium-90 (33)

Fig **6. Ether-generatorn, bränsle
av strontium-90 (33)

Fig ^7. Penguin-gene ra torn,
bränsle av strontium-90 (33)

Fig 48. MIG-67, bränsle av
plutonium-238 (33)
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I England började man 1963 arbeta med at t utveckla isotopgeneratorer med effek-
ter från 100 mWe t i l l 50 We. Tänkta användningsområden var navigationshjälpme-
del för sjöfarten, repetersändare för landbaserade VHF- och mikrovåglänkar
samt undervatteriskablar, automatiska väderstationer och undervattensljudbojar.
En rad generatorer har konstruerats för dessa ändamål.

Vid terrestra tillämpningar betyder låga kostnader i regel mer än låg vikt och
man valde därför a t t använda strontium-90 i fora av titanat som levererades av
USA. I Harwell pressades och sintrades titanatet t i l l cylindriska kutsar son
kapslades med Hastelloy C i dubbla lager. Strontiumtitanat och Hastelloy C är

kompatibla upp t i l l 900°C. I termoelementen användes vismuttellurid. Verknincs-

graden blev ca 7% när elementen arbetade mellan 270 C och 50 C.

Som strålskydd användes s tå l , gjutjärn, bly, wolframlegeringar eller utarmat
uran varvid storlek, vikt och kostnad bestämmer det slutliga valet. Generatorer
skärmade med uran eller wolframlegering bl ir lä t tas t ; så väger t ex en genera-
tor på 1 We med uranskydd ca 180 kg medan den med strålskydd av stål väger ca
900 kg. I det senare utförandet blev den dock ca 15 % billigare (47).

Inom RIPPLE-programmet (Radio Isotope Powered Prolonged Life Equipment) började
man 1963 utveckla strontiumgeneratorer med effekter från 100 mWe t i l l 50 We.
I tabell 15 finns uppgifter om några av dessa.

Tabell 15. RIPPLE-generatorer

Generator Effekt Livs-

RIPPLE

RIPPLE

RIPPLE

RIPPLE

RIPPLE

RIPPLE

RIPPLE

3

5

6

7

8

9

Tenni sk
W

29

100

148

60

52

*»9

200

Initial
We

0,8

3,1

1.5

2,0

1,6

2

6,3

Slut
We

0,7

2,6

1.3

1,7

M

5,5

längd
år

5

5

5

5

5

10

5

Användning

USA-marinen för prov

A.E.R.E. för undervattensbruk

Trinity House (engelska sjöfartsver-
ket). Sjöfartsfyr (offshore).
Svenska sjöfartsverket. Fyren Tegel-
hällan i Stockholms skärgård drevs

med denna under 9 år, 1967-1976
Danska fyrväsendet. På land stående
sjöfartsfyr.
A.E.R.E. för laboratorieprov och som
reserv för RIPPLE 6 och 7.
Engelska transportministeriet. VHF-
fyr (marker bsacon)

Generatorn som vägde 250 kg ställdes gratis t i l l sjöfartsverkets förfogande.
Den fungerade perfekt under 9 år men det ansågs a t t en atomfyr skulle bli för
dyr jämfört med solceller och vindkraft. Vid provtidens slut återbördades gene-
ratorn t i l l England (5*0. Fig 49 visar generatorns princip.
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Utgående från enwatts-generatorerna utvecklade man en serie större generatorer
ned 10, 20, 30, *»0, 50 och 60 watts e l e f f ekt . Hur dessa använts är e j l-änt men
sannolikt har de endast i mycket specie l la f a l l kunnat konkurrera med andra
kraftkällor t ex vid arktiska förhållanden och för vissa undervattensändamäl.

Utom dessa strontiumge neratorer konstruerade man även i England en isotopdriven
hjärtpaceroaker med plutonium-238. Dess isotopbatteri hade måtten 4,5 x 1,5 en,
vägde 55 g och gav 0,4 mWe vid spänningen 400 mV. Livslängden beräknades vara
10 år (47).

Även i Frankrike arbetade man på 60-talet med a t t utveckla isotopgeneratorer
med termoelenient, serierna Marguerite och Gisele. Bl a tog man 1968 i bruk två
sådana av typ Marguerite II för at t ge kraft åt en ultraljudfyr resp en lysande
fyr, båda i medelhavet (55) . Batterier med plutonium-238 t i l l hjärtpacemakers
togs också fram och den första inopereringen av en atomdriven pacemaker på en
människa gjordes 1970 i Frankrike (56) .

En prototyp t i l l en generator med e t t dynamiskt omvandlingssystem provades
1971-72. Den kallades Gicodyne 400, drevs med kobolt-60 och levererade 110 We.
Värmeenergins omvandling t i l l e l gjordes i två steg med ångturbiner som arbe-
tade med förångade organiska vätskor, Gilotherme DO resp diklorobenzene. Var-
dera ångkretsen innehöll en turbin, en matarpump, en växelströmsgenerator: en
"ångpanna" och en k ondens or. Den första kretsens k ondens or var den andras "ång-
panna". Nedan ges några data för generatorn och f ig 51 visar värmekällans kon-
struktion (44).

Några data för Gicodyne 400:
Isotopkälla: Kobolt-60, 300 000 Ci, tennisk effekt 4,5 kW

1:a kretsen (Gilotherme DO): Ang temp. 170°C (Condensations temp. 112°C

2:a kretsen (diklorbenzen): Ångtemp. 108 C Kondensationstemp. 45°C

El-effekt: Vid start 160 We (då värmeeffekten var 3970 Wt). Verkningsgrad
Efter några månader 110 We. Verkningsgrad 3,5*



( 2 ) BctlMlagL^^

Fig 50. Gicodyne 400, värmekällan
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Isotopgeneratorer för användning i rymden

Sedan juni 1961 har USA sänt upp 23 rymdfarkoster som mer e l l e r mindre vari t
beroende av kärnkraft. Av dessa har endast en medfört en kärnreaktor. Alla de
övriga har vari t utrustade med isotopgeneratorer med plutonium-238 som värme-
källa (57). Sovjet sände åren 1965-1983 upp ca 30 farkoster med kärnenergiagg-
regat varav minst 19 vari t reaktorer (4, 57). Ett t io ta l kan således ha haft
isotopgeneratorer ombord men antal , storlek och andra data är e j kända. Kan kan
dock förmoda a t t de ej avvikit särski l t mycket från de amerikanska.

Den första isotopgeneratorn i rymden sändes upp i juni 1961 av USA. Det var en
modifierad SNAP-3 generator son lämnade 2,7 We ombord på en av flottans naviga-
t ionssa te l l i te r , Transit-4A. Livslängden var beräknad t i l l fem år men ännu ef-
ter åtta år levererade den ström om än med reducerad effekt. Själva sa te l l i t en
har en bana som ger den en livslängd på mer än 500 år (48,52).

Ti l l och med år 1977 gjorde USA ytter l igare 20 uppskjutningar av s a t e l l i t e r och
rymdsonder med olika slags isotopgeneratorer ombord. Tabell 16 visar dessa.
Tekniken utvecklades så a t t man ombord på de Voyager-farkoster som 1977 sändes
mot Jupiter, Saturnus och Uranus fick sammanlagt ca 475 We från tre MHW-genera-
torer (Multi Hundred Watt generator). Fig 51 visar MHW-generatorn och fig 52
dess värmekälla. Utom kraftkällor medfördes ibland små isotopvärmekällor på ca
1 Wt, RHUs (Radio-isotope Heater Units) för a t t värma känsliga instrument (48).
Fig 53 visar en sådan RHU.

»•••ann*
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Fig 50. MHW-generator (48)

(41.1 Ikt.)
(It.t U )

Fig 51. MHW-generatorns värmekälla (48)



Department of Defense har använt kärnenergi på navigations- och kommunikations-
satelliter med höga krav på kunna överleva eller klara sig i särskilt svår mil-
jö. Av de sex uppsända kommer en åter till jordatmosfären efter 100 år, en ef-
ter 500 år och övriga fyra efter mer än 1000 år.

National Aeronautics and Space Administration (NASA) har endast i ett fall an-
vänt isotopgeneratorer på en jordsatellit nämligen på vädersatelliten Nimbus-3
som hade två av typ SNAP-19. Dess bana beräknas ge en livslängd på 3000 år. I
övrigt har man litat till solenergi för satelliterna och bara använt kärnenergi
vid ryndföretag där solljuset ej räckt till eller omgivningen bedömts inverka
menligt på solcellernas livslängd.

CLAD

STRENGTH MEMBER

LINER

REENTRY MfMBER

Fig 53- Radioisotop Heater Unit (HEU) med värmeeffekten 1 W (48)



Tabell 16» Amerikanska rymdföretag där isotopgeneratorer medförts (48,58)
238tMånad/Ar Generator Företag Pu-bränsle Curie Anmärkningar

6/61
11/61
9/63

12/63
4/64

SNAP-3
SNAP-3
SKAP-9A
SNAP-9A
SNAP-9A

Transit-4A
Transit-4B
Transit-4BN1
Transit-5BN2
Transit-5BM3

Metall
Metall
Metall
Metall
Metall

1800
1800

17000
17000
17000

5/66 SNAP-19 Nimbus-B1 Mikrosfärer 34400

4/69
11/69
4/70

SKÅP-19
SNAP-27
SNAP-27

Nimbus-3
Apollo-12
Apollo-13

Mikrosfärer
Mikrosfärer
Mikrosfärer

37600
44500
44500

1/71 SNAP-27 Apollo-14
7/71 SNAP-27 Apollo-15
4/72 SKAP-27 Apollo-16
3/72 4xSNAP-19 Pioneer-10

(modifierad)

Mikrosfärer
Mikrosfärer
Mikrosfärer
Cermet

44500
44500
44500

4x20000

9/72 SNAP-19
(modifierad)

"•2/12 Snap-27
4/73 4xSNAP-19

(modifierad)

3/76 3xMHW
8/75 2xSNAP-19

(modifierad)
9/75 2xSNAP-19

(modifierad)
8/77 3xMHW
9/77 3xMHW

Transit

Apollo-17
Pioneer-11

LES 8/9
Viking-1

Viking-2

Voyager-1
Voyager-2

Cerraet

Mikrosfärer
Cermet

Oxidsfärer
Cernet

Cermet

Oxidsfärer
Oxidsfärer

24000

44500
80000

280000
42000

42000

210000
210000

> 500 år
>1000 år
>1000 år
>1000 år

Misslyckad upp3kjutn.
Brann upp vid återin-
trädet i atmosfären
Uppskjutning avbruten.
Bärgad från havsbotten
Ca 3000 år
På nå nen
Färden till månen av-
bruten. Rundade månen,
kom åter till jorden
och hamnade på 6000 m
djup mellan öarna Rau
och Tonga i södra
Stilla Havet. Inget
utsläpp av aktivitet
har konstaterats.
På månen
Pä månen
På månen
Rymdsond som passerade
Jupiter 1973, Saturnus
1976, Uranus 1979,
korsade Plutos och
Neptuns banor 19&3 och
fortsatte vidare ut ur
solsystemet
Navigationssatellit,
<1000 år
På månen

Rymdsond sor, passerade
Jupiter 1974, Saturnus
1979 på väc ut ur sol-
systemet
>4000 år
På Mars

På Mars

Förbi Jupiter/Saturnus
Förbi Jupiter/Saturnus

Effekter: SNAP-3, 2,7We; SNAP-9A, 25We; SNAP-19 20We; modifierad SKAP-19, 35We;
SNAP-27, 70We; MHW, 125We;



60

ATOMK ( M K T COMMISSION SNAP I»110

Fig 5^. Modifierad SNAP-19 på Viking-landaren (60)
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Fig 55. Modifierad SNAP-19 på Pioneer 10 (59)
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Fig 56. Modifierad SNAP-19 på Transi t -sa te l l i t uppsänd 9/72 (59)
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