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Kärnkraften har varit en kontroversiell politisk fr̊aga i Sverige sen de första svenska kärnkraftverken
för kommersiell elproduktion togs i drift under 1960 talet. Idag st̊ar kärnkraften för cirka 40% av
Sveriges totala elproduktion, men dess framtid är osäker. Trots att uppgraderingar av olika slag görs vid
de befintliga reaktorerna har dessa en maximal livslängd p̊a cirka 60 år, vilket innebär att de i framtiden
kommer att behöva demonteras oberoende p̊a vad som kommer att ersätta deras elproduktion. Även om
en kärnkraftsreaktor är, när den jämförs med fossila energikällor s̊asom kol och gas, en ren energikälla
med relativt små koldioxidutsläpp under dess drift återst̊ar diverse problem med den andra generationens
reaktorer, som för närvarande är i drift. Det största problemet är det l̊anglivade radioaktiva avfallet som
inte längre kan vara en del av reaktorns driftprocess.

Idag finns cirka 6000 ton kärnavfall i Sverige. Detta avfall delas upp i tre kategorier: historiskt av-
fall fr̊an den tidigare forskningen kring kärnkraft under 50- och 60-talen, medicinskt avfall fr̊an sjukhus
och uttjänt kärnbränsle och utrustning fr̊an reaktorer. Den framtida avfallsmängden efter slutgiltig de-
montering av de svenska reaktorerna kommer enligt uppskattning att vara ungefär ytterligare 5000 ton
material. D̊a detta material klassas som högaktivt innebär det att omgivningen m̊aste skyddas fr̊an det
under minst 100 000 år. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) är ett bolag bildat av den svenska
kärnkraftsindustrin för att ta hand om det svenska avfallet. SKB har för närvarande en konceptstudie
att bygga ett slutförvar, Slutförvaret för L̊anglivat Avfall, SFL, utanför Forsmark. Detta slutförvar,
tänkt att börja byggas runt år 2045, kommer att förvara avfallet i cylindriska kopparkärl omslutna av
betonitlera cirka 500 meter ner i berget under Östersjön.

Innan avfallet kan placeras i dessa kärl m̊aste det genomg̊a ett antal säkerhetsrutiner och undersökningar,
bland annat att dess radioaktivitet, i form av neutroner och gammastr̊alning, undersöks. Neutronde-
tektion är väl utvecklat, man har tidigare använt isotopen Helium-3 som bas. Idag letas alternativa
metoder till att använda Helium-3 d̊a produktionen av denna isotop har minskat sedan kalla kriget, samt
att denna isotop endast utgör 0.0000135% av naturligt förekommande Helium. Ett av dessa alternativ är
att använda Bor-10 för neutrondetektion. Neutronen växelverkar med boratomen och reaktionen avger
en alfapartikel. Denna alfapartikel, som har en elektrisk laddning kan d̊a användas i kombination med en
scintillator, som avger ljus när laddade partiklar g̊ar igenom dess material. Detta projekt har studerat
scintillatorer belagda med den kemiska sammansättningen borkarbid, som är en förening av bor och kol.
Egenskaperna hos dessa borkarbidbelagda scintillatorer har sedan jämförts med kommersiellt tillverkade
scintillatorer som har ett homogent inneh̊all av bor. Projektet visar att borkarbidbelagda scintillatorer
kan användas för neutrondetektion under förh̊allandena uppsatta i experimentet.
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