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Abstrakt 
 
Efter undersökning av flytande bly och litium som kylmedel för en rymdanpassad kärnkraftsreaktor 
visar det sig att kylmedlets förmåga att absorbera gammastrålning inte har någon större inverkan på 
behovet av strålskydd. Dessutom kan ett avstånd på 10 meter inklusive en 90 cm tjockt strålskydd av 
volfram sannolikt fungera som ett säkert strålskydd för en reaktor som kontinuerligt frigör 1,0 MW 
under långa tidsperioder. Om 9 m2 ska skyddas motsvarar strålskyddet 4,9 ton. 
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2 

1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

För rymdfärder önskas energikällor med hög energidensitet för billigare alternativt snabbare resor, 
kärnkraft är ett exempel på en sådan energikälla. En kärnkraftsreaktor medför dock sina egna 
utmaningar, varav detta projekt fokuserar på kylningen. Reaktorn kan i princip endast kylas ned 
genom att emittera strålning när den befinner sig i rymden. Då energin som utstrålas är beroende på 
T4 bör kylmedlet kunna klara av höga temperaturer under en längre tidsperiod.  
 
Rapporten undersöker hur kylmedlets absorptionsförmåga, särskilt med avseende på 
gammastrålning, påverkar behovet av strålskydd. 
 
Som modell används en liten metallkyld reaktor, reaktormodellen är baserad på reaktormodellen för 
”ELECTRA: EUROPEAN LEAD-COOLED TRAINING REACTOR”[1] ,observera att den 
ursprungliga reaktormodellen inte är anpassad för att användas i rymden och att en rad ändringar 
utfördes.  
 
Litium och bly väljs att jämföras med som kylmedel, litium har hög värmekapacitet, hög kokpunkt 
och låg densitet. Bly har hög kokpunkt och god förmåga att absorbera gammastrålning, men väger 
mer och har hög smältpunkt. 
 
Bränslet som används är uran-nitrid, där 90% av uranet är U235 och 10% är U238 och det går en 
kväveatom (N15) per uranatom. 
 
Projektet undersöker även hur mycket strålskydd som skulle behövas för att kunna färdas säkert på 
en kärnkraftsdriven rymdfarkost under en längre tidsperiod. Stråldosen från reaktorn jämförs med 
gränsvärden på 20-50 millisievert per år, vilket gäller för personer som arbetar med kärnkraft på 
jorden under längre tidsperioder, den strålning som astronauterna skulle få i övrigt lär dock vara 
större än detta. För att avgöra hur mycket strålskydd som kan behövas är det viktigt att ha i åtanke 
att denna modell utgår ifrån att reaktorn kan placeras ute i rymden ett antal meter bort ifrån alla 
medföljande astronauter, detta upplägg har använts tidigare [2].  
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1.2 Omfattning 

Omfattningen av gammastrålningen som avges av en liten kärnkraftsreaktor som kyls med bly 
respektive litium undersöks med hjälp av en reaktormodell i programmet MCNP (”a general-
purpose Monte-Carlo N-Particle code”). 
Reaktormodellen är en modifierad variant av ”ELECTRA”[1] en hexagonal reaktor där 
kontrolltunnor används för att öka reaktiviteten.  
 
Reaktorn består av 397 stycken 300 mm höga bränslestavar, med densiteten 12900 kg/m3, uppställda 
i en liksidig hexagon. Där bränslestavarna hade en radie på 4.97 mm för bly och 5.10 mm för litium 
dessa omsluts av ihåliga cylindrar av stål, med en densitet på 8000 kg/m3, som börjar där 
bränslestaven slutar och fortsätter ut till en radie på 6.30 mm. Hexagonen har ett avstånd från mitten 
till alla de 6 sidorna på 130 mm. Resterande område i hexagonen fylls med kylmedel, där blyets 
densitet var 10500 kg/m3 och litiums densitet uppskattades till 480 kg/m3 [3] 
 
Bränslestavarnas storlek varierar så att båda reaktormodellerna har approximativt samma reaktivitet. 
Önskad reaktivitet var sådan att den effektiva neutronmultiplikationsfaktorn var 1,05, det vill säga att 
det för varje fri neutron från radioaktiva sönderfall bildas i genomsnitt 1,05 nya neutroner, för att 
reglera detta används kontrolltunnor. 
 
Området utanför hexagonen med bränslestavar approximeras med en ihålig hexagon som har 42 cm 
mellan innervägg och yttervägg samt en höjd på 40 cm över och under den inre bränslehexagonen 
materialet i detta område var bly med en densitet på 10500 kg/m3 som fungerar som reflektor. Detta 
följs av vakuum. 
 
 

 
 

1.3 Mål 

Målet med arbetet är att undersöka hur kylmedlets förmåga att absorbera gammastrålning påverkar 
behovet av strålskydd för en potentiell rymdreaktor. Samt att undersöka hur mycket strålskydd som 
kan behövas för att göra det tillräkligt säkert att vistas på en rymdfarkost som drivs av denna reaktor 
under ett år. Strålskyddet antas behöva skydda en yta på 3*3 m2 vid ett avstånd på 10 m från 
reaktorn.   
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2 Material och Metod 

MCNP användes för att simulera neutron- och fotonstrålning i reaktorn för både litium och bly som 
kylmedel.  
 
Reaktormodellerna kalibrerades först så att de hade approximativt samma effektiva 
neutronmultiplikationsfaktor 1,05, varje neutron som frigörs i reaktorn kommer i genomsnitt att 
resultera i 1,05 nya fria neutroner. 
 
Reaktorn antas kunna hållas minst 10 meter bort från astronauterna, så i reaktormodellen modelleras 
en potentiell astronaut som ett 20 cm tjockt lager med vatten med mitten 10 meter bort från 
reaktorns centrum, mellan reaktorn och vattnet har modellen ett strålskydd av volfram, med en 
densitet på 17900 kg/m3, med en tjocklek på 90cm. Men vid jämförelsen mellan bly- och 
litiumkylning placerades vattnet närmare reaktorn för att få mer exakta relativa data. 
 

 
Figur 1. Bild på reaktormodellen från ovan och sidan. I modellen finns bränslestavarna och kylmedlet endast 
inom den gröna hexagonen.  Avståndet till området där stråldosen mättes är ej i skala med resten av bilden. 
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MCNP användes sedan för att räkna ut hur mycket strålning per neutron, m3 och sekund som 
approximation av en astronaut skulle utsättas för, resultatet räknades sedan om till stråldos per år för 
att se hur mycket strålskydd som behövdes. 
 
Uträkningarna såg ut som följande:  
 

 1 fission resulterar i att ca 210 MeV frigörs [4] 

 1,0 eV=1,6022*10-19 J [5] 

 Vilket ger att 3,4 *10-11 J frigörs 

 Antalet fissionsneutroner som bildas per fission är approximativt 2,4. 

 Vilket ger att energin per fri neutron blir 1,4*10-11 J/neutron   

 Om vi utgår från en önskad frigjord energi på 1,0 MW (= 106 J/s) ger detta att: 

 Antalet neutroner per sekund blir approximativt 7,1 * 1016  
 

 Multiplikation med absorberad energi per neutron och kilogram ger total dos i J/(kg*s), där 
1,0 J/(kg*s) = 1,0 Sv/s 

 Multiplikation med 31557600 Sekunder per år ger stråldosen i millisievert/år. 
 

3 Resultat 

Approximativt samma stråldos (mindre än 5 % skillnad) uppmättes utanför reaktorn oavsett om vi 
använde bly eller litium som kylmedel. 
 
Om hela reflektorn byttes mot litium sjönk dock den uppmätta stråldosen med strax över 30 %, 
detta medförde dock att den inte fungerade så bra som reflektor. 
 
Tester indikerar att med ett 90 cm tjockt strålskydd på ett avstånd på 10 meter fås en stråldos på 
1,2*10-14 MeV per neutron, vilket ger en stråldos på 4,2 millisievert per år, med ett acceptabelt men 
inte irrelevant relativt fel på 0,09. 
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4 Diskussion 

Det verkar som att blyets gammaabsorberande egenskaper är sämre snarare än som förväntat bättre 
än de hos litium samt att kylmedlets absorptionsförmåga inte hade så stor inverkan på stråldosen. 
Det skulle dock kunna vara värt att göra en utökad efterforskning på om detta även gäller andra 
kylmedel, då en alternativ förklaring till att nästan ingen skillnad kunde uppmätas kan vara om de 
undersökta ämnena har ungefär samma förmåga att absorbera gammastrålning.  
 
 
 
Stråldosen beräknas vara ca 4,2 millisievert på ett år, vilket är långt under gränsvärden för vad som är 
acceptabelt, men då färden går genom rymden lär astronauterna utsättas för betydligt mer strålning i 
övrigt, vilket innebär att rymdfarkoster som är kärnkraftsdrivna ändå kommer att behöva bättre 
skydd mot bakgrundsstrålning för att kompensera. 
 
Observera att om en rektangel med lutande kanter av volfram placeras precis utanför reflektorn 
mellan hela hexagonen med bränslestavar och en yta på 3*3 m2 10 meter bort, sådan att hela ytan har 
90cm strålskydd till alla delar av bränslet, så behövs cirka 4,9 ton volfram. 

5 Slutsats 

Andra faktorer har betydligt större inverkan på stråldosen än kylmedlets förmåga att absorbera 
gammastrålning. Bly verkar inte vara lika bra som litium på att absorbera den strålning som 
absorberas av vatten.  
Om reaktorn kan hållas åtminstone 10 m från astronauterna räcker sannolikt ett 90 cm tjockt lager 
med volfram (densitet 17900 kg/m3) för att stråldosen från reaktorn under ett år ska hamna under 
tillåtna gränsvärden. Om en yta på 9 m2 ska skyddas räcker 4,9 ton volfram.  
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