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Den 17 november 1998 invigde dåvarande stats-
minister Göran Persson kapsellaboratoriet hos 
Svensk Kärnbränslehantering AB i Oskarshamn. 
Då hade en elektronstrålesvetsmaskin för svets-
ning i reducerat tryck (0,2 mbar) installerats på 
kapsellaboratoriet för att försluta de 5 cm tjocka 
kopparkapslarna. Dessutom hade utrustning för 
oförstörande provning (OFP) av svetsarna installe-
rats i form av en kraftig röntgen och en sofistikerad 
ultraljudsutrustning.

METOD FÖR ATT FÖRSLUTA KAPSLAR
Nu, 20 år senare, är det en annan svetsmetod 
som gäller för kapselförslutningen, friktionsom-
rörningssvetsning (FSW). 2003 installerades en 
FSW-maskin från Esab som kan försluta fullstora 
kapslar (fem meter långa och drygt en meter i dia-
meter). Redan 2004 producerades en serie under 
produktionsliknande former, 20 lock och kortare 
rör förslöts i den planerade produktionstakten en 
svets/dag, där både maskinen och svetsproceduren 
visade sin repeterbarhet och robusthet. 

2005 valde SKB FSW som referensmetod och 
slutade därefter att utveckla elektronstrålesvets-
ning. Detta efter flera års utvärdering då båda 
svetsmetoderna fick visa sin lämplighet i produk-
tionsliknande svetsserier, och där FSW visade sig 
bäst lämpad både när det gällde svetskvalitet och 
robusthet/tillförlitlighet. 

SVETSTAPP I SUPERLEGERING
Forskningen och utvecklingen av FSW har sedan 
2005 fokuserat på att automatiskt reglera svets-
proceduren, säkerställa svetstappens livslängd och 
att producera ett svetsgods utan oxidpartiklar. Vid 
svetsutvecklingen upptäcktes att korrelationen 
mellan kavitetsbildning och verktygstappens tem-
peratur var väldigt bra, och att värmetillförseln 
styrde temperaturen med lite fördröjning. 

Med denna kunskap utvecklades en automatisk 
kaskadregulator som ändrar verktygets varvtal 
för att styra värmetillförsel och tapptemperatur 
under hela svetscykeln. Svetstappen är tillverkad 
i superlegeringen Nimonic 105 och dess livslängd 
har optimerats genom en ytbeläggning, borttagna 
stresskoncentrationer och minskad belastning 
genom ett koniskt starthål. 

Det har resulterat i att tappen håller i minst fyra 
svetscykler, det vill säga fyra kapslar. Svetstappen 
kommer dock att bytas ut efter varje cykel vilket 
innebär en säkerhetsfaktor mot brott på minst fyra 
gånger. 

FRAMSTEG ATT KONTROLLERA PROCESSEN
Svetsmaskinen beställdes 2002 för svetsning i luft, 
men de senaste fem åren har fokus legat på att 
producera ett svetsgods med minimalt med oxid-

Förslutna kopparkapslar  
för använt kärnbränsle

Det ligger 20 års utveckling bakom tekniken att försluta 
de kopparkapslar som är avsedda att innesluta Sveriges 
använda kärnbränsle.

Kopparrör, kopparlock 
och segjärnsinsats. En 
kapsel är fem meter lång, 
en meter i dia meter och 
består av en segjärns
insats samt ett ytterhölje 
av 50 mm koppar. När 
de är fyllda med bränsle 
väger varje kapsel 25 ton.

REPORTAGE

›

Sekvenser vid en svetscykel: 1. uppvärmning/start,  
2. nedgång, 3. foglinje och 4. parkering.
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Genom vår unika utbildningsfilosofi 
och kunskap, kan vi ge utbildningar 
som är helt anpassade efter Era 
önskemål. I vårt utbildningscenter 
finns robotar från ABB, Yaskawa, 
Fanuc, KUKA & Universal Robots. 
Vi kan även utbilda på plats hos Er! 

RWI Grundutbildning robotsvetsning 
Utbildningen riktar sig till personal som 
ska sköta en robotsvetsstation. Inga 
förkunskaper krävs. Utbildningsveckor: 
2018: 49,51. 2019: 3,5,8,11,15,19,21,25. 
RWII Fortsättning robotsvetsning 
Utbildningen är för personal som ska 
ställa in svetsparametrar och göra egna 
robotsvetsprogram. Utbildningsveckor: 
2018: 50. 2019: 4, 9, 15, 26. 
RWIII Avancerad robotsvetsning 
Utbildningen riktar sig till personal som 
ska eller redan arbetar med komplex 
programmering. Utbildningsveckor: 
2018: 48. 2019: 12, 24. 

Löser kontaktsökningsproblem 
Utvändig rensning av gaskåpa! 
TSC tar bort svetsrök och 
smuts utvändigt på gaskåpan, 
som kan leda till kollisioner. 
Ett måste vid kontaktsökning 
med gaskåpa! 

Ser till att roboten aldrig missar 

 

UTBILDNINGAR 

WELDFINDER är en laser- 
sökare som används för att 
hitta stället där roboten ska 
svetsa. Genom denna 
möjlighet kan man alltid 
svetsa rätt och ta bort 
tidigare problem. 
Mäter på hela 420 mm avstånd och har 
ett patenterat system för TCP-kontroll. 

 

VI HJÄLPER ER! 

 
 

Utbildning   •   Processoptimering 

 

TouchSenseCleaner™ 

 

WELDFINDER™ 

 
 
 
 
 

www.axsonrobot.se 

ROBOTUTBILDNING 
& ROBOTPRODUKTER 

 
 
 

Tel. 031-748 52 85 
Södra Långebergsgatan 18, 436 32 Askim 

Bränslekuts av urandioxid
med använt kärnbränsle

Kapslingsrör Kopparkapsel med 
insats av segjärn

Urberg Slutförvarets undermarksdel

Slutförvarets ovanmarksdel

500 m

Bentonitlera

Kap Kopparkapsel med 
insats av segjärn

Urberg Slutförvarets undermarksdel

Slutförvarets ovanmarksdel

500 m

Bentonitlera

SKB arbetar efter en metod för slutförvaring av det använda kärnbränslet som kallas för KBS3 
och bygger på tre skyddsbarriärer: kopparkapslar, bentonitlera och det svenska urberget.

REPORTAGE

SKB:s metod för slutförvaring

SKB arbetar efter metoden KBS-3 
för slutförvaring. Den bygger på tre 
skyddsbarriärer: kopparkapsel, bento-
nitlera och svenskt urberg.

Metoden innebär att det använda kärn-
bränslet till att börja med kapslas in i 
koppar. De täta kopparkapslarna placeras 
sedan i ett tunnelsystem på 500 meters 
djup i urberget. Här bäddas kapslarna in  
i bentonitlera.

KOPPARKAPSELN SKYDDAR
Kopparkapslarna har insatser av segjärn. 
De är fem meter långa och en enda kapsel 
väger runt 25 ton när den är fylld med 
använt bränsle. Ytterhöljet består av fem 
centimeter tjock koppar. Kapseln är kon-
struerad för att stå emot korrosion och den 
mekaniska påverkan som kan uppstå som 
en följd av rörelser i berget.

LERBUFFERTEN BÄDDAR IN
Nere i tunnlarna i kärnbränsleförvaret 
bäddas kopparkapslarna in i bentonitlera. 

Leran fungerar som en buffert och skyddar 
kapseln mot korrosionsangrepp och mindre 
bergrörelser.

När alla kapslar med använt kärnbränsle 
är på plats, kommer kärnbränsleförvaret 
att förslutas. Tunnlarna stängs och grund-
vatten tränger tillbaka in. Lerbufferten tar 
långsamt upp vatten och sväller så att den 
fyller de hålrum och sprickor som omger 
deponeringshålet.

Lerbufferten hindrar vatten från att 
tränga in i kapseln om en spricka skulle 
uppstå. Bufferten hindrar även radioaktiva 
ämnen från att komma ut i berget.

URBERGET ISOLERAR
Den sista barriären är urberg. Bergets 
uppgift är att isolera avfallet. Det ger en 
stabil kemisk miljö och skyddar från det 
som händer på markytan. Berget och det 
stora djupet bidrar till att hålla det använda 
bränslet avskilt från människa och miljö 
i minst 100 000 år. Det gör så att kapseln 
och bufferten behåller sin funktion mycket 
länge. Ett säkert slutförvar har skapats.
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partiklar så en argonkammare som innesluter hela 
svetscykeln har byggts på maskinen och driftsatts.

– De framsteg som gjorts på SKB:s svetsproce-
dur, bland annat med kaskadreglering av värme-
tillförsel och verktygstemperatur, är banbrytande 
för hur man kontrollerar processen för att mot-
verka defektbildning och används idag i många 
FSW-applikationer, berättar Lars Cederquist. 
Lars är den som utvecklar FSW på SKB. Han har 
doktorerat på FSW på Lunds Universitet, forskat 
på processen åt Nasa och ersatt nitar med FSW  
på jetflygplan.

UTVECKLING AV FÖRSTÖRANDE PROVNING
Parallellt med svetsutvecklingen har OFP-metoder 
utvecklats under 20 år på kapsellaboratoriet. Ut-
veckling har i grunden utgått från den utrustning 
som initialt installerades vid kapsellaboratoriet, 
dock har både utrustning och metodik med tiden 
förfinats. Idag används modern utrustning som 
applicerar så kallad array-teknik för både ultraljud- 
och virvelströmsprovning. Dessutom kommer ett 
nytt röntgensystem, som baseras på den senaste 
tekniken, installeras i början av 2019. 

– Tack vare det nära samarbetet mellan svets-
ning och provning har vi kunnat bygga upp mycket 

Kapslarna och korrossionen

Det har varit mycket tal om att kapslarna 
blev underkända på grund av korrossion. 
Är det något som du kan kommentera, Lars 
Cederquist? 

– Kapslarna har inte blivit underkända. Efter 
huvud förhandling i Mark- och miljödomstolen 
höst en 2017 yttrade sig domstolen och Strålsäker-
hetsmyndigheten som planerat till regeringen. Det 
är regeringen som ger tillåtlighet till ett slutförvars-
system med den sökta metoden (KBS 3-metoden).

– Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderade 
regeringen att ge SKB tillåtlighet att uppföra en 
inkapslingsanläggning i Oskarshamn och ett slut-
förvar i Forsmark enligt den sökta metoden. 

JOBB MED KOMPLETTERING
– Mark- och miljödomstolen yttrade sig positivt 
inom många områden men när det gäller koppar-

korrosion rekommenderade de regeringen att ge 
SKB möjlighet att göra en komplettering innan de 
anser att tillåtlighet kan ges. Vi arbetar nu med 
kompetteringen, det handlar om labbstudier och 
beräkningsanalyser. Senast den sista april 2019 
ska kompletteringen vara Miljö- och energidepar-
tementet tillhanda, och de bereder ärendet åt 
regeringen. Underlaget kommer att granskas av 
internationella experter innan SKB lämnar in kom-
pletteringen till Miljö- och energidepartementet.

KRAVSPECIFIKATION
Till sist – hur ser kravspecifikationen ut bakom ett 
sådant här jobb? Kan du ge några exempel? 

– Det generella kravet på kopparhöljet är att  
det ska vara säkerställt att vi har den korrosions-
barriär som krävs. Det är sedan i vår analys av 
säkerhet efter förslutning som vi visar hur vi upp-
fyller Strålsäkerhetsmyndighetens krav.

 LÄS MER
www.skb.se/nyheter/
fordjupat-underlag-
ska-ge-tydligare-svar-
om-kopparkapseln/ 

Svetsning med argon
kammare.

KÄRNBRÄNSLE
Kärnkraftsföretagen i Sverige gick på 1970-talet 
samman och bildade Svensk Kärnbränslehanter-
ing AB, SKB. SKB:s uppdrag är att ta hand om allt 
radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. 
Det högaktiva avfallet, det vill säga det använda 
kärnbränslet ska efter mellanlagring i minst 30 år, 
kapslas in och deponeras i ett slutförvar 500 meter 
ner i berggrunden. Omhändertagandet ska uppfylla 
kraven på högsta säkerhet för människor och miljö

god kunskap över möjliga defekter och därmed 
kunnat anpassa våra provningssystem och utveck-
la tillförlitlig provningsteknik, säger Ulf Ronneteg, 
som arbetat med oförstörande provning på SKB 
sedan invigningen. 

Lars Cederqvist
Svetsansvarig

SKB
 

›
”... FSW visade 

sig bäst läm-
pad både när 
det gällde 
svetskvalitet 
och robust-
het/tillförlit-
lighet.” 

Svetsverktyget: konvex 
skuldra och ytbelagd tapp.

https://www.skb.se/nyheter/fordjupat-underlag-ska-ge-tydligare-svar-om-kopparkapseln/

