
URANHÄRD - För att uranet ska bli varmt och kunna 
koka vattnet behöver det krossas i ännu mindre 
bitar. Det räcker med att krossa en uranatom, för att 
bitarna från den ska göra att fler krossas. Det kallas 
för kedjereaktion och går så snabbt av man behöver 
en broms. Därför finns vatten i härden som gör att 
allt går långsammare.

STYRSTAVAR - Styrstavarna fungerar också som 
en broms. De fångar upp atombitarna som studsar 
runt och ser till att det inte går för fort. När de 
skjuts in i reaktortanken minskar farten på uranet 
och om de dras ut ökar farten.

VATTENÅNGA - När uranatomerna delas blir det 
jättevarmt. Det gör att vattnet i reaktortanken blir 
så varmt att det börjar ånga. Ungefär som när vi 
kokar vatten i en vattenkokare. Ångan leds vidare 
i stora rör. 

TURBIN - När ångan genom rören når turbinen 
börjar den att snurra.

AXEL - Turbinen sitter på en 70 meter lång axel som 
får det att börja snurra även inne i generatorn...

GENERATOR …. och när generatorn snurrar blir 
det el!

ELKABEL - Jättestark ström leds från generatorn 
vidare i en kabel till transformatorstationen...

ELNÄT … och från transformatorstationen åker 
strömmen i de stora elledningarna i elnätet hela 
vägen hem till oss!

KONDENSOR  MED VATTEN FRÅN HAVET  
- Från turbinen åker vattenångan vidare till konden-
sorn. I den pumpas kallt vatten in i rör från havet. 
Det gör att det blir svalt i kondensorn och när ångan 
också blir kall förvandlas den till vatten igen.

PUMP TILLBAKA TILL REAKTORTANKEN -  
Vattnet pumpas sen tillbaka till reaktortanken för 
att kokas upp på nytt. Det här pågår hela tiden, 
dygnet runt och året om.
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Kärnkraftverk

ALLT DU SER ÄR BYGGT av olika pyttesmå bygg-
stenar, som kallas atomer. De är så små att de inte 
går att se med ögat. Vissa atomer har bara en sorts 
byggstenar och då kallas det för ett grundämne. Ett av 
dem heter uran och finns i jorden. När man skapar el  
i ett kärnkraftverk används uran för att koka vatten. 

Sverige har kärnkraftverk i Forsmark, Oskarshamn och 
Ringhals. I ett kärnkraftverk finns en reaktorhall och 
en turbinhall. Det är i reaktorhallen som uran används 
för att värma vattnet och det är i turbinhallen som 
turbinen och generatorn finns. Där inne brummar det 
jättehögt när allt snurrar.

Uran måste grävas fram ur en gruva innan det kan 
användas. Det skickas sen till en fabrik där det pressas 
ihop så att det blir som små tabletter. Tabletterna 
läggs i långa rör och är då redo att skickas till kärn-
kraftverket. En gång om året byts uranet ut. Det är då 
farligt och behöver grävas 500 meter ner i marken i 
stora kopparkistor som också fylls med en speciell 
sorts lera. Då kan vi vara säkra på att det inte kommer 
ut i naturen.

REAKTORBASSÄNG - I reaktorhallen finns en stor 
bassäng, men den går inte att bada i. Vattnet finns 
faktiskt där som ett extra skydd runt reaktortanken.

REAKTORINNESLUTNING - I botten på bassängen 
finns ett stort lock. Det är toppen på reaktorinneslut-
ningen som fungerar som ett skal runt reaktortanken.

REAKTORTANK - I den här händer det spännande 
grejer! Tanken är fylld med vatten och i mitten 
finns rören med uran.
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Så här funkar ett kärnkraftverk:
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