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Vi:

Resonanser

Tre barriärer – kapseln, buff erten 
och berget – ska tillsammans 
hindra de radioaktiva ämnena 
i det använda bränslet från att 
ta sig upp till markytan.

bentonitlera kärnbränsleförvarkopparkapsel

är att det är en plats som har goda förutsättningar för att 

Kärnbränsleförvaret ska bli säkert på lång sikt. Berget är 

stabilt och homogent, samtidigt som sprickorna är få och 

vattenomsättningen liten på djupet. 

Kärnbränsleförvaret består av två delar – ett driftom-

råde på markytan och ett deponeringsområde under jord. 

I anläggningen på markytan hanteras kapslarna med det 

använda kärnbränslet. Där produceras även buff ert och 

återfyllningsmaterial. Via en spiralformad ramp kommer 

man från den inre delen till underjordsdelens centrala del. 

300 meter långa tunnlar

Anläggningen under jord består av ett antal tunnlar på unge-

fär 500 meters djup. Från centrala transport- och stam-

tunnlar förgrenar sig ett stort antal deponeringstunnlar 

vinkelrätt. Deponeringstunnlarna är upp till 300 meter långa 

och placeras på cirka 40 meters avstånd från varandra. 

I tunnlarnas golv fi nns åtta meter djupa deponeringshål pla-

cerade med sex meters mellanrum. I dessa deponeringshål 

ska kapslarna med det använda bränslet deponeras omgivna 

av bentonitbuff erten.

Bygget av tunnelsystemet och deponeringen av kapslar 

i Kärnbränsleförvaret kommer att ske parallellt under många 

år i separata driftområden. När alla deponeringshål i en 

deponeringstunnel är fyllda, fylls tunneln igen med lera. Slut-

ligen fylls hela förvaret igen när alla kapslar har deponerats.

Vid bygget av Kärnbränsleförvaret anpassas anlägg-

ningen till de lokala förhållandena, så att riskerna minimeras. 

Det innebär till exempel att vi kommer att förlägga depone-

ringstunnlarna i den gynnsammaste riktningen i förhållande 

till bergsspänningarna.  Då minskar risken för stabilitets-

problem under bygget. Vi kommer också att se till att vi har 

tillräckligt stort avstånd till stora sprickzoner i berget och 

att deponeringshålen inte skärs av långa sprickor. På så sätt 

minskas risken för att kapseln skadas om det skulle ske ett 

jordskalv i närheten någon gång i framtiden.

Kärnbränsleförvarets barriärer

Närmast bränslet fi nns kopparkapseln. Kapseln är nästan 

fem meter lång och har en diameter på drygt en meter. 

Ytterhöljet består av fem centimeter tjock koppar. Inuti fi nns 

en insats av segjärn (ett slags gjutjärn) för att ge tillräckligt 

hög hållfasthet. Kapseln väger mellan 25 och 27 ton när 

den är fylld med använt kärnbränsle. Ungefär två ton av 

totalvikten utgörs av använt bränsle. Kapselns uppgift är 

att isolera det använda bränslet. Så länge den är tät kan inga 

radioaktiva ämnen komma ut ur den. 

Kopparkapslarna omges av 30 centimeter tjocka ringar 

och block av bentonitlera. Bentonitleran sväller när den tar 

upp vatten och fungerar som en buff ert mellan deponerings-

hålets bergväggar och kapseln. Skulle en kapsel bli otät är 

det bentonitbuff ertens uppgift att fånga in och fördröja 

spridningen av radioaktiva ämnen. Buff erten ska också hin-

dra skadliga ämnen i grundvattnet från att korrodera kapseln 

samt skydda kapseln från små rörelser i berget. 

Den tredje barriären som hindrar de radioaktiva ämnena 

från att ta sig upp till ytan är berget självt. Så gott som alla 

radioaktiva ämnen kan fastna på bergets sprickmineral och 

inne i bergets mikroporer. Berget ska också isolera avfallet 

från sådant som händer på markytan.

SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

SKB har som uppdrag att ta hand om och slutförvara radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken på ett säkert sätt. Läs mer på www.skb.se.
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Figure 1. The KBS-3 system for geological storage of high-level spent nuclear fuel. 

1.2.! Seismicity of Sweden 
Sweden is presently a low seismicity area, far from plate boundaries, with 
most of the earthquakes located in the southwestern portion of the country, 
along the coast of the Gulf of Bothnia and in Norrbotten (Figure 2, left) 
(Slunga, 1991; Bödvarsson and Lund, 2003). About two to three earthquakes 
per day are currently recorded by the Swedish National Seismic Network 
(SNSN), but the majority of these are small and at such depths that they pose 
no serious threat to constructions (Bödvarsson et al., 2006). For instance, the 
foci of the Skövde 1986 magnitude 4.5 earthquake and its aftershocks were 
located at 20 – 35 km depth. (Arvidsson et al., 1992). A more recent event, 
the 2008 Skåne County magnitude 4.3 earthquake occurred at about 10 km 
depth. The largest instrumentally recorded event in Sweden occurred in 1904 
close to the Koster Islands in the southwestern part of the country and had a 
magnitude of Ms 5.4 (Bödvarsson et al., 2006). 
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≠Luft Lera

Resonanser – som beaktats?

Resonanser i berget mellan gångarna 
eller mellan markytan och gittret 

Resonanser inne i de lerfyllda gångarna 

Kan förekomma 
oberoende av 

varandra, 
men kan också 

samverka!

Infallande plan
SH-våg

(Infallsriktning)

(Polarisationsriktning)
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Föreskriven acceleration på hela randen

Föreskriven förskjutning på hela randen
m

Antag nu att dessa tryckoscillationer 
exciterats i de bentonitfyllda tunnlarna i berget
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Vad är det fråga om för resonanser? 

Förenkla till cirkulärt tvärsnitt!

Vad är det fråga om för resonanser? 

Analytisk räkning för inkompressibel lera

�rp� µr⇥ (r⇥ u) + ⇢!2 u = 0

r2p = 0, r • u = 0

Incompressible circular cylinder
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2 Summering: 

Resonanseffekter föreligger 
Resonans kan ge stora spänningskoncentrationer 
Risk för skada på en eller flera skyddsbarriärer? 

Hittills: förenklad modell (last, geometri, …)

Diskussion



Dämpning?
z = z0z = �z0

r0
.. .. .. .. .. .. .. ..

�rP � µr⇥ (r⇥U) + ⇢!2 U = 0

µ = µ0 ⇥ (1 + i ⇣)Naïve damping model:

Även i detta fall existerar resonanser  
med koppling stående skjuvvåg — tryckoscillation 

i cylindern 


