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ÚTBAN A JET-TŐL AZ ITER FELÉ
Zoletnik Sándor
ÖSSZEFOGLALÁS
Ez a cikk a Simonyi Károly Tudományos Emlékülésen, a Magyar Tudományos Akadémián
2009. október 30-án elhangzott előadás írott változata. Témája a szabályozott magfúziós kutatások eddig megtett útja, jelenlegi helyzete és
jövője.
SUMMARY
This paper is the written form of a lecture was
delivered at the Károly Simonyi Scientific
Memory Session of the Hungarian Academy of
Sciences on 30. Oct. 2009. Its theme are the
long way up-to now, present situation and future
of the controlled fusion researches.
1. BEVEZETÉS
Szabályozott magfúzión azt a folyamatot értjük,
amikor atommagok egyesítését ellenőrzött körülmények között végezzük annak érdekében,
hogy a folyamatból energiát nyerjünk. Ezt a lehetőséget az atommagok szerkezetének megismerése után nem sokkal ismerték fel, és azon
alapul, hogy a magokat alkotó protonok és neutronok egy részecskére jutó kötési energiája a
közepes rendszámú (Z~26, vas) elemek környékén a legnagyobb, ehhez képest mind a kisebb
atommagokban, mind a nagyobbakban gyengébben kötöttek a nukleonok. Amikor tehát két
kisebb atommagot egyesítünk (fúzió) vagy nagyobb atommagot kisebbekre hasítunk (fisszió),
a protonok és neutronok erősebben kötött állapotba kerülnek, és az energiakülönbséget felhasználhatjuk gépeink hajtására. A folyamat hasonló a kémiai átalakulásokhoz, amikor a molekulák alkotóelemeit – az atomokat – csoportosítjuk másképpen és ezzel energiát nyerünk. Pl. a
szén és az oxigén egyesülése széndioxiddá nevezhető lenne egy atomi fúziós folyamatnak is.
Természetesen az energia megmaradás nem
sérül; ha visszaalakítjuk a kiinduló atommagokat
vagy molekulákat, akkor vissza kell adnunk az
energiát.
Sokféle magfúziós folyamat van; többek között
ilyenek működnek a csillagokban is, amelyek első lépésben hidrogént alakítanak át héliummá.
Ez a folyamat több szakaszban zajlik. Az első
lépcsőben két hidrogén atommag alakul át egy
deutériummá, amelyhez az egyik protonnak ne-
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utronná kell alakulnia. Ez a béta bomlás, amelyet gyenge kölcsönhatásnak is neveznek, utalva arra, hogy nagyon lassan megy végbe. Ez a
mi szerencsénk, ugyanis ezért a Nap hidrogénkészlete is csak évmilliárdok alatt tud átalakulni,
és képes fenntartani a földi életet. Más oldalról
szemlélve ez a lassúság azt jelenti, hogy földi
körülmények között nem lehet a Nap fúziós folyamatait kihasználni, mert csak igen kis menynyiségű energiát termelhetnénk.
Más fúziós folyamatok lehetőségét is felismerték
a XX. század első felében [1]; ebből praktikus
célra leginkább a deutérium és trícium egyesülése alkalmas:

D + T → 4He(3,52 MeV) + n(14,1 MeV).
A zárójelben látható számok az egyes részecskék által elvitt energiát jelzik megaelektronvoltokban, 1 MeV = 1,602×10-13 J. Fontos megemlíteni, hogy a DT folyamatban az energia 80 százalékát a neutron viszi el, amely töltés nélküli
részecske lévén még szilárd testekben és folyadékokban is nagy távolságot tud befutni anélkül,
hogy leadná az energiáját. A másik keletkező
részecske egy hélium atommag (alfa részecske). Meg kell még említeni, hogy a trícium a
természetben csak nagyon kis mennyiségben
fordul elő (felezési ideje 12,32 év), viszont ismertek olyan magreakciók, amelyek segítségével a keletkező neutron egy lítium atommagból
tríciumot tud előállítani. Így a fúziós energiatermeléshez deutérium és lítium kellene csak,
amelyek a természetben nagy mennyiségben
fordulnak elő.
A DT és más fúziós reakciók praktikus használatának nehézsége abban áll, hogy a kiinduló részecskék (atommagok) pozitív villamos töltéssel
rendelkeznek, és így taszítják egymást. Fúziós
reakció csak akkor tud létrejönni, ha az atommagok az elektronfelhő méreténél sokkal közelebb kerülnek egymáshoz; ehhez nagyságrendileg az atomhéjban szokásos elektronvolt (eV)
energiák kb. tízezerszerese kell. Ilyen energiákat részecskegyorsítókkal viszonylag könnyen el
lehet érni, és így a magfizikai folyamatokat tanulmányozni lehet. Sajnos a gyorsítós fúziós folyamatok energiatermelésre nem alkalmasak,
mivel legnagyobb eséllyel a részecskék csak
meglökik egymást, és nem következik be fúzió.
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A részecske gyorsítására fordított energia a részecskék véletlenszerű mozgására, azaz fűtésre
fordítódik. Ez csak akkor nem jelent veszteséget, ha a részecskék egy olyan gázt alkotnak,
amelyben hőmozgásból eredő energiájuk eléri a
fúzióhoz szükséges kb. 10 kiloelektronvoltot. Ez
kb. 100 millió Kelvin hőmérsékletet jelent, amely
elképesztően magas.
Ilyen körülményeket az 1950-es évek első felében létre tudtak hozni atombomba robbantásokkal, és így szabályozatlan fúziós reakciókat hoztak létre, amelyet hidrogén bombának (szuperbomba) neveztek. Teller Ede és mások álma
volt, hogy ezeket a folyamatokat valahogyan
szabályozottan is elő lehetne idézni, és ezzel
egy kimeríthetetlen energiaforrást létrehozni. Ezt
az álmot az elmúlt több mint ötven évben megközelítettük, de elérni még nem tudtuk [2],[3].
2. SIMONYI KÁROLY ÉS A MAGFÚZIÓS
KUTATÁSOK
A fenti alapok után az 1940-es években az iparilag fejlett országokban megindult a munka
a szabályozott fúziós reaktor megépítésére.
A kezdeti lendület gyorsan elfogyott, mert kiderült, hogy a feladat elképesztően nehéz, és nem
kecsegtet gyors sikerrel Célszerűnek tűnt
együttműködéssel előrehaladni. Ennek megfelelően az 1958-ban Genfben megrendezett második „Atoms for Peace” konferencián nyilvánosságra hozták az elért eredményeket és az elképzeléseket. Magyarországon ekkor nem folytak még ilyen kutatások, azonban az új Központi
Fizikai Kutatóintézet (KFKI) egyik vezetője, Simonyi Károly felfigyelt ezekre. 1959-es dátummal a Budapesti Műszaki Egyetemen kiadott egy
jegyzetet [4] amelyben elképesztő széleskörűen
leírja a téma alapjait, a megvalósítás lehetőségeit. Tulajdonképpen az ötven éve bejárt út
alapjait már tartalmazza ez a kis jegyzet. Ezen
írás szerzője előtt nem ismert, hogy Simonyi
járt-e 1958-ban a genfi konferencián, azonban
egy jelenleg is aktív olasz fúziós kolléga, Giorgio
Rostagni néhány évvel ezelőtt emlékezni vélt
egy magyar kollégára, akivel egy trieszti konferencián találkozott ezekben az években. Mindenesetre a fúziós kutatások célkitűzése és
alapjai 1959-ben már megvoltak Magyarországon. Sajnos Simonyi KFKI-ból való kényszerű
távozásával ezek a kutatások megszakadtak és
csak kb. két évtized múlva folytatódtak. Ekkorra
Simonyi jegyzete már feledésbe merült, ő maga
a KFKI-ban többet nem járt, és amikor e cikk
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szerzője 1984-ben doktori munkáját fúziós témában megkezdte, Simonyi Károly neve már
nem is merült fel.
3. AZ ÚT A JET-IG
1958-ban a fúziós kutatások az útkeresés korszakát élték. Világos volt, hogy a kívánt 100 millió Kelvin hőmérsékleten a deutérium-trícium keverékben az atommagokról leszakadnak az
elektronok, tehát a gáz plazmává alakul, amely
a szabad atommagok és elektronok elegye. Egy
ilyen plazma a gázokkal összehasonlítva rendkívül furcsa viselkedésre képes, alapvető tulajdonsága, hogy elektromágneses terekkel
kölcsönhat, maga is elektromágneses tereket
kelt, és mozgása ezekkel befolyásolható. Ennek
megfelelően általános volt az az elképzelés,
hogy a fúziós plazmát valamiféle mágneses
csapdában kellene egyben tartani. A csapda
megvalósítására sok elképzelés volt, amelyek
nagy része azon alapult, hogy az elektromosan
töltött részecskék a mágneses erővonalak mentén Larmor pályán mozognak (más szóval ciklotron mozgást végeznek), ahogy azt az 1. ábra
mutatja. A mágneses térre merőlegesen gyakorlatilag nem tudnak elmozdulni, e mentén azonban szabadon tudnak áramolni. Inhomogén
mágneses térben más hatások is fellépnek,
amelyek közül az egyik legfontosabb, hogy a
nagyobb mágneses térrel rendelkező tartományok (tehát ahol az erővonalak összesűrűsödnek) taszítják mind az ionokat, mind az elektronokat. Ezt hívjuk mágneses tükörnek, amely képes a felé nem túl gyorsan mozgó részecskéket
visszaverni és ezzel a plazmát részben egyben
tartani. Ilyen mágneses tükrökön alapuló berendezések több változatával is kísérleteztek. Másik
irány volt, hogy megpróbálták a mágneses erővonalakat zárt görbékké alakítani; ekkor a részecskéknek nincs hol elszökni. Ez első közelítésben valóban így van, azonban görbült mágneses terekben a részecskék nem szigorúan az
erővonalak mentén mozognak, és így hosszú
időre mégsem lehet a plazmát összetartani. Tulajdonképpen ez az állítás nem egészen pontos,
így valójában a plazmát folyamatosan egyben
lehet tartani, ha pótoljuk az elvesző részecskéket és energiát. Ha azonban nagyok a veszteségek, akkor a pótlás túl sok energiát igényel és
a fúziós reaktorban nem lehet nettó energiát
termelni. A kulcs tehát a veszteségek csökkentése.
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1. ábra
Töltött részecskék Larmor-mozgása.

2. ábra
A tokamak berendezés elvi vázlata

Az 1960-as években – a sok különböző berendezés közül – váratlanul kiemelkedett egy típus,
a tokamak. Ezt az moszkvai Kurcsatov Kutatóintézetben fejlesztették ki, és tulajdonképpen egy
tórusz alakú plazmát erős mágneses térrel öszszetartó berendezést takar (2. ábra). Titka az
volt, hogy az erővonalakat nem csak gyűrűbe
görbítették, hanem a tóruszban körbefutva, azok
meg is csavarodtak. Ez a helikálisan csavarodó
szerkezet kiküszöböli a mágneses tér görbületéből fakadó lassú részecskemozgások hatását,
mivel a részecskék a csavarodó erővonalak
mentén haladva mind a plazma alját, mind a tetejét bejárják. Ezen a módon a plazmát hosszú
ideig képes stabilan egyben tartani. A mágneses
tér megcsavarását a tokamak úgy éri el, hogy a
plazmagyűrűben körben áramot hajt, és az áram
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mágneses tere hozzáadódik a külső tekercsek
tisztán körbefutó mágneses teréhez. A plazmaáramot természetesen fenn kell tartani valahogyan. Ezt egy transzformátorral oldották meg,
amely a plazmagyűrűben – mint egy transzformátor szekunder tekercsében – áramot indukál.
Hasonló, csavart geometriájú berendezésekkel
kísérleteztek Amerikában és az Egyesült Királyságban is, azonban azokban ezt a geometriát
tisztán külső mágneses tekercsekkel hozták létre. Ezt a berendezés-típust hívják sztellarátornak. Ezek a korai sztellarátorok azonban – akkor
még nem ismert okokból – nagy veszteségekkel
rendelkeztek, így az első híreket a tokamakban
elért paraméterekről (kb. 10 millió K hőmérséklet) kétkedés fogadta. 1969-ben egy angol kuta-
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ból a hőveszteség nagyobbik része a részecskékkel együtt távozik, amelyekről akkor úgy gondolták, hogy egymás közötti sorozatos ütközésekkel diffundálnak a mágneses téren keresztül.
Ez a plazma felületével arányos veszteséget jelent, míg a fúziós reakciók az egész berendezés
térfogatában zajlanak. Mivel a térfogat és a felület hányadosa a berendezés lineáris méretével
arányos, ezért adott hődiffúziós sebességnél a
nagyobb berendezés előnyösebb.

tócsoport lehetőséget kapott arra, hogy az akkor
újonnan felfedezett lézerrel méréseket végezzen
egy moszkvai tokamak berendezésen. Ez akkor
nagy technikai kihívás volt, mivel a szovjet kutatóknak a plazma hőmérsékletéről csak áttételes
információjuk volt. A modern lézeres technika
fényt szóratott a plazma elektronjain és a fény
Doppler eltolódásából számolták ki a plazmaelektronok mozgási sebességét, amely végül is
a plazma hőmérsékletét jellemzi. Ez a Thomsonszórásnak nevezett bonyolult, de direkt mérés
igazolta a szovjet kutatók állítását.

A Q = 1 elérése mérföldkő lenne a fúziós kutatásokban, ezért az USA és az Európai Közösség
között megkezdődött a verseny egy megfelelő
tokamak kísérlet megépítésére. Princetonban a
TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor) nevű berendezést kezdték építeni. Európa még ambiciózusabb tervet dolgozott ki, egy hatalmas D keresztmetszetű tokamakot (JET, Joint European
Torus), amelyet – hosszas alkudozás után – az
angliai Culhamban (Oxford mellett) kezdtek építeni. A speciális alak oka az volt, hogy adott méret esetén így nagyobb plazmatérfogatot lehet
elérni, másrészt az MHD (magnetohidrodinamikai) számítások szerint egy hosszúkás keresztmetszetű plazma nagyobb nyomásig stabil.

Az eredmény hatása elementáris volt. Néhány
év alatt szinte minden sztellarátort tokamakká
alakítottak, és nagyszámú új tokamak is épült.
Az első időkben a tórusz nagysugara 1 m alatt
maradt, de az eredmények olyan bíztatóak voltak, hogy gyorsan épülni kezdtek nagyobb berendezések is. A hetvenes évek közepére úgy
látták, hogy 3 m körüli nagysugárral már olyan
berendezés is építhető lenne, amelyben a fúziós
teljesítmény kb. megegyezne a plazma fűtésére
fordított teljesítménnyel: Q=Pf/Pv. Itt Pf a fúziós
teljesítmény, Pv pedig a veszteségi teljesítmény,
amely egyensúlyban megegyezik a fűtési teljesítménnyel, amennyiben a fúziós teljesítmény
nem járul hozzá a plazma fűtéséhez. Egy fúziós
reaktorban ez már nem lenne igaz, mivel optimális esetben az alfa részecskéket a mágneses
tér szintén csapdában tartja, így a fúziós teljesítmény 20 százaléka (az alfa részecskék energiája) a plazma fűtésére fordítódna.

Mindkét berendezés 3 m körüli nagysugárral
rendelkezett, és felkészítették trícium használatára is. Ezt más berendezés azóta sem tudja,
mivel a trícium veszélyes radioaktív anyag, ezért
használata különleges előkészületeket igényel.
Tríciumra egyébként nincs is feltétlenül szükség
addig, amíg a kísérlet csak a plazma összetartására és fűtésére irányul, és nem energia termelésére.

Az hogy a Q = 1 lehetőség miért függ a berendezés méretétől könnyen megérthető. A plazmá-
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3. ábra
A JET tokamak belső képe a működés kezdetén és ma (EFDA JET: www.jet.efda.org)
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A két óriás tokamak az 1970-es évek végén, a
80-as évek elején fokozatosan működésbe lépett. A JET belső képe látható a 3. ábrán az
üzembe helyezéskor és ma. A berendezés egyre bonyolultabb lett, fokozatosan számos új
technológiai megoldást dolgoztak ki, ezért tapasztalható fokozatos előrelépés a berendezések eredményeiben is. Tekintsük át, milyen
technológiák szükségesek egy tokamak vagy
más fúziós berendezés működtetéséhez!
4. MI KELL EGY TOKAMAKHOZ?
A tokamak plazma nyomását a mágneses téren
keresztül végső soron a berendezés mechanikai
szerkezete tartja. Mivel a plazma hőmérséklete
10-100 millió K, és a nyomás a hőmérséklet és a
sűrűség szorzata, reális mechanikai terhelések
mellett a sűrűség megengedhető maximális értéke valahol a légköri sűrűség 10-5 része körül
van. Mivel tiszta hidrogén plazmára van szükség, ennél sokkal kisebb sűrűségre kell a légnyomást csökkenteni a berendezésben a működés előtt (kb. 10-8 mbar). Ez nagyvákuum,
amelyhez kétlépcsős vákuumrendszer és speciális kamratisztítási eljárások kellenek, akárcsak
más vákuum-berendezéseknél. A jó vákuum
előállítása időigényes, egy nagyobb berendezésnél hetekbe is kerülhet. A vákuumot tartó
kamrának természetesen megfelelően szilárdnak is kell lennie, hiszen ellent kell állnia a külső
légnyomásnak amely 10 tonna/m2!
A tiszta vákuum előállítása után szükség van
mágneses térre. Ezt a mai berendezések többségében réz tekercsekkel állítják elő. A mágneses indukció értéke tipikusan 1-5 Tesla, amelyhez a tekercsekben megaamperes áramra van
szükség. Ez egy nagyobb tokamaknál akár több
100 MW disszipált teljesítményt is jelent, amelyet csak néhány másodpercig lehet biztosítani,
valamint a tekercsek hűtését sem lehet ennél
hosszabb időre megoldani. Vannak szupravezető tekercsekkel ellátott berendezések is, ezek
elenyésző teljesítményt igényelnek, még a hűtést beleszámítva is. A fúziós erőművek mindenképpen szupravezető tekercsekkel fognak
majd működni. A szupravezető tekercsek működéséhez körülbelül -270 °C-ra kell ezeket lehűteni. A mágneses tekercsek tervezésének másik
fontos szempontja, hogy ellenálljanak a mágneses tér és a tekercsben folyó áramok kölcsönhatásából eredő óriási erőknek, tehát megfelelő
mechanikai tartószerkezettel kell rendelkezniük.
A tokamak berendezésben a mágneses tér csavarodásához a plazmagyűrűben áramot is kell
hajtani. Ez úgy történik, hogy a tórusz központi
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nyílásában egy transzformátor segítségével időben növelik a mágneses fluxust. Ez az indukció
törvényei szerint a tórusz alakú vákuumkamra
középvonalában egy elektromos teret indukál
amelynek körintegrálját nevezzük hurokfeszültségnek. Kellően ritka gáz és elég nagy elektromos tér elindít egy lavinakisülést, amelyben
folyni kezd az áram. Az áram mágneses tere
megcsavarja az eredetileg tisztán körbefutó
mágneses erővonalakat, és ebben a geometriában már egyben marad a plazma. Az áram a
plazma ellenállásán keresztül Joule hőt fejleszt,
amely fűti a plazmát. A növekvő hőmérséklet
csökkenti az ellenállást, így növeli az áramerősséget. Így a tokamak plazma lassan felmelegszik és kialakul a benne folyó áram is. Az áramgyűrű tágulni igyekszik, ennek ellensúlyozására
a 2. ábrán is látható stabilizáló tekercsekben
szintén áramot kell hajtani. Ez úgy történik, hogy
valamilyen módon mérjük a plazmaoszlop helyzetét a vákuumkamrában, és egy elektronikus
eszközzel úgy szabályozzuk a stabilizáló tekercsek áramát, hogy a plazma helyben maradjon.
Szintén szabályozni kell a plazmaáramot hajtó
transzformátor primer tekercsében folyó áramot
is annak érdekében, hogy a szükséges plazmaáramot tartani tudjuk.
A fenti eljárással viszonylag egyszerűen felépíthető és szabályozható a tokamakban a plazmakisülés. A probléma csak az, hogy a mágneses
geometriához szükséges plazmaáram értéke
adott, amely meghatározza a Joule hőt is. Sajnos ez nem teszi lehetővé 100 millió Kelvin hőmérséklet elérését, ezért a plazma fűtésére más
módszert is használni kell. Egyik ilyen eljárás az
úgynevezett atomnyaláb fűtés (Neutral Beam
Injection, NBI). Ebben először egy plazma ionforrást hoznak létre, egy külön berendezésben.
Ebből hidrogén (vagy deutérium, trícium) ionokat
húznak ki egy kis elektromos térrel, majd 50-80
kV potenciálon átfuttatva őket, egy ionnyalábot
hoznak létre. Ez áthalad egy ritka gázt tartalmazó cellán, ahol az ionok 50-80% körüli valószínűséggel elvesznek egy elektron a gázmolekuláktól, és kialakul egy nagyenergiás, semleges
atomnyaláb, amely akadálytalanul át tud hatolni
a tokamak mágneses terén. Miután ez a tokamak plazmába ér, a plazma gyors elektronjai ionizálják ezeket a nyalábatomokat és a keletkező
gyors ionok Larmor-pályára térnek a tokamak
mágneses terében. Ezek az ionok nagyobb
energiájúak, mint a plazma saját ionjai, ezért
sokszor körbefutva a tóruszban, ütközésekkel
leadják energiájukat a plazmának, tehát fűtik
azt. Ezen a módon mind teljesítmény, mind részecskék jutnak a plazmába.
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4. ábra
A JET tokamak diagnosztikai rendszere (EFDA JET: www.jet.efda.org)

Más fűtési eljárások úgy működnek, hogy antennákkal vagy hullámvezetőkkel olyan elektromágnes hullámokat juttatnak a plazmába, amelyek frekvenciája rezonál a plazma ionjainak (Ion
Cyclotron Resonance Heating, ICRH) vagy
elektronjainak (Electron Cyclotron Resonance
Heating, ECRH) ciklotron frekvenciájával, és így
energiát tudnak átadni a plazma részecskéknek.
Ezekkel a fűtési eljárásokkal több MW teljesítmény juttatható a plazmába, és elérhető a fúzióhoz szükséges 100 millió Kelvin hőmérséklet.
Meg kell említeni, hogy a fűtési eljárások többékevésbé alkalmasak a plazmaáram hajtására is.
Ennek megfelelően egy állandóan működő
tokamak erőműben – a remények szerint – lehetőség lenne arra, hogy az induktív (ezért csak
korlátos időtartamig működőképes) áramhajtást
helyettesítsük velük.
A fűtés mellett másik fontos szabályozandó paraméter a plazma sűrűsége. Ez legegyszerűbben úgy oldható meg, ha egy gázszeleppel szabályozott mennyiségű gázt juttatunk a plazmába. Ez a módszer nagy berendezésnél már nem
nagyon hatásos, mivel a gázatomok kis távolság
befutása után ionizálódnak és nem jutnak elég
mélyre a plazmába. Egy alternatív módszerrel a
bejuttatandó hidrogén gázt egy folyékony héliummal hűtött csőben kondenzáltatják, és a hóhoz hasonló állagú anyagot mechanikusan tö-

mörítik. Az így kapott kis hidrogén jégdarabokat
(pelleteket) egy centrifuga vagy fúvócső-szerű
szerkezettel lövik a plazmába, ahol azok intenzív párolgásba kezdenek. A pellet körül kialakuló
gázfelhő megvédi azt a plazma fűtésétől, és így
egy mm méretű pellet a plazma közepére is eljut, ha legalább néhány száz m/s sebességgel
halad.
A bejuttatott gázt valahogyan ki is kell szívni a
berendezésből. Az ionok minden igyekezetünk
ellenére lassan kijutnak a plazmából. Ha a vákuumkamra fala közel van, akkor a becsapódó
plazma ionok a falból atomokat tudnak kiütni. Ha
a fal pl. acélból van, akkor sok vas és más, nagy
rendszámú atom jut a plazmába, és ott elveszti
elektronjait. Ezeknek a nagy töltésű ionoknak
(pl. a vas 26-szorosan is tud ionizálódni) az
elektromos terében a plazma elektronok erősen
gyorsulnak és közben igen erősen sugároznak
(fékezési [Brehmsstrahlung]- és rekombinációs
sugárzás). Mivel a sugárzási intenzitás az ionok
töltésének négyzetével változik, 1% vas szenynyezés több mint hatszorosára növeli a plazma
sugárzását, ezért nem engedhető meg. Ennek
elkerülésére a plazmát olyan szerkezeti elemekkel határolják, amelyek alacsony rendszámú,
hőálló anyagból készülnek, pl. grafitból. Ezeket
hívjuk limitereknek; a 3. ábrán a jobb oldali képen, a tokamak belső falán láthatók ilyen
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limiterek. Még ennél is jobb megoldás, ha a
plazma szélén a mágneses erővonalakat külön
tekercsekkel úgy perturbáljuk, hogy egy vékony
rétegből minden erővonal előbb-utóbb egy részben zárt térbe jusson. Ezt hívjuk divertornak, a
zárt térrészt pedig divertor kamrának. A divertor
kamrában a mágneses erővonalak ráfutnak a
divertor lemezekre, amelyek tipikusan valamilyen szén alapú anyagból (pl. grafit) készülnek.
Ilyen divertor látható a 3. ábrán is. A divertorlemezeken semlegesítődő hidrogén atomok viszonylag nagy nyomást hoznak létre a divertor
kamrában, ezért a lemezek közötti réseken a
semlegesített gáz jó hatásfokkal elszívható. Erre
általában kriopumpákat használnak, azaz olyan
panelokat, amelyeket folyékony héliummal anynyira lehűtenek, hogy a gázok ráfagynak. A divertor alapvető eszköz lesz egy fúziós erőműben, ahol gondoskodni kell a fúzióban keletkező
hélium elszívásáról.
A fenti rövid technológiai összefoglalóból is látható, hogy a tokamak plazmát aktívan szabályozni kell, amelyhez mérőeszközökre van szükség. Szokásos ipari mérési eljárások itt nem alkalmazhatók, hiszen nem tehetünk a 100 millió
fokos plazmába egy hőmérőt vagy más eszközt.
A nyolcvanas évekre kialakultak azok a speciális
módszerek, amelyekkel egy fúziós plazma extrém paramétereit mérni lehet. Ezek a plazmadiagnosztikai technikák legtöbbször speciális
plazmafizikai, atomfizikai vagy magfizikai jelenséget használnak ki egy-egy paraméter mérésére. A 4. ábra a JET tokamak diagnosztikai rendszerét mutatja, amely kb. 40 különböző mérésből áll. A plazmadiagnosztika a fúziós kutatások
fontos területe, a kutatók jelentős része valamilyen diagnosztikai eljárás létrehozásával kerül
először kapcsolatba a tokamakkal, a kutatók jelentős része plazmadiagnosztikai fejlesztéssel
és a mérések kiértékelésével foglalkozik.
5. HOL TARTUNK MA?
A JET, TFTR és más, nagy tokamak berendezések az első időkben hozták a tőlük elvárt
eredményeket. Amikor azonban fokozatosan
bekapcsolták az előző fejezetben leírt, kiegészítő fűtéseket a helyzet megváltozott. Minél erősebben fűtötték a plazmát, annál nagyobbak lettek a veszteségek. A plazmaáram értékét ugyanis a kívánt mágneses konfiguráció meghatározza, ellenállása azonban a hőmérséklet növekedésével R ~T-3/2 szerint csökken, így a P = I2
R fűtési teljesítmény is visszaesik. A plazma
hőmérséklete tehát nőtt ugyan, azonban nem
abban a mértékben, ahogyan várták. Ez azt jelentette, hogy valamilyen módon a fűtés növelte
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a hődiffúziót a mágneses téren keresztül. A jelenség értelmezéséhez először meg kell kicsit
vizsgálnunk a plazma veszteségi folyamatait.
A plazmából energia alapvetően két módon kerül ki: sugárzással vagy részecskék által. A sugárzásról a plazma szennyezők kapcsán már
említést tettünk. A plazma az elektronok
ciklotronsugárzása kivételével átlátszó a saját
sugárzására, az tehát teljes térfogatából távozik.
Ezt tehát csak úgy lehet csökkenteni, hogy a
plazmát nagyon tisztán tartjuk. A másik veszteség a részecskék vándorlása a mágneses téren
keresztül. Amikor két részecske ütközik egymással, akkor sebességük véletlenszerűen változik és az 1. ábrán látható Larmor-pálya középpontja véletlenszerűen elugrik egyik mágneses erővonalról egy Larmor-sugárral odébb lévő
másikra. Ez egy klasszikus diffúziós folyamat a
mágneses térre merőlegesen. A mágneses tér
görbülete valamelyest módosítja ezt a viselkedést, de az eredmény még mindig egy diffúziós
részecske- és hőtranszport. Az elméleti számítások szerint ez a veszteség viszonylag kicsi
lenne; egy JET méretű tokamak netto energiát
tudna termelni.
A probléma ott van, hogy a kísérleti eredmények
egyáltalán nem egyeznek az elmélettel, a részecsketranszport sokkal nagyobb értéket mutat, és meghatározó a plazma veszteségeiben.
Ennek az „anomális transzportnak” sokáig nem
tudták az okát, de a mérésekben empirikusan
meghatározták az értékét, és ennek alapján határozták meg a nagy tokamakok (JET, TFTR)
várható teljesítményét. Nyilvánvalóan ez az extrapoláció nem működött a kiegészítő fűtésekkel,
láthatólag azok valamilyen rejtélyes módon növelték ennek az anomális transzportnak az intenzitását. Érdekes volt, hogy nem számított, milyen kiegészítő fűtést használtak, a tendencia
nagyjából ugyanaz volt. Újraszámolva a tokamakok várható teljesítményét a kiegészítő fűtésekkel tapasztalt anomális transzporttal, az eredmény lesújtó volt; a JET meg sem fogja közelíteni a Q = 1 körüli állapotot.
Fentebb már említettük, hogy a felületi veszteségek relatív szerepe csökkenthető, ha növeljük
a berendezés méretét. Ez megtehető a tokamakoknál is, a kérdés csak az, hogy meddig. A JET
már önmagában is óriási berendezés, ennél kétszer-háromszor nagyobb még elképzelhető, de
elég reménytelen mérnöki vállalkozás egy tízszer ekkora berendezést építeni. A fúziós energiatermelés ábrándja tehát elúszni látszott. Ebben a helyzetben izgalmas eredmény született
1982-ben, a München melletti garchingi ASDEX
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(Axi-Symmetric Divertor EXperiment) tokamakon, amelyen eredetileg a divertor koncepciót
tervezték vizsgálni. Friedrich Wagner (aki jelenleg az Európai Fizikai Társulat elnöke) és munkatársai azt találták, hogy látszólag ugyanúgy
induló plazmakisülések hirtelen különböző módon fejlődnek tovább. Vannak nagy veszteséget
mutató, hagyományos (Low confinement, Lmode), és vannak ennél sokkal jobb (High
confinement, H-mode) plazmák. A két típus között nem folytonos az átmenet, a plazmakisülés
időbeli lefolyása során egy ugrás van az L módból a H módba. Kiderült, hogy a H-mód megjelenése a veszteségeket tipikusan a felére csökkenti, de egyébként a fűtések ugyanúgy befolyásolják a veszteséget, csak alacsonyabb szinten. A H-módot a következő években a legtöbb
tokamakon, így a JET-en és a TFTR-en is reprodukálták. Kiderült, hogy ez a mód a divertorral
ellátott tokamakok bizonyos paraméter-tartományában, kellően tiszta plazma esetén spontán
módon jelentkezik; a plazma valamilyen állapotátmenete. Divertor nélküli tokamakokban is előidézhető, de sokkal nehezebben. A H-mód során csak a plazma szélső – néhány centiméteres – rétegében történik változás; itt a diffúziós
veszteségek a töredékükre esnek. Úgy mondjuk,
hogy kialakul egy transzport gát a plazma szélén; a mélyebb rétegekben a plazma viselkedése változatlan. Természetesen a szélen megjavult szigetelés miatt mind a hőmérséklet, mind a
sűrűség sokkal nagyobb a plazma mélyén, tehát
megnő a fúziós teljesítmény is.
A H-mód felfedezésével újraszámolták a berendezések várt teljesítményét és a Q = 1 körüli állapot elérése a legnagyobb tokamakban, a JETben ismét reálisnak bizonyult. Beépítették tehát
a divertort, amint azt a 3. ábra mutatja is és a
JET valóban hozta is a várt értékeket. 1997-ben
már deutérium-trícium keverékkel is voltak kísérletek, amelyek megmutatták, hogy tranziensen
(egy másodpercre) Q = 0,65, kvázi-statikus
módban pedig Q = 0,2 is elérhető. A kvázistatikus itt természetesen szintén csak néhány
másodpercet jelent, mivel a réz mágnestekercsek energiaigénye miatt a kisülést csak néhány
másodpercig lehet fenntartani. Ez azonban csak
egy technikai korlát; szupravezető tekercsekkel
hosszú ideig is biztosítható lenne. A TFTR tokamakon szintén deutérium-trícium kísérletek voltak, ez a két berendezés beváltotta a hozzájuk
fűzött reményeket. Meg kell még említeni, hogy
bizonyos esetekben a plazma belső rétegeiben
is sikerült egy második transzport gátat létrehozni, amely tovább növelte a plazmák teljesítményét. Ezek a belső transzport gátak azonban
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kevésbé robosztusak, és a plazmaparaméterek
élőidejű vezérlését igénylik.
A H-mód plazmaműködéssel ismét reálissá vált
egy tokamak alapú reaktor megépítése, így már
1985-ben elkezdődött egy nemzetközi együttműködés egy reaktor teljesítményű kísérlet tervezésére,
International
Thermonuclear
Experimental Reactor (ITER) néven. Az elmúlt
25 évben a tokamak-világ az ITER kísérlet tervezése és a jelenségek részletesebb megértése
körül forgott. 2 m nagysugár körüli tokamakok
épültek és rutinná vált a plazma fűtése, szabályzása és méréstechnikája. A TFTR 1998-ban leállt, de a JET ma is működik.

5. ábra
Fúziós teljesítmény különböző deutérium-trícium
plazmakisülésekben a TFTR és a JET tokamakokon
(EFDA JET: www.jet.efda.org)

A tokamakok mellett egy kisebb kutatóközösség
folytatta a sztellarátorok fejlesztését, tehát olyan
berendezéseket épített, amelyek csak külső tekercsek mágneses terével állították elő a csavart
mágneses térszerkezetet a tóruszban. Ez automatikusan megoldaná a plazmaáram hajtásának
problémáját, viszont a berendezés geometriája
lényegesen bonyolultabb. A kilencvenes évekre
itt is kiderült, hogy mi volt a korábbi problémák
oka, és tervek készültek nagy szupravezető tekercsekkel ellátott sztellarátorok építésére. Japánban az LHD 3,9 m nagysugárral 1998-ban
kezdett
működni,
míg
a
németországi
Wendelstein 7-X 5,5 m nagysugárral a tervek
szerint 2013-tól üzemel. Ezek a berendezések
nem képesek még a tokamakok teljesítményével
versenyezni, de mivel a sztellarátorokban a
plazma térfogata kisebb, képesek a plazmát
akár fél órán át is fenntartani. Lehetséges, hogy

| Vol. XIII. No. 1. |

59

|

INFORMATIKA |

valamikor a sztellarátor lesz a kedvelt fúziós
erőműtípus.

6. ábra
A Wendelstein 7-X sztellarátor tekercseinek és
a plazmájának modellje. Az ábrázolt tekercsrendszer
hozza létre a csavarodó mágneses teret, egy ezen kívül
elhelyezkedő (nem ábrázolt) közönséges toroidális tekercs
adja a tér körbefutó komponensének nagy részét. (MaxPlanck-Institut für Plasmaphysik, Greifswald, Germany)

6. MI AZ, AMIT ÉRTÜNK?
A 90-es évek elejére kezdett nyilvánvalóvá válni,
hogy a mágikus anomális transzport hátterében
a plazma mikroszkopikus turbulenciája lehet.
A helyzet hasonló a folyadékokhoz. Például egy
pohár teában, keverés nélkül a cukor nagyon
lassan diffundál szét, de ha kanállal örvényeket
hozunk benne létre, akkor pillanatok alatt édes
lesz mindenhol a tea. Az elképzelés szerint valami ilyen történik a plazmában is. Az elkerülhetetlenül jelenlévő nagy hőmérséklet- és sűrűséginhomogenitások instabilitásokat, hullámokat
keltenek, amelyek transzportálják a hőt és a részecskéket. Ez történik pl. egy olajsütőben is;
amikor az edényt melegítjük az aljáról áramlási
cellák indulnak meg és keverik össze a hideg és
forró olajat. Az elméleti vizsgálatok találtak is
olyan hullámokat a plazmában, amelyek instabilak lehetnek. Ezek hullámhossza mm vagy kisebb tartományba esik, tehát a nem túl nagy
térbeli felbontású mérések nem is látják őket; a
plazma nyugalomban lévőnek tűnik.
A 90-es évekre kifejlesztettek néhány diagnosztikai eljárást, amelyekkel nagy térbeli és időbeli
felbontással lehetett már mérni egyes plazmaparamétereket annak érdekében, hogy képet
kapjunk a plazmában működő mm-cm skálájú
hullámokról. A mérések azt mutatták, hogy nem
találhatók karakterisztikus hullámhosszak vagy
frekvenciák, viszont jól mérhető egy állandó,
zajszerű fluktuáció. Közben elkészültek az első
nemlineáris numerikus modellek is a transzportért felelősnek gondolt instabilitások fejlődéséről.
Ezek is azt mutatták, hogy nem egy-egy hullám
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lesz instabil, hanem sok, és ezek egymással állandó, nemlineáris kölcsönhatásban állnak; a
plazma kifejlett turbulens állapotban van. További szimulációk azt is kimutatták, hogy az elsődleges instabil hullámok képesek nagyobb kiterjedésű áramlásokat kelteni a plazmában.
Ezek erősen nyíró áramlások (sebességük a
térben erősen változik), és így képesek az őket
gerjesztő kis hullámokat mintegy széttépni. Ennek eredményeképpen a primer instabil hullámok és az általuk keltett áramlások dinamikus
egyensúlyba kerülnek, a plazma turbulencia tehát egy önszabályozó rendszer. Ilyen rendszerben előállnak spontán átmenetek, és a H-mód
éppen egy ilyen lehet. Mérések igazolták, hogy
a plazma-széli transzport gátban erősen nyírt
makroszkópikus áramlás található, amely elnyomja a turbulenciát.
A XXI. század első évtizedének nagy eredménye, hogy ezeket az elméletileg megjósolt nyírt
áramlásokat kimutatták a tokamakokban, és ezzel nagyon valószínűnek látszik, hogy végre az
elméleti jóslatok közel állnak a valósághoz. Ez
nem jelenti azt, hogy a tokamak kísérletek már
megbízhatóan szimulálhatók is. Az elméletek azt
is megmutatták, hogy nagyszámú hullámtípus
és áramlás van egyszerre jelen, amelyek kölcsönhatásai igen bonyolultak, ráadásul a plazma-széli határfeltételeken keresztül kapcsolódnak a vákuumkamra falánál zajló atomfizikai folyamatokhoz is. A helyzet hasonló az időjárás
előrejelzéséhez, ahol óriási számítógépekkel
néhány napos előrejelzések már készíthetők, de
hosszabb távra nem lehetséges megbízható jóslatot adni.
Úgy néz ki tehát, hogy megértettük; miért működnek ilyen bonyolultan a mágneses fúziós berendezések plazmái, de egyelőre nem vagyunk
képesek pontosan kiszámítani jellemzőiket. Öszszefoglalva: ma úgy tűnik, hogy egy mágnesesen összetartott fúziós plazma önszabályozó,
turbulens állapotban van. Az önszabályozás a
profilok, a turbulencia és az áramlások kölcsönhatása során valósul meg, és a plazma ezek dinamikus egyensúlya által meghatározott állapotba áll be. Egy fontos példa erre a H-mód átmenet, amely negyedszázada ismert, de még
egyetlen elmélet sem tudta kiszámítani, hogy
milyen körülmények között és pontosan milyen
mechanizmussal jön létre. Ez nem jelenti azt,
hogy semmit sem tudunk kiszámítani a plazmák
viselkedéséből, hiszen egy sor jelenséget pontosan követni lehet. Például a plazma fűtéssel
és sugárzással kapcsolatos folyamatokat, a
globális stabilitást és még sok mást.
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Ebben a helyzetben a következő berendezésgeneráció építése részben számításokon, részben pedig az eddigi eredmények rendezésén és
extrapolációján alapul. Az extrapolálás úgy történik, hogy egy adatbázist készítenek ez eddigi
berendezések jól diagnosztizált méréseiből és a
fontosnak gondolt paraméterek függvényében
illesztenek egy – a veszteségeket jellemző –
energiaösszetartási idő függvényt. (Az energiaösszetartási idő azt mutatja meg, hogy mennyi
idő alatt veszítené el a teljes energiáját a plazma
az adott veszteségi teljesítménnyel). Például a
H-módú tokamak kisülésekre a következő alakot
ölti a skálatörvény [5]:

 E  0.0562I 0p.93Bt0.15n0.41P0.69R1.97 0.58a0.78M 0.19
Itt Ip a plazmaáram, Bt a mágneses tér, n a sűrűség, P a fűtési teljesítmény, M az ionok tömege
a hidrogénhez képest, R a tórusz nagysugara, a
két maradék paraméter pedig a tórusz keresztmetszetének alakját jellemzi. Látható, hogy ez a
kifejezés dimenzióban nem helyes, egyszerűen
egy empírikus törvény. Hasonló illesztéseket készítettek más mennyiségekre is, pl. a H-mód
átmenethez szükséges paraméterekre. A kísérleti paraméterekből számolt és a ténylegesen
mért energia-összetartási idő közötti összefüggést mutatja a 7. ábra. Látható, hogy az eddigi
berendezéseken a mérések kb. 50%-ra fedik a
valóságot. Az ábrán látható az is, hogy a fentebb már említett ITER kísérlethez körülbelül
hármas faktort kellene extrapolálni az energiaösszetartási időben. Tekintettel, hogy az eddigi
kísérletek két nagyságrendet fednek le, ez nem
tűnik túlságosan kockázatosnak.

7. ábra
Az empírikus skálatörvény és a mérések illeszkedése és
extrapolálása az ITER-hez
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7. AZ ITER FELÉ
Mint fentebb már említettük, egy nemzetközi
tokamak reaktor kísérlet gondolata még 1985ben vetődött fel Gorbacsov és Reagan találkozóján. Az ezt követő néhány évben négy partner
állt össze, hogy elkészítse először a berendezés
koncepcióját: az EU, USA, Japán és a Szovjetunió. 1992-re el is készült a koncepciós terv,
amely szerint egy JET-szerű tokamak berendezésre lett volna szükség kb. 6 m tórusz nagysugárral. Ezt követte a részletes tervek elkészítése, amely 1998-ra fejeződött be. Ebben már 8
m-re növekedett a tórusz nagysugara. 1998-ra
azonban sok minden megváltozott a világban.
A Szovjetunió széthullott, a kutatások finanszírozása elakadt; Oroszországban már a saját, T15 névre hallgató nagy tokamakjukat sem tudták
befejezni. Az Egyesült Államokban a hidegháború végeztével politikai igény nem volt már egy
orosz-amerikai kísérletre, ráadásul nem volt éppen olajválság sem, és általában csökkent a kutatásra fordított pénz. A helyzetet nehezítette,
hogy az amerikai fúziós közösség egy része új
numerikus szimulációk alapján azt gondolta,
hogy az ITER nem fogja hozni a várt eredményeket. Ilyen körülmények közepette az amerikai
kormányzat kilépett az ITER együttműködésből
és a fúziós kutatásokra fordított pénzt a töredékére csökkentette. A megmaradt három partnernél sem volt meg a politikai támogatás, hogy egy
akkor 10 milliárd dollár költségűre becsült berendezés építésébe belefogjanak. Politikai javaslatra a berendezést áttervezték azzal a céllal,
hogy a költségeket megfelezzék. Ebben a munkába már az EU meghatározó szerepet vállalt,
ugyanis az EURATOM együttműködésben nem
csökkent a fúziós kutatások támogatottsága, valamint a JET a világ vezető berendezése volt.
2001-re elkészültek az először csak ITERinónak becézett kisebb tokamak tervei, amelyről azt
becsülték, hogy kb. 5 milliárd euróból megépíthető. A tórusz nagysugara lecsökkent 6,2 méterre, de valamelyest kisebb teljesítményt is terveztek. Hirtelen megélénkült a szintér, és Európában Spanyolország és Franciaország vetélkedni
kezdett, hogy kinél épüljön meg az ITER. Japán
is igen erősen érdeklődött, saját helyszínt ajánlva. Egy kanadai szervezet is alakult ITER
Canada néven, és szerette volna a kísérletet a
Nagy Tavak partjára vinni. Ebben a tolongásban
2003-ban az USA ismét belépett az együttműködésbe, és példáját rövid időn belül követte Kína, Dél Korea és India is. 2006-ra nehéz tárgyalások után megszületett az egyezség, hogy az
ITER kísérlet a dél-Franciaországi Cadaracheban épüljön fel. Ennek súlyos ára volt; az EU
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vállalta a költségek felének fedezetét, a többi
partner 10-10%-ot adott. Az utolsónak belépő
India hozzájárulása tartalékba került. Ráadásul
az EU vállalta azt is, hogy hozzájárul a japán JT60 tokamak felújításához, valamint egy EUJapán közös számítóközpont és fúziós kutatóközpont megépítéséhez Japánban.

viszont rajta a trícium termeléshez elképzelt
technológiákat. A 8. ábra mutatja az ITER számítógépes modelljét. A tokamak a JET-hez hasonló felépítésű, de körülbelül kétszer nagyobb.
A szupravezető tekercsek miatt az egész berendezés egy kb. 25 m átmérőjű kriosztátban kap
helyet, amelyet kb. 5 K-re hűtenek.

Az ITER kísérlet célja a fúziós energiatermelés
fizikai és technikai lehetőségének demonstrálása anélkül, hogy villamos energiát termelne, és
folyamatosan működne. A tervek szerint 500
MW fúziós teljesítményt demonstrálna, kb. 50
MW fűtés mellett, Hagyományos induktív áramhajtással Q = 10 mellett 300-500 másodperces
plazmakisüléseket terveznek. Ez a plazmán belül zajló összes folyamat időállandójánál nagyságrenddel nagyobb, tehát plazmafizikai értelemben folytonos működésnek tekinthető. Kiegészítő áramhajtási eljárásokkal, Q = 3 mellett
legalább 1000 másodperces kisüléseket is tervbe vettek, amely már az egész berendezés
szempontjából stacionáriusnak vehető. Ez Q =
10 teljesítménymérlegnek felel meg, amely közel
áll az iparilag hasznosítható verzióhoz. Az 5,3 T
toroidális mágneses teret, és a szabályozáshoz
szükséges egyéb mágneses tereket is szupravezető tekercsek állítanák elő. Tríciumból viszont nem lenne önfenntartó; fissziós reaktorokban termelt tríciummal működne. Kipróbálnák

Az ITER az eddigi kísérletekhez képest minőségi ugrás. Az 500 MW fúziós teljesítmény azt jelenti, hogy 400 MW neutronok formájában távozik a plazmából, amely többszáz kW/m2 teljesítménysűrűséget jelent a vákuumkamra falán. Ettől természetesen védeni kell a kamrát, ezért
annak belsejét vízhűtésű, árnyékoló blokkokkal
fogják burkolni. A hőfejlődés miatt minden,
plazma közelében található alkatrészt valahogyan hűteni kell, és gondoskodni kell a hő elvezetéséről is. A neutronok a szerkezeti elemeken
áthatolva roncsolást is okoznak. A roncsolás és
a hőfejlődés igen komoly nehézséget jelent az
ITER diagnosztikák építésében. Semmilyen
fénytörésen alapuló optikai elem nem kerülhet a
plazma közelébe, mert a neutronok rövid idő
alatt szürkévé tennék. A tükrökkel felszerelt optikai diagnosztikákra más veszély is leselkedik:
maga a plazma is bocsát ki semleges részecskéket, amelyek lerakódnak a tükör falán, illetve a
plazma közelében a tükrök erodálódnak.

8. ábra
Az ITER berendezés terve. Alul az ember adja a méretarányt.
A vákuumkamrában a bal oldalon be vannak szerelve az árnyékoló blokkok, míg a jobb oldalon nem.
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A roncsolás mellett a másik komoly nehézség,
hogy a neutronok a szerkezeti elemekben magreakciókat is létrehoznak, felaktiválják a berendezést. A számítások szerint ez jelentős lesz, és
ezért már a tiszta deutérium üzem után sem
léphet többet ember a berendezés belsejébe.
A nagyteljesítményű DT üzem után a berendezésből esetleg kiszerelt alkatrészek is sugározni
fognak, tehát az atomerőművekhez hasonlóan
sugárzástól védő melegkamrákban, távvezérléssel kell majd rajtuk szerelési műveleteket végezni. Az ITER tehát egy igazi nukleáris berendezés lesz, megalkotása jelentős részben mérnöki feladat, és nem csak a kreatív fizikusok területe.
8. A JÖVŐ
Az ITER szerződés aláírása után átvizsgálták a
2001. óta lényegében változatlan terveket. Mivel
közben sokat fejlődött a technika és plazmafizikai tudásunk, ezért egyes elemeken változtatni
kellett. Az elmúlt 8-9 év alatt a nyersanyagok
árai is drámaian emelkedtek, egyes esetekben
többszörösére. E mellett az is kiderült, hogy a
2001-es költségbecslésben néhány alkatrész
költségét alábecsülték, kihagyták, vagy nem vettek figyelembe egyes fejlesztési költségeket.
Mindezek miatt 2008-ra világossá vált, hogy
ITER költsége magasabb lesz az eredetileg tervezettnél. Hogy mennyivel, azt sohasem fogjuk
megtudni, ugyanis a berendezésbe a 7 partner
főként alkatrészeket ad, amelyek ára csak az
adott partner előtt ismert. A költségek átvizsgálása után ma úgy látják, hogy az eredetileg tervezett 2,6 milliárd euró helyett az ITER 6,2 milliárd euróba fog kerülni az Európai Uniónak. Ez
jelentős probléma, és jelenleg arról folyik a vita,
honnan biztosítsák ehhez a forrásokat.
A módosítások és költségproblémák, valamint a
7 partner közötti bonyolult együttműködés határidő-csúszáshoz is fog vezetni. Ma úgy látszik,
hogy az eredetileg tervezett 2016-os indulás helyett az első plazmát csak 2019 végén lehet bekapcsolni, és akkor sem lesz még minden alkatrész készen. A mai elképzelés szerint az ITER
2019 és 2027 között – kísérletek és továbbfejlesztések lépcsőin keresztül – fokozatosan fog
eljutni a deutérium-trícium kísérletekig. Ennek
megfelelően az ITER végső eredményei csak a
2030-as években lesznek ismertek.
Az ITER után, a tervek szerint egy vagy több
demonstrációs erőmű épülne, amely már valóban fúziós villamos energiát termelne, azonban
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esetleg még nem optimális módon. Ezekre a
DEMO reaktorokra számos koncepció készült,
és az ITER eredményeitől, valamint a technikai
fejlődéstől erősen függ, hogy milyen technikai
megoldásokat fognak alkalmazni. A legnagyobb
bizonytalanságok a szerkezeti anyagok neutronok általi roncsolása, valamint a divertor lemezek hőterhelése és porlódása körül vannak. Az
anyagok kiválasztásához a szükséges információkat az ITER nem tudja szolgáltatni, mivel nem
folytonos üzemben fog működni és ennek megfelelően a neutron dózis sokkal kisebb lesz, mint
egy fúziós erőműben. Szükséges lenne valamilyen fúziós anyagtesztelő neutronforrás, amely
az egyik tárgya a Japán és Európa közötti speciális együttműködésnek. Erre a célra épülne az
IFMIF (International Fusion Material Irradiation
Facility).
A mágneses fúziós kutatások mellett meg kell
említeni az úgynevezett inerciális fúziós kísérleteket is. Ezek a fúziós reakciót úgy akarják előidézni, hogy apró, mm nagyságú deutériumtrícium kapszulákat lézerekkel vagy más módon
begyújtanak, akárcsak egy hidrogénbombát.
A probléma annyi, hogy kis robbantáshoz nagyon sűrű kapszula kell, különben a fúziós folyamat vagy nem fut végig az anyagon, vagy
nem termel több energiát, mint amennyit befektettek a begyújtásába. A számítások szerint a
szükséges sűrűség a szilárdtest sűrűség ezerszerese, tehát egy lefagyasztott DT gömböt kezdeti méretének tizedére kellene összenyomni.
Erre évtizedek óta folynak kísérletek, és ezek
alapján 1997-ben elkezdődött Amerikában a
National Ignition Facility (NIF) kísérlet építése.
Hasonló berendezés épül Franciaországban is
Laser Megajoule (LMJ) néven. A NIF egy 192
lézernyalábból álló berendezés, amely egy 10
méter átmérőjű vákuumkamrában tervez összenyomni és felrobbantani egy mm méretű DT
kapszulát. Az ITER-hez hasonlóan ennek a berendezésnek az építését is sorozatos problémák
és költségtúllépések kísérték, de több mint tízévi
építés és az eredeti költségbecslés többszörösének elköltése után mára a berendezés üzemképes. A várakozások szerint a következő 1-2
évben demonstrálni fogja, hogy egy kapszula
felrobbantásánál több energia nyerhető ki, mint
amennyit belefektettek az összenyomásába és
fűtésébe. Ez nem jelenti azt, hogy a NIF már
energiát termel, mivel a lézerek hatásfoka jelenleg igen kicsi.
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pai fúziós berendezés üzemeltetésében és diagnosztikai fejlesztésében részt vesznek, többek között a JET-ben is. A kutatási témák a
plazmaturbulencia kísérleti vizsgálatát, a pelletek és a plazma kölcsönhatásának tanulmányozását, anyagok neutron roncsolásának vizsgálatát és sok mérnöki tervezési feladatot ölelnek fel.
Az ITER előkészítése kapcsán magyar intézmények az európai építésű diagnosztikai elemek
több mint felében szerepet játszanak, valamint
fontos tervezési feladatokat végeznek az európai trícium termelő kazetta létrehozásában is.
Reményeink szerint ez a munka megteremti az
alapját, hogy a majdani fúziós iparban magyar
ipari vállalkozások is szerephez jussanak, és talán egyszer a paksi atomerőmű is fúziós energiát termeljen.
IRODALOM

9. ábra
A National Ignition Facility (NIF) lézeres fúziós kísérlet
targetkamrája. A lyukakon lépnek be a lézersugarak,
amelyeket egyenletesen elosztva fókuszálnak
egy mm-es kapszulára.

A lézeres fúziós kísérletek sikere ismét elindította a fejlesztéseket, hogy a lézerek hatásfokának
növelésével, valamint a kapszulák olcsó és automatizált gyártásával esetleg egy lézeres fúziós
erőművet építsenek. A technikai problémák itt is
hatalmasak; ha van megoldás, az hasonló időtávlatban várható, mint a mágneses fúziónál.
9. MAGYAR KUTATÁSOK
Magyarországon a fúziós kutatások az 1970-es
évek végén kezdődtek újra, egy kis szovjet
tokamak felépítésével és üzemeltetésével. Bár
ezt az MT-1 jelű berendezést a rendszerváltozás
utáni pénzügyi gondok 1998-ban elsöpörték,
Magyarország csatlakozása az EURATOM
együttműködéshez 2000-ben megnyitotta az
utat az európai kutatásokban való részvételre.
Ma magyar kutatók szinte minden jelentős euró-
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