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Synteza termojądrowa – źródło energii dla elektrowni przyszłości 

Fusion – source of energy for future power plants 

 

Abstract 

The energy demand of the world is growing due to the increase in world population and the 
increasing energy (and especially electricity) use per capita. Our present energy system relies 
heavily on fossil fuels, which supply 80% of the world energy demand. In order to curb the 
well known problems related to our present energy system, such as climate change and 
security of supply, we need to move to a sustainable energy mix.  

Today most of the worldwide electricity demand is satisfied by fossil fuels, basically by oil, 
natural gas and coal. If this pattern does not change, the conventional oil and gas resources 
will last for a couple of generations at present levels of consumption. The suppliers of fossil 
fuels and related technologies are working on technologies to separate CO2 from exhaust 
gases and to bury it, but the development, acceptability and economics of this technology are 
still uncertain.  

Against this background, new energy sources are needed. For the second half of this century, 
controlled fusion looks to be a promising development line. Although not all is yet 
understood of the physics and engineering of a power station based on controlled fusion, the 
basic principles have been elaborated in detail, and no matters of principle have been 
identified to stop its development into a viable source of electricity in the future. The open 
questions facing fusion are rather how to optimise the process, and make it attractive and 
economically viable.  

The long-term objective of fusion research is to harness the nuclear energy provided by the 
fusion of light atoms to help meet mankind´s future energy needs. This research, which is 
carried out by scientists from all over the world, has made tremendous progress over the last 
decades. The fusion community is now ready to take the next step, and has together designed 
the international ITER experiment. The aim of ITER is to show fusion could be used to 
generate electrical power, and to gain the necessary data to design and operate the first 
electricity-producing plant.  

ITER is planned to operate at a nominal fusion power of 500 MWt. If DEMO (the next device 
after ITER, and the first to generate electricity) is to be a device of approximately similar 
physical size (and hence cost), its fusion power level has to be increased by about a factor of 
4, so that the electrical power potentially delivered to the network will be in the range of 500 
MWe, typical of one of today's power stations.  

Fusion Power Reactor Economics: Assuming plant capital cost scales with the tokamak 
volume, one can expect DEMO capital costs in the region of 14 €/W based on the cost 
estimates for ITER. Those of PROTO (DEMO successor) will then be typically 8€/W and, 
with economies of series production of fusion plants subsequently, capital costs could reduce 
to ~ 4 €/W. This should be compared to today's fission and coal plants at ~ 3 €/W and 1.5 €/W 
respectively. However, the capital costs of today's coal plants do not include costs to mitigate 
environmental damage, nor do any of the above costs include the fuel, operating and 
decommissioning costs, which for coal are typically comparable to the capital costs and 
should be lowest for fusion.  

Fusion therefore currently looks like it can reach a position of economic competitiveness with 
other energy sources, that will be available at that time, if things work out well.  

The presented paper gives popular science introduction to the background of fusion nuclear 
reactions and present status of fusion experimental devices like tokamaks and stellarators. 
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Streszczenie 

 

Gdy przed ponad 100 laty człowiek nauczył się kontrolować i przesyłać energię z miejsca na 
miejsce w postaci elektryczności, było to odkrycie rewolucyjne. Dziś trudno sobie wyobrazić 
świat bez energii elektrycznej. Istnieje wiele sposobów generowania energii elektrycznej. 
Najpowszechniejszy polega na przemianie innych źródeł energii: ciepła lub energii 
potencjalnej w energię elektryczną. 

Ogromnym, wydajnym źródłem energii jest Słońce. Energia Słońca i gwiazd powstaje w 
wyniku reakcji syntezy (fuzji) jądrowej – jądra atomów lekkich łączą się tworząc jądra 
cięższych atomów. We wnętrzu Słońca w temperaturze ponad 10 mln K jądra wodoru łączą 
się tworząc hel. Proces ten jest źródłem energii, która wypromieniowana w postaci światła 
umożliwia życie na Ziemi. We wnętrzu Słońca „paliwo wodorowe” jest ogrzewane i 
utrzymywane siłami grawitacji Słońca. Przeprowadzona na Ziemi fuzja jądrowa będzie 
źródłem energii na skalę dużo mniejszą niż w Słońcu. Ale ta mniejsza skala oznacza, że 
temperatura niezbędna do tego, aby fuzja jądrowa była praktycznym źródłem energii, musi 
być dużo wyższa (powyżej 100 mln °C). Zrealizowanie tego procesu jest największym 
wyzwaniem, przed którym stoją naukowcy i inżynierowie z całego świata. 

Reakcja syntezy jądrowej, którą najłatwiej przeprowadzić na Ziemi, to synteza dwóch 
izotopów wodoru – deuteru i trytu. Produktem tej reakcji jest cząstka alfa (jądro atomu helu) i 
neutron, posiadające energię kinetyczną 17.6 MeV. Jeden gram paliwa deuterowo-trytowego 
może dostarczyć 100 megawatogodzin energii elektrycznej. Aby uzyskać tę samą ilość 
energii należałoby spalić około 11 ton węgla. 

Światowe zapotrzebowanie na energię może wzrosnąć dwukrotnie w ciągu następnych 50 lat, 
głównie wskutek wzrostu zamożności społeczeństw krajów rozwijających się. Energia 
syntezy jądrowej może pomóc rozwiązać problemy zaspokojenia potrzeb energetycznych 
ludzkości na tysiąclecia. Paliwo do syntezy jądrowej (izotop wodoru – deuter) jest szeroko 
dostępne (np. w wodzie morskiej), a jego zapasy są praktycznie niewyczerpalne. Jest to rodzaj 
energii szczególnie przydatny do przetwarzania w energię elektryczną. Ogromną zaletą 
energii pochodzącej z syntezy jądrowej jest to, że jej produkcja jest bezpieczna dla ludzi i 
środowiska naturalnego.  

Synteza jądrowa może stać się jednym z przyszłościowych źródeł energii. Rozpoczął się 
kolejny krok na drodze do realizacji tego celu. Naukowcy 20 krajów świata, pod auspicjami 
Unii Europejskiej rozpoczęli realizację programu eksperymentalnego pod nazwą ITER 
(International Thermonuclear Experimental Reactor). ITER jest projektem badawczym, 
którego celem jest zbadanie możliwości produkowania na wielką skalę energii z fuzji 
jądrowej. Synteza jądrowa odbywać się będzie w tokamaku, urządzeniu, którego budowę już 
rozpoczęto w Cadarache na południu Francji, wspólnymi siłami Unii Europejskiej, Japonii, 
Rosji, Chin, Indii, Korei Pd. i Stanów Zjednoczonych.  
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1. Wstęp. Historia energii. 

W ciągu ostatnich czterdziestu lat ludność świata wzrosła z 3 do 6 miliardów, a do roku 2100 
ma wzrosnąć do 8 ÷ 12 miliardów, przy czym największy przyrost spodziewany jest w 
krajach rozwijających się. Różne prognozy przewidują dwu- a nawet trzykrotny wzrost 
zapotrzebowania na energię w obecnym wieku. Wydajne i bezpieczne źródła energii 
odgrywają decydującą rolę przy zapewnieniu odpowiedniego standardu życia. 

Czym tak na prawdę jest „zapotrzebowanie na energię”, co to są „źródła energii”. 

Głównym źródłem energii na Ziemi było i jest słońce. Na pewnym etapie rozwoju ludzie 
nauczyli się rozniecać ogień. To było ich pierwsze kontrolowane „źródło energii”. 
Umiejętność posługiwania się ogniem i jego rozniecania była najważniejszym wynalazkiem 
epoki prehistorycznej. Słońce i ognisko dostarczały ciepła. Z rysunków znalezionych w 
jaskiniach wiemy, że dla ludzi w epoce kamiennej (około 30 000 lat temu) „zapotrzebowanie 
na energię” wiązało się z przygotowaniem posiłków, ogrzewaniem, oświetleniem jaskiń i 
chat, ochroną przed dzikimi zwierzętami.  

W ten sposób możemy prześledzić całą historię ludzkości. Ogień stosowano do wytopu żelaza 
i brązu. Energię słońca zamieniano na płody rolne. Około 5 000 lat przed naszą erą energia 
wiatru była wykorzystywana do napędu statków na Nilu, a kilka wieków przed narodzinami 
Chrystusa Chińczycy budowali wiatraki, które służyły im do pompowania wody. Z paliw 
kopalnych najdłuższą historię ma węgiel. Chińczycy używali węgla już około 3000 lat temu, 
natomiast Rzymianie używali węgla w Anglii około 100 ÷ 200 r. n.e. Obecnie węgiel jest 
jednym z najważniejszych źródeł energii dla ludzkości.  

Węgiel okazał się dość powszechnym surowcem. Pod koniec XVII wieku ludzie nauczyli się 
uszlachetniać węgiel (usuwać siarkę), dzięki czemu spalał się w wyższej temperaturze. To 
upowszechniło użycie węgla do wytopu metali. Kolejnym impulsem zwiększającym rolę 
węgla było wynalezienie silnika parowego przez Thomasa Newcomena w 1712 r., właśnie dla 
potrzeb górnictwa. Używano go do wypompowywania wód gruntowych z kopalń. James Watt 
ulepszył maszynę parową w 1765 r., dzięki czemu mogła ona służyć nie tylko to pompowania 
wody, ale także do napędu wielu innych maszyn.  

Znaczenie wynalazku maszyny parowej polegało na tym, że po raz pierwszy energia cieplna 
uzyskana podczas spalania paliwa została zamieniona w ruch. Wcześniej, aby uzyskać energię 
ruchu trzeba było zbudować wiatrak lub turbinę wodną. Maszyna parowa pozwoliła na 
korzystanie ze źródła energii w dowolnym miejscu – powstało przenośne źródło energii. 
Jednym z najważniejszych praktycznych zastosowań maszyny parowej była lokomotywa. 
Pierwsze pociągi ruszyły na trasy na początku XIX wieku, dokonując prawdziwej rewolucji w 
transporcie lądowym.  

W 1799 roku włoski fizyk i wynalazca Alessandro Volta zbudował ogniwo galwaniczne - 
pierwsze źródło energii elektrycznej. W XIX wieku ludzie zaczęli eksperymentować z 
generatorami elektrycznymi napędzanymi przez turbiny wodne i wiatraki. W 1880 roku 
ruszyła pierwsza elektrownia z generatorem elektrycznym napędzanym przez maszynę 
parową. Jej twórcą był Thomas Edison, a elektrownia dostarczała prąd do oświetlenia 
ulicznego na Wall Street.  

W 1859 roku w Pensylwanii w USA zaczęto wydobywać ropę naftową. Z czasem ludzie 
nauczyli się, jak przerabiać ropę, aby otrzymać olej napędowy, który mógł być użyty jako 
paliwo dla nowego wynalazku: silnika spalinowego. W 1885 roku niemiecki inżynier Benz 
użył takiego silnika do zbudowania pierwszego samochodu.  
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Ciekawostką jest fakt, że pierwszymi samochodami były pojazdy elektryczne, wyparte jednak 
z rynku z początkiem 20 wieku przez pojazdy z silnikami spalinowymi. Główną przyczyną 
tego zjawiska były ograniczenia technologiczne ówczesnej techniki elektroenergetycznej, co 
powodowało, że pojazdy te nie rozwijały dużych szybkości (około 32 km/h). Dopiero w 1947 
roku dokonał się punkt zwrotny w historii pojazdów elektrycznych za sprawą skonstruowania 
pierwszego tranzystora. Obecnie w Stanach Zjednoczonych występuje ciągły wzrost liczby 
pojazdów napędzanych z baterii od ok. 56 000 w roku 2004 do ok. 76 000 w 2006 roku. 

W 1903 roku bracia Orville i Wilbur Wright, amerykańscy pionierzy lotnictwa, zastosowali 
silnik spalinowy w maszynie latającej – powstał pierwszy samolot. Mniej więcej w tym 
samym czasie we Włoszech ruszyła pierwsza elektrociepłownia geotermalna wykorzystująca 
gorące źródła do ogrzewania mieszkań.  

W 1905 roku Albert Einstein opublikował teorię względności. Ludzkość odkryła nowe źródło 
energii zgromadzone w jądrach atomów austriacka fizyczka, Lise Meitner, wyjaśniła 
teoretycznie zjawisko rozbicia jądra atomowego, którego dokonał Otto Hahn w 1938 roku. 
Lise Meitner po raz pierwszy użyła przy tej okazji terminu rozszczepienie jądra atomowego. 
Od lat 50-tych XX wieku na całym świecie zaczęły powstawać elektrownie jądrowe, w 
których energia wyzwalana podczas reakcji rozszczepienia wykorzystywana jest do 
wytwarzania energii elektrycznej. Równolegle naukowcy na całym świecie zaczęli pracować 
nad opanowaniem reakcji syntezy jądrowej. Elektrownie wykorzystujące reakcję syntezy 
mogą rozwiązać problemy energii dla przyszłych pokoleń.  

 

2. Produkcja energii elektrycznej. Elektrownia cieplna. 

Niewątpliwie energia elektryczna jest najbardziej wszechstronnym źródłem energii. 
Wytwarzana jest w elektrowni przez przetwarzanie innych rodzajów energii. Rozróżniamy 
typy elektrowni ze względu na źródła energii pierwotnej. Mówimy o elektrowni cieplnej, 
wodnej, szczytowo-pompowej, słonecznej, wiatrowej, maretermicznej, geotermicznej. 

Najpopularniejszym paliwem w elektrowniach cieplnych jest węgiel kamienny lub brunatny. 
Ale może to być również ciepło uzyskiwane z energii jądrowej uzyskiwane w procesie 
rozszczepienia lub syntezy jądrowej.  

Abstrahując od tego, w jaki sposób uzyskujemy ciepło, elektrownia składa się z trzech 
głównych elementów: kotła, turbiny i generatora prądu elektrycznego. Kocioł jest stale 
zasilany wodą, paliwem i powietrzem. Produktem głównym kotła jest para wodna o 
określonych parametrach, produktami ubocznymi, które należy usunąć, są spaliny, popiół i 
żużel. Energia elektryczna wytwarzana w elektrowni przekazywana jest do systemu 
elektroenergetycznego, skąd pobierana jest przez odbiorców.  

Jeżeli mówimy o energetyce jądrowej, to w rzeczywisyości myślimy o sposobie dostarczania 
ciepła do turbiny parowej. Tak zasilaną elektrownię cieplną nazywamy elektrownią jądrową. 
Osiągnięcia nauki pozwalają dokonać kolejnego podziału: elektrownia jądrowa pracująca w 
oparciu o rozszczepienie ciężkich jąder i elektrownia jądrowa pracująca w oparciu o proces 
syntezy jąder lekkich.  

Energia syntezy jądrowej może pomóc rozwiązać problemy energetyczne świata na 
tysiąclecia. Jest to rodzaj energii szczególnie przydatny do produkcji energii elektrycznej, 
czyli ogrzewania kotła elektrowni cieplnej. Paliwo do syntezy jądrowej jest szeroko dostępne. 
Ogromną zaletą energii pochodzącej z syntezy jądrowej jest to, że jej produkcja jest 
bezpieczna dla ludzi i środowiska naturalnego. Synteza jądrowa może stać się jednym z 
przyszłościowych źródeł energii.  
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Fig. 1. Schemat budowy elektrowni cieplnej.  

(Źródło: Wikipedia, FM.T. Westra, S. Kuyvenhoven - Energy powering your world). 
 

3. Energia syntezy jądrowej 

Jądro atomowe składa się z A nukleonów: Z protonów i N neutronów, przy czym N = A – Z. 
Masa jądra atomowego jest mniejsza niż suma mas protonów i neutronów, z których jest 
złożone jądro. Mówimy o defekcie (deficycie) masowym Δm = mA – (Z mp + N mn), przy 
czym mA jest masą jądra składającego się z A nukleonów. Deficyt masy jest powszechnie 
występującym zjawiskiem. Także masa atomu jest mniejsza od masy jądra i elektronu. 
Energię odpowiadającą deficytowi masy EW = Δmc2

 
nazywamy energią wiązania. W 

przypadku atomu energia wiązania jest rzędu 10 eV. Natomiast dla lekkiego jądra, jakim jest 
deuter, energia wiązania wynosi 2,23 MeV. Dla ciężkich jąder energia wiązania osiąga 
wartość kilkuset MeV. Wytwarzając w ciągu jednej sekundy jedno jądro deuteru ze 
swobodnych nukleonów uzyskalibyśmy źródło energii o mocy 3,57x10-13

 
W. Wiedząc, że w 

jednej gramocząsteczce znajduje się 6,02x1023 cząsteczek, można obliczyć, że wytworzenie w 
1 sekundzie 1 grama deuteru spowodowałoby wydzielenie energii rzędu 1011

 
W. 

Aby mógł zajść proces fuzji, protony muszą zbliżyć się do siebie na bardzo małą odległość 
rzędu 10-15

 
cm. Związane jest to z krótkim zasięgiem oddziaływań jądrowych. Ponieważ 

protony są cząstkami naładowanymi, odpychająca siła oddziaływania kulombowskiego (F ~ 
1/r2) utrudnia ich wzajemne zbliżenie się. Protony napotykają na tzw. barierę kulombowską, 
będącą wynikiem wspódziałania oddziaływań jądrowych przyciągających i odpychania 
kulombowskiego. Na Fig. 2 przedstawiono energię, jaką musi posiadać proton, aby zbliżyć 
się do drugiego protonu na odległość r. Dla większych odległości r potencjał oddziaływania 
jest dodatni. Jeżeli odległość r osiągnie wartość rC, wartość energii potencjalnej oznaczamy 
EC i nazywamy barierą kulombowskią. Dla odległości mniejszych od rC protony znajdują się 
w jamie potencjału oddziaływania jądrowego. Głębokość jamy Ef  nazywamy często energią 
fuzji. Wysokość bariery kulombowskiej EC dla układu p+p wynosi 0,55 MeV. Z kolei Ef 

przyjmuje dla różnych układów wartości rzędu 20 ÷ 40 MeV.  
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Fig. 2. Energia oddziaływania pomiędzy dwoma cząstkami w wyniku oddziaływania kulombowskiego  
i jądrowego. (Jarczyk, 2006). 

 

 
Od czego zależy prawdopodobieństwo zajścia reakcji fuzji, np. dwóch protonów: 

 
1H + 1H → 2D + e+ + νe + γ  Q = 0,42 MeV     (1) 

 
Jednym z czynników jest prawdopodobieństwo n(E), że proton wywołujący reakcję fuzji 
będzie się poruszał z energią kinetyczną E; drugim prawdopodobieństwo P(E), że proton o 
energii E przeniknie do wnętrza jądra (r < rC). W laboratoriach możemy przyspieszać protony 
w akceleratorach, nadając im energię E przewyższającą energię bariery kulombowskiej EC. W 
gwiazdach protony posiadają energię kinetyczną wynikającą w ruchów termicznych o 
rozkładzie opisywanym rozkładem Maxwella-Boltzmanna: 

 

  kt

E

eEEn 2


          (2) 
 
gdzie t jest temperaturą ośrodka, wyrażoną w kelwinach, a k stałą Boltzmanna. Średnia 
energia kinetyczna protonów we wnętrzu Słońca wynosi około 1 keV.  

Rozkład Maxwella-Boltzmanna można przedstawić również w funkcji prędkości cząstek, v, 
wykorzystując zależność:  
 

m

E
v

vm
E

2
czyli

2

2

         (3) 

 
Na Fig. 3 przedstawione są rozkłady prędkości n(v) protonów dla dwu różnych temperatur t. 
Prezentacja zależności rozkładu Maxwella-Boltzmanna w funkcji prędkości, obrazuje, z 
jakimi prędkościami cząstek mamy do czynienia w przypadku gwiazd.  
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Fig. 3. Rozkład Maxwella prędkości protonów dla temperatur 15·106

 
K oraz 45·106

 
K. (Jarczyk, 2006). 

  
W przypadku procesów zachodzących w gwiazdach energie nukleonów są zbyt małe aby 
proton mógł przezwyciężyć barierę kulombowską. Fizyka kwantowa dopuszcza przenikanie 
cząstki o energii E przez barierę EC także wtedy, gdy E < EC. Jest to związane z tzw. efektem 
tunelowym, którego prawdopodobieństwo opisuje wyrażenie Gamowa:  

 

  E

EG

eEP


          (4) 
 

gdzie EG jest tzw. energią Gamowa. Dzięki efektowi tunelowemu w gwiazdach może 
zachodzić reakcja fuzji. Przenikalność przez barierę kulombowską bardzo silnie zależy od 
wysokości bariery EC i energii cząstki E. Dla reakcji (p+p) i temperatury t rzędu 107

 
K 

prawdopodobieństwo tunelowania jest bardzo małe. Można szacować, że średnia wartość P w 
przypadku procesów na Słońcu jest mniejsza niż 10-10.  

Prawdopodobieństwo zajścia reakcji (p+p) zależy od nałożenia się dwóch czynników: 
prawdopodobieństwa przeniknięcia protonu przez barierę P(E) oraz prawdopodobieństwa, że 
proton będzie miał energię E o rozkładzie n(E). Na Fig. 4 przedstawiono dwa przykłady 
rozkładów prawdopodobieństw w funkcji energii dla dwóch hipotetycznych temperatur t, w 
których zachodzi reakcja fuzji. Powierzchnia zakreskowana określa prawdopodobieństwo 
zajścia reakcji fuzji, jest to iloczyn obydwu prawdopodobieństw n(E) i P(E). Jak widać efekt 
silnie zależny od temperatury. Na Fig. 4 zaprezentowano wyniki dla temperatur znacznie 
wyższych niż temperatura Słońca. Dzięki temu zależność od temperatury jest lepiej widoczna. 
Mimo niewielkiej roli tunelowania, wartość bezwzględna prawdopodobieństwa zajścia fuzji 
na Słońcu jest jednak znacząca, ponieważ gęstość protonów we wnętrzu Słońca jest 
olbrzymia.  
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Fig. 4. Prawdopodobieństwo zajścia reakcji (p+p) w funkcji energii (wyrażonej w MeV) dla dwóch wartości 

temperatur. (Jarczyk, 2006). 

  
4. Słońce – naturalny reaktor termojądrowy 

Słońce jest głównym źródłem energii docierającej do Ziemi, przede wszystkim w postaci fal 
elektromagnetycznych. Zajmuje ono centralne miejsce w Układzie Słonecznym, skupiając w 
sobie 99,8% jego całkowitej masy. Słońce jest kulą zjonizowanego gazu, składającego się 
głównie z wodoru i helu. Źródłem energii Słońca są reakcje jądrowe powodujące zamianę 
wodoru na hel. W warstwach powierzchniowych wodór stanowi 72% masy, a hel około 26%. 
Niecałe 2% składu chemicznego Słońca to pierwiastki cięższe, wśród których najobficiej 
występują: węgiel, azot, tlen, neon, magnez, krzem, siarka, argon, wapń, nikiel i żelazo. Kula 
plazmy słonecznej utrzymywana jest w równowadze hydrostatycznej z jednej strony przez 
siły grawitacji, z drugiej zaś - przez rosnące z głębokością ciśnienie gazu, które równoważy 
coraz większy ciężar materii znajdującej się powyżej. Temperatura i gęstość materii 
słonecznej zmienia się w bardzo dużym zakresie. Na powierzchni gęstość gazu, rzędu 10-4 
kg/m3, odpowiada gęstości atmosfery Ziemi na wysokości 50 km, a jego temperatura wynosi 
około 6000 K. Gęstość materii w centrum Słońca, wynosząca około 1,5·105 kg/m3, jest 
większa od gęstości jakiegokolwiek metalu, jednakże wysoka temperatura (ok. 1,5·107 K) 
utrzymuje ją w stanie gazowym.  

Prawie cała energia Słońca (ponad 95%) produkowana jest w kuli stanowiącej zaledwie 1,5% 
całkowitej objętości Słońca. Pozostałe 5% energii powstaje w warstwach odleglejszych od 
jądra, gdzie tempo reakcji nuklearnych zanika wykładniczo z odległością od centrum. Energia 
wytwarzana jest w procesie łączenia się 4 protonów w jądro helu. W Słońcu proces ten 
zachodzi głównie na drodze szeregu reakcji tworzących tzw. cykl protonowo-protonowy 
Bethego. W ten sposób powstaje ok. 99% energii. Alternatywną drogą zamiany wodoru w hel 
jest cykl węglowo-azotowo-tlenowy (CNO), lecz przebiega on wydajnie w wyższych 
temperaturach, toteż w jądrze Słońca cykl ten jest źródłem tylko ok. 1% energii.  

Masa czterech protonów jest większa od masy utworzonego jądra helu. Niezależnie od drogi, 
na której powstaje hel (dotyczy to również cyklu CNO), różnica masy (ok. 0,71%) zostaje 
zamieniona na energię równą 26,7 MeV. Energia ta jest unoszona ku powierzchni w 98% 
przez fotony, a w pozostałej części przez neutrina. W efekcie, na skutek procesów 
termojądrowych, Słońce traci masę. Zjawisko syntezy na Słońcu jest niezwykle powolne. 
Tempo utraty masy jest proporcjonalne do mocy promieniowania i w przybliżeniu wynosi 
4·109 kg/s. Gdyby przyjąć, że w ciągu całego życia Słońce zmniejszało swą masę w takim 
tempie, całkowita utrata masy poprzez promieniowanie wyniosłaby około 6,5·1026 kg, co jest 
wartością mniejszą od niepewności z jaką wyznaczamy obecnie masę Słońca.  
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Fotony powstające w reakcjach jądrowych dyfundują powoli ku powierzchni, bezustannie 
oddziałując z materią, przez co stopniowo tracą energię. Powstają w centrum Słońca jako 
wysokoenergetyczne fotony promieniowania gamma i rentgenowskiego, a na powierzchni są 
wyświecane w olbrzymiej większości jako promieniowanie optyczne i podczerwone. Fotony, 
a ściślej energia emitowana obecnie z powierzchni Słońca, powstały kilka milionów lat temu. 
Tyle bowiem czasu potrzeba, by powstające w jądrze fotony dotarły do zewnętrznych warstw 
naszej gwiazdy. Inaczej ma się rzecz z neutrinami. Te przenikliwe cząstki osiągają 
powierzchnię w ciągu dwóch sekund, praktycznie nie oddziałując ze słonecznym gazem. Po 
dalszych 8 minutach, jeśli tylko podążają w odpowiednim kierunku, neutrina docierają do 
Ziemi. Stwarza to potencjalne możliwości testowania centralnej części modelu Słońca 
poprzez porównanie emitowanego strumienia neutrin ze strumieniem obliczonym w modelu. 
Silna zależność tempa reakcji jądrowych od temperatury czyni z wartości strumienia neutrin 
bardzo czuły wskaźnik warunków fizycznych panujących obecnie w jądrze Słońca.  

 

5. Cykl protonowy 

W 1920 roku, Sir Arthur Stanley Eddington, wybitny astrofizyk brytyjski, jako pierwszy 
wysunął hipotezę, że reakcją odpowiedzialną za wytwarzanie ogromnej ilości energii w 
Słońcu jest reakcja termojądrowa, czyli kreowanie cięższych pierwiastków poprzez fuzję 
lżejszych. Osiemnaście lat później, w 1938 roku, Hans Albrecht Bethe, amerykański fizyk 
niemieckiego pochodzenia, wyjaśnił procesy wyzwalania energii w gwiazdach. W 1967 
otrzymał on Nagrodę Nobla za wkład w teorię reakcji jądrowych, szczególnie za odkrycia 
dotyczące tzw. cyklu protonowego (cykl Bethego). 

Cykl protonowy jest to sekwencja reakcji jądrowych, w których z czterech jąder wodoru 
powstaje stabilne jądro helu. Podczas przemian uwalniana jest energia jądrowa, która jest 
głównym źródłem energii niezbyt masywnych gwiazd. Cykl pp zachodzi w jądrach gwiazd w 
temperaturze od kilku do kilkunastu milionów kelwinów. Tempo przebiegu tej reakcji w 
temperaturze Słońca jest rzędu 109 lat. Z powodu powolności tej reakcji Słońce nadal świeci - 
w przeciwnym wypadku reakcje przebiegałyby na tyle szybko, że wodór zostałby w 
gwieździe wyczerpany. Do wytworzenia jąder helu z czterech jąder wodoru może dojść w 
wyniku różnych reakcji jądrowych. Stosuje się podział na trzy zazębiające się cykle: ppI, ppII 
i ppIII. 

Cykl ppI 

Pierwsze zachodzące reakcje składają się na tzw cykl ppI. Przykładowe tempo reakcji, T, 
podane są dla temperatury 1,5·107 K i gęstości 1,5·105 kg/m3. W wyniku fuzji dwóch jąder 
wodoru powstaje jądro deuteru, pozyton i neutrino elektronowe: 

1H + 1H → 2D + e+ + νe + γ  Q = 0,42 MeV  T = 14·109 lat  (5) 

Pozyton natychmiast anihiluje z elektronem wypromieniowując dwa kwanty promieniowania 
gamma:  

e+ + e- →  γ + γ      Q = 1,02 MeV     (6) 

Następnie jądro deuteru łączy się z jądrem wodoru tworząc jądro helu 3He, dodatkowo zostaje 
wypromieniowany kwant promieniowania gamma: 

2D + 1H → 3He + γ   Q = 5,49 MeV  T = 1,6 s  (7) 

Cykl ppI kończy reakcja fuzji dwóch jąder helu 3He, w efekcie czego powstaje jądro helu 4He 
i dwa jądra wodoru, reakcja ta zachodzi głównie w temperaturze (10 ÷ 14)·106 K:  

3He + 3He → 4He + 21H  Q = 12,86 MeV T = 9x105 lat  (8) 
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Energia uwalniana w czasie tego cyklu wynika z różnic mas wodoru i helu: 

Q(41H → 4He) = [4m(1H) – m(4He)]c2 = 26,7 MeV     (9) 

 
 

 

proton    
neutron 
  pozyton 

   gamma 
   neutrino 

 
Fig. 5. Schemat cyklu protonowego ppI. 

 

Cykl ppII 

W zakresie temperatur (14 ÷ 23)·106 K dominuje cykl ppII. Po dwóch pierwszych reakcjach 
cyklu ppI (5, 7) dochodzi do syntezy helu 3He z helem 4He. Wytworzone zostaje jądro berylu 
7Be i kwant promieniowania gamma: 

3He + 4He → 7Be + γ   Q = 1,586 MeV    (10) 

Nietrwałe jądro berylu 7Be wychwytuje elektron, w wyniku tej reakcji tworzy się jądro litu 
7Li oraz neutrino elektronowe: 

7Be + e → 7Li + νe    Q = 0,861 MeV    (11) 

Następnie w wyniku reakcji litu 7Li i jądra wodoru powstają dwa jądra helu 4He: 
7Li + 1H → 24He    Q = 17,347 MeV    (12) 

 

Cykl ppIII 

W temperaturze powyżej 23·106 K po pierwszej reakcji cyklu ppII (10) może - zamiast reakcji 
wychwytu elektronu przez jądro berylu - zajść fuzja wodoru i 7Be, w wyniku której powstaje 
jądro boru 8B i kwant promieniowania gamma: 

7Be + 1H → 8B + γ   Q = 0,135 MeV    (13) 

Jądro boru 8B wychwytuje elektron i rozpada się na jądro berylu 8Be, pozyton i neutrino 
elektronowe. Wzbudzone jądro berylu 8Be rozpada się na dwa jądra helu 4He: 

8B + e → 8Be + e+ + νe        (14) 
8Be → 24He    Q = 18,07 MeV    (15) 

W wyniku każdego z cykli ppI, ppII, ppIII z czterech jąder wodoru powstaje jedno jądro helu 
i dwa neutrina. Energia uwalniana w tych reakcjach wynosi 26,7 MeV, ale neutrina unoszą jej 
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część. W cyklu ppI neutrina unoszą 1,9% , w cyklu ppII 3,9% i w cyklu ppIII - 27,3% energii 
całkowitej. 

 

Cykl węglowo-azotowo-tlenowy 

Dla bardziej masywnych gwiazd ciągu głównego, takich jak Syriusz A, reakcje syntezy 
zachodzą poprzez cykl węglowo-azotowy. Wymaga on obecności jąder węgla 12C. Cykl 
składa się z przedstawionych poniżej reakcji, w wyniku których uwalniana jest energia 
23,8 MeV: 

I. 1H + 12C → 13N + γ    T = 106 lat    (16) 

II. 13N → 13C + e+ + νe + γ   T = 7 min    (17) 

III. 1H + 13C → 14N + γ   T = 2·105 lat    (18) 

IV. 1H + 14N → 15O + γ    T = 3·107 lat    (19) 

V. 15O → 15N + e+ + νe + γ   T = 2 min    (20) 

VI. 1H + 15N → 12C + 4He   T = 104 lat    (21) 

 
Poniższy diagram (Fig. 6) przedstawia cykliczną naturę procesu. Węgiel i azot są 
katalizatorami procesu, a sam cykl może rozpocząć się zarówno od reakcji I, jak i od reakcji 
IV. Przedstawione powyżej częstości reakcji są charakterystyczne dla temperatur rzędu 
2·107 K. 
 

 
 

Fig. 6. Cykl węglowo-azotowo-tlenowy. 

 
Wszystkie ścieżki sprowadzają się ostatecznie do procesu 
 

41H  4He +2e+ + 2 νe   Q = 26,7 MeV     (22) 
 

Zależność temperaturowa mocy energii emitowanej przez gwiazdy jest prezentowana na 
Fig. 7. W przypadku takiej gwiazdy jak Słońce moc promieniowania opisuje krzywa cyklu p-

13C 

12C 

13N 

14N 

15N 

15O 

4He
pp 

pp 



 e+ +  e +   e+ +  e + 
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p. Dotyczy to także wszystkich gwiazd o masach mniejszych lub trochę większych niż masa 
Słońca.  
 

 
 

Fig. 4. Produkcja energii w gwiazdach w zależności od ich temperatury t dla cyklu p-p i cyklu CNO.  

(Jarczyk, 2006). 
 
 
6. Fizyka plazmy podstawą badań syntezy jądrowej 

Plazma to silnie zjonizowany gaz, w którym mogą występować neutralne cząsteczki, 
zjonizowane atomy oraz elektrony, jednak cała objętość zajmowana przez plazmę z 
globalnego punktu widzenia jest elektrycznie obojętna. Plazma przewodzi prąd elektryczny, a 
jej opór elektryczny, inaczej niż w przypadku metali, maleje ze wzrostem jej temperatury. 
Zwykły gaz, jakim np. jest powietrze, jest złożony z cząstek obojętnych elektrycznie, co 
oznacza, że oddziaływania między nimi zachodzą jedynie w momencie zderzenia: są to 
oddziaływania dwucząstkowe. W plazmie natomiast, mamy do czynienia z polem elektro-
magnetycznym, które jest polem długozasięgowym. Oznacza to, że jedna cząstka oddziałuje z 
wieloma sąsiadami. Jest to tzw. oddziaływanie wielocząstkowe. Plazma określana jest czasem 
czwartym stanem materii.  

Wprowadzenie określenia plazmy przypisuje się amerykańskiemu fizykochemikowi, nobliście 
Irvingowi Langmuirowi w 1928. Osiągnięcia Langmuira poprzedzone były pracami Crookesa 
nad wyładowaniami w gazach rozrzedzonych, które doprowadziły do wielkiego rozbudzenia 
zainteresowania promieniami katodowymi, nazwanymi "czwartym stanem materii", lub 
"materią promienistą".  

Plazma stanowi 99.9% materii w dostępnej obserwacjom części kosmosu. Na Ziemi jest 
bardzo rzadkim zjawiskiem, co jest spowodowane niską temperaturą i dużą gęstością materii. 

Zakres ciśnień i temperatur, w jakich może występować plazma jest bardzo szeroki. Mamy 
plazmę nisko- i wysokotemperaturową. Plazma o niskiej temperaturze występuje we wnętrzu 
płomienia, w iskrze, potężnych wyładowaniach atmosferycznych. Natomiast plazma 
wysokotemperaturowa występuje we wnętrzu gwiazd.  

Termin plazma wszedł do codziennego słownictwa. Palnik plazmowy (plazmotron) to 
urządzenie do obróbki materiału: obojętny gaz (argon, azot, itp.) zostaje ogrzany w palącym 
się łuku elektrycznym i tworzy strumień plazmy kierowany następnie z palnika do 
obrabianego materiału. Ekran plazmowy działa na zasadzie doprowadzenia mieszaniny gazów 
(głównie ksenonu i neonu) do stanu plazmy. Zjonizowane gazy zaczynają emitować fotony 
światła ultrafioletowego, które padając na luminofor pobudzają go do emisji światła 
widzialnego odpowiedniego dla danego rodzaju luminoforu. 
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Fig. 8. Cztery stany skupienia materii: ciało stałe, ciecz, gaz, plazma. 

 

Urządzenia – reaktory, w których generuje się plazmę wysokotemperaturową – w zależności 
od rozwiązań konstrukcyjnych, to np. tokamaki, stellaratory czy też urządzenia typu Z-pinch. 

Określenie plazma wysokotemperaturowa stosuje się do zjonizowanego gazu składającego się 
z deuteru lub mieszaniny deuteru i trytu ogrzanych do temperatury, w której może zachodzić 
synteza jąder deuteru lub deuteru i trytu. W warunkach ziemskich interesują nas następujące 
reakcje jądrowe: 

 
2D + 2D → 3T (1,011 MeV) + p (3,022 MeV) Q = 4,033 MeV  (23) 
2D + 2D → 3He (0,820 MeV) + n (2,499 MeV) Q = 3,269 MeV  (24) 
2D + 3T → 4He (3,561 MeV) + n (14,029 MeV) Q = 17,589 MeV  (25) 

 

Reakcje jądrowe 2D+2D lub 2D+3T, których produktem są neutrony, są dobrze znane w fizyce 
eksperymentalnej i wykorzystywane do produkcji strumieni neutronów (aparaturowych 
generatorów neutronów). W urządzeniach tych rozpędzone w rurze akceleracyjnej deuterony 
uderzają w tarczę z wdyfundowanym deuterem lub trytem, co powoduje emisję neutronów 
zgodnie z przedstawionymi powyżej reakcjami. IFJ PAN wyposażony jest w generator 
neutronów pracujący w oparciu o reakcję 2D+3T, który służy jako źródło neutronów prędkich 
14 MeV wykorzystywane do rozmaitych badań naukowych.  

Jesteśmy w stanie wytworzyć – w warunkach ziemskich – warunki eksperymentalne, w 
których zostanie zgromadzona wystarczająca objętość zjonizowanego deuteru (deuteru/trytu) 
o odpowiedniej gęstości i temperaturze pozwalającej na „zapłon”, czyli syntezę deuteru czy 
deuteru i trytu. Aby uzyskać wysokotemperaturową plazmę deuterową lub deuterowo-
trytową, musimy umieścić odpowiednie gazy w specjalnej komorze i doprowadzić do stanu, 
w którym jony uzyskają znaczną prędkość („ogrzeją się”). A ponieważ temperatura, która jest 

 13



Synteza termojądrowa – źródło energii dla elektrowni przyszłości 

konieczna do zainicjowania reakcji fuzji, jest ekstremalnie wysoka, musimy stworzyć takie 
warunki, aby cząsteczki plazmy nie dotykały ścian naczynia.  

Aby zaszła reakcja syntezy w plazmie, czyli – aby została pokonana bariera odpychania 
elektrostatycznego – muszą zostać spełnione jednocześnie trzy warunki. Dotyczą one 
temperatury, gęstości oraz czasu utrzymania: plazma deuterowa o odpowiedniej gęstości musi 
być utrzymywana dostatecznie długo w określonej temperaturze, aby dokonała się reakcja 
syntezy. Iloczyn tych wielkości nazywany jest iloczynem termojądrowym lub iloczynem 
podwójnym (w języku angielskim stosuje się określenie „triple product”, niemniej 
podchodząc pedantycznie do opisu wzoru (26) widać, że jest to iloczyn podwójny: iloczyn 
pojedynczy to iloczyn dwóch czynników). Dla plazmy deuterowo-trytowej iloczyn gęstości 
plazmy, n, czasu, T, i temperatury, tE, musi przekraczać wartość  

 

-321 mskeV105  EtTn        (26) 

 

aby proces syntezy był podtrzymywany. Zależność ta wywodzi się z tzw. kryterium Lawsona, 
sformułowanego w roku 1955 i nazwanego od nazwiska angielskiego badacza, który je 
sformułował. Kryterium Lawsona definiuje warunek, po przekroczeniu którego reakcja 
syntezy jest utrzymywana bez potrzeby dogrzewania plazmy. Stan ten nazywany jest 
„ignition”. 

Aby synteza zachodziła z wymaganą wydajnością, gęstość jonowa paliwa (mierzona w 
gramach na metr sześcienny) musi być ściśle określona. Moc otrzymywana w czasie syntezy 
ulega redukcji, gdyż paliwo ulega wypalaniu i zanieczyszczeniu przez inne atomy oraz 
poprzez nagromadzenie jonów helu. Paliwo, deuter i tryt, musi być uzupełniane, a hel 
stanowiący swoisty popiół należy usuwać. Czas utrzymania plazmy świadczy o 
utrzymywaniu w plazmie wystarczającej energii podtrzymującej proces syntezy. Czas 
utrzymania wzrasta gwałtownie wraz ze wzrostem objętości plazmy. Szczególnym 
przykładem jest Słońce, dla którego czas utrzymania energii jest olbrzymi. Kryterium 
Lawsona dla plazmy deuterowo-trytowej wymaga: 

 temperatury plazmy:  (1 ÷ 2)·108 K, 

 czasu utrzymania: 1 ÷ 2 sekund, 

 gęstości: (2 ÷ 3)·1020 cząstek/m3 (~1/1000 g/m3). 

Plazma, jako zbiór cząstek naładowanych może być kontrolowana przez pola magnetyczne i 
elektryczne. Jest to szczególnie istotne przy gorącej plazmie, która nie może być w 
równowadze termodynamicznej ze "zwykłą" materią budującą ściankę naczynia (naczynie by 
„płonęło” a plazma stygła, aż do zupełnego zaniku stanu plazmy). Rozróżniamy trzy sposoby 
uwięzienia plazmy: obserwowane w gwiazdach pułapkowanie grawitacyjne (gdzie źródłem 
ciepła w plazmie jest: ciśnienie grawitacyjne, reakcje fuzji np. cykl wodorowy), 
pułapkowanie laserowe (gdzie źródłem ciepła w plazmie jest: ściskanie pochodzące od wiązki 
laserowej lub wiązki jonów, reakcje fuzji), pułapkowanie magnetyczne (gdzie źródłem ciepła 
w plazmie są: fale elektromagnetyczne, ciepło Joula, ściskanie polem magnetycznym, reakcje 
fuzji). Dzięki metodom kontroli plazmy możliwe są jej badania doświadczalne, co jest bardzo 
ważne w aspekcie zrozumienia wielu zjawisk we Wszechświecie i w możliwych 
zastosowaniach przemysłowych.  
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Fig. 9. Metody utrzymania plazmy: grawitacyjne w obecności wielkich mas (Słońce), magnetyczne (spiralny 

ruch naładowanych cząstek w obecności pola magnetycznego), inercyjne (kompresja plazmy przez 
bombardowanie silnymi strumieniami energii). (Gałkowski, 2008). 

 

W celu utrzymania naładowanych cząstek plazmy w odpowiednio ukszałtowanej komorze 
wykorzystuje się zjawisko oddziaływania pola magnetycznego na cząstki naładowane. W 
objętości np. walca cząstki naładowane poruszają się ruchem chaotycznym. Jeśli walec 
umieścimy w polu magnetycznym o liniach pola równoległych do osi walca, to cząstki 
poruszające się w kierunku nierównoległym do kierunku wektora indukcji magnetycznej 
zaczną poruszać się po liniach śrubowych (helisach), których osie skierowane będą 
równolegle do kierunku wektora indukcji. Ruch ten zdefiniowany jest przez siłę Lorenza 
działającą na cząstkę naładowaną o ładunku q, poruszającą się z prędkością  w polu 

magnetycznym o indukcji 

v


B


: 

 

( BvqF )
×=          (27) 

 

Z powyższego wzoru można obliczyć promień toru ruchu jonu: 

 

Bqv
r

mv
⊥

2
⊥ =   

qB

mv
r ⊥=       (28) 

 

Ruch cząstki w polu magnetycznym jest ruchem jednostajnym w kierunku równoległym do 
kierunku wektora indukcji pola i ruchem jednostajnym po okręgu w płaszczyźnie do tego 
kierunku prostopadłej. Ruch cząstki w płaszczyźnie prostopadłej do wektora indukcji jest 
więc ruchem okresowym. Wielkością, która określa parametry tego ruchu jest częstość 
cyklotronowa . Wartość częstości cyklotronowej określona jest przez stosunek ładunku do 
masy cząstki q/m oraz indukcję pola magnetycznego B: 
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B
m

q
=ω          (29) 

 

Poprzez odpowiednie ukształtowanie pola magnetycznego utrzymuje się plazmę we wnętrzu 
komory reaktora w pewnej odległości od jej ścian, co zdecydowanie zmniejsza straty 
termiczne gorącej plazmy. Jak się okazało, najefektywniejszą konfiguracją pola 
magnetycznego jest konfiguracja toroidalna. Dla zapewnienia stabilności plazmy linie pola 
magnetycznego powinny układać się na helisie. Pole magnetyczne wytwarzane jest przez 
cewki elektromagnetyczne umieszczone wokół komory reaktora (stellarator), a w niektórych 
typach reaktorów również przez prąd elektryczny płynący w strumieniu samej plazmy 
(tokamak).  
 

7. Tokamaki i stellaratory 

W początkowym okresie prac nad syntezą jądrową stosowano liniową konfigurację pola 
magnetycznego (reaktory zwierciadlane). W cylindrycznej komorze plazmowej równoległe 
do jej osi pole magnetyczne utrzymuje cząstki wzdłuż linii pola. Straty energii na końcach 
cylindra redukowane są natomiast poprzez odpowiednio uformowane „zwierciadła 
magnetyczne”, które odbijają pewną ilość cząstek z powrotem do wnętrza cylindra.  

Straty te mogą być wyeliminowane poprzez zakrzywienie cylindra i utworzenie zamkniętego 
pierścienia (torusa). Utworzone w ten sposób pole magnetyczne nazywa się polem 
toroidalnym. Taka geometria ma jednak tę wadę, że niejednorodność pola magnetycznego 
wypycha plazmę na zewnątrz, doprowadzając ją do kontaktu ze ścianą naczynia. Dlatego też 
stosowane są dodatkowe pola „poloidalne”, prostopadłe do pola toroidalnego. Wypadkowe 
pole musi być takie, że jego linie nie tylko zamykają się w pierścienie, lecz biegną po drogach 
śrubowych tworząc zamknięte magnetyczne powierzchnie przepływu. Dwie odmienne 
metody skręcania pola doprowadziły do skonstruowania „tokamaka” (oddzielne zestawy 
cewek) i „stellaratora” (odpowiednie ukształtowanie cewek).  

Pierwszy tokamak powstał w 1950 roku w Instytucie Energii Atomowej w Moskwie. Zasadę 
działania tego urządzenia opracowali Igor J. Tamm i Andriej D. Sacharow. Rosyjskie 
tokamaki były budowane pod kierunkiem profesora Lwa Arcymowicza. Ich nazwa, która 
przyjęła się powszechnie, to skrót od rosyjskiej nazwy urządzenia: Toroidalnaja Kamiera s 
Magnitnymi Katuszkami, – pierścieniowa komora z cewkami magnetycznymi. 

Zasadniczą część tokamaka stanowi komora próżniowa w kształcie torusa obejmująca rdzeń 
transformatora, wypełniona zjonizowanym gazem deuterowym lub deuterowo-trytowym. 
Pole magnetyczne transformatora indukuje w pierścieniu gazu prąd, który powoduje 
wyładowanie elektryczne w gazie i dalszą jego jonizację aż do wytworzenia plazmy i silnego 
jej ogrzania. Jednocześnie poprzeczne do osi komory pole magnetyczne pochodzące od tego 
prądu, ściska plazmę i utrzymuje ją w postaci zwartego sznura (tzw. pinch). 

Tak więc podstawowymi elementami systemu magnetycznego utrzymania plazmy w 
tokamaku są: 

 Pole toroidalne powodujące powstanie pola wzdłuż torusa. Uzyskuje się to poprzez 
zastosowanie cewek wytwarzających pole magnetyczne otaczające komorę próżniową. 
Pole toroidalne realizuje podstawowy mechanizm utrzymania cząsteczek plazmy. 
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 Pole poloidalne powodujące powstanie pola wokół przekroju plazmy. Pole to odsuwa 
plazmę od ścian oraz nadaje jej odpowiedni kształt oraz stabilność. Poloidalne pole jest 
indukowane poprzez mechanizmy wewnętrzne i zewnętrzne. Mechanizmem 
wewnętrznym jest prąd płynący w plazmie, który z kolei jest jednym ze sposobów 
grzania. Mechanizmem zewnętrznym są cewki umieszczone wzdłuż ścian bocznych 
komory. 

 

 

 

Fig. 10. Układ cewek i pól magnetycznych tokamaka. (Foto: EFDA-JET, www.jet.efda.org). 

 

W takich ekstremalnych warunkach można przeprowadzić reakcję 2D+3T, (wzór 25). Jest to 
najbardziej efektywna reakcja, jaką obecnie można uzyskać, uwalniająca dużą ilość energii. 
Produktami reakcji są cząstki alfa (4He) i neutrony (n). Neutrony jako cząstki nienaładowane 
elektrycznie nie oddziałują z plazmą. Swobodnie opuszczają obszar reakcji i jeśli ścianki 
reaktora są wykonane z litu, zachodzi reakcja n+6Li → 

4He+3T, która pozwala wykorzystać 
neutrony do wytworzenia paliwa trytowego. Natomiast "gorące" cząstki alfa oddają ciepło 
innym cząstkom zwiększając lokalną temperaturę i tym samym częstość reakcji. 

Największym działającym obecnie tokamakiem jest JET, Joint European Torus, w Wielkiej 
Brytanii (www.jet.efda.org). Jego budowę prowadziły wspólnie kraje europejskie – 
rozpoczęła się w 1978 r., a pierwsze eksperymenty przeprowadzono w 1983 r. Badania 
prowadzone z użyciem JET koordynuje organizacja European Fusion Development 
Agreement. Biorą w nich udział także polscy naukowcy. Tokamak JET jest przystosowany do 
reakcji syntezy termojądrowej z wykorzystaniem samego deuteru jak również deuteru i trytu. 
JET osiągnął rekordową moc syntezy termojądrowej – 16 MW. Informacje z aktualnie 
prowadzonych z jego użyciem eksperymentów mają posłużyć głównie do projektowania 
reaktora ITER. 
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Parametry tokamaka JET 

 

– Promień torusa: 3.1 m, 

– Komora: 3,96 m wys., 2,4 m szer., 

– Objętość plazmy: 80 m3, 

– Prąd w plazmie do 5 MA, 

– Toroidalne pole magnetyczne: do 4 tesli. 

 

Fig. 11. Schemat tokamaka JET. Tokamak jest układem transformatora, którego uzwojeniem wtórnym jest 
plazma wewnątrz torusa. (Foto: EFDA-JET, www.jet.efda.org).  

 
 

 
 

Fig. 12. Po lewej: wnętrze tokamaka JET. Po prawej: obraz plazmy uzyskany za pośrednictwem kamery wideo 
przez okno kwarcowe. (Foto: EFDA-JET, www.jet.efda.org). 

 
 
Innym rozwiązaniem technicznym dla utrzymania plazmy jest stellarator, w którym pole 
magnetyczne, niesymetryczne osiowo, o śrubowym kształcie linii pola wytwarzane jest przez 
odpowiednio ukształtowane cewki zainstalowane na zewnątrz toroidalnej komory, wewnątrz 
której formowany jest sznur plazmowy o specyficznym kształcie. Urządzenie to 
charakteryzuje się tym, że nie wymaga wzbudzenia prądu w plazmie. Ten rodzaj reaktora ma 
właściwość pracy ciągłej. Największym tego typu urządzeniem jest Large Helical Device, 
LHD, zbudowany w Japonii.  
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Fig. 13. Japoński stellarator LHD, największe urządzenie tego typu na świecie, wyposażony w nadprzewodzące 

magnesy. Średnica zewnętrzna komory próżniowej wynosi 3,9 m, wewnęrzna – 1,6 m. 
(http://www.nifs.ac.jp/index.html, National Institute of Fusion Science, Japan). 

 
 
Duże doświadczenie w budowie stellaratorów posiada Instytut Fizyki Plazmy w Niemczech. 
Stellarator Wendelstein 7, którego budowa została ukończona w 1976 roku, służył do badań 
nad zachowaniem i stabilnością uwięzionej plazmy w warunkach stellaratora. Przy pomocy 
tego urządzenia badano i testowano metodę ogrzewania plazmy strumieniem 
wysokoenergetycznych cząstek obojętnych. Kolejny stellarator Wendelstein 7-X jest obecnie 
konstruowany w Instytucie Fizyki Plazmy w Greifswald w Niemczech. Przy budowie tego 
urządzenia biorą udział inżynierowie i specjaliści z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w 
Krakowie. 

Urządzenie to będzie służyło do badania warunków i parametrów ciągłej pracy reaktora 
plazmowego. Główne parametry budowanego stellaratora W7-X są następujące: średni 
promień pułapki 5.5 m, średni promień pierścienia plazmowego 0.53 m, natężenie pola 
magnetycznego w osi pierścienia plazmowego 3.0 T, całkowita masa 725 t. Istotną cechą W7-
X jest wysoka dokładność geometrii pola magnetycznego. Urządzenie W7-X posiada 5-
segmentową symetrię toroidalną, całkowicie zoptymalizowaną quasi-iso-dynamicznie. 
Zgodnie z tą koncepcją cząstki orbitują w polu magnetycznym 3-D, zależnym wyłącznie od 
jego natężenia B. 

System pola magnetycznego zbudowany zostanie z 50 nieplanarnych i z 20 planarnych 
nadprzewodnikowych cewek wspartych na centralnym korpusie złożonym z 10 sektorów. 
Główną konfigurację toroidalnej pułapki magnetycznej tworzą cewki nieplanarne. System 
będzie chłodzony ciekłym helem, utrzymującym temperaturę 4 K.  
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Nadprzewodnikowe cewki zostaną zbudowane z przewodnika składającego się z 243 żył 
NbTi/Cu połączonych we wspólny kabel, który jest otoczony płaszczem ze stopu aluminium. 
W celu ograniczenia procesu grzania omowego, zostały zaprojektowane specjalne połączenia 
elektryczne pomiędzy nadprzewodzącymi kablami, posiadające oporność poniżej 1 n w 
temperaturze 4 K. Krytycznymi składnikami konstrukcji są elementy mechaniczne łączące 
cewki z centralnym korpusem oraz elementy konstrukcyjne łączące kolejne cewki ze sobą. Te 
elementy, pracując w warunkach wysokiej próżni i w niskiej kriogenicznej temperaturze, 
muszą wytrzymywać znaczne obciążenia i momenty i muszą umożliwić montaż urządzenia z 
wysoką precyzją.  

Do wytworzenia gorącej plazmy w pułapce magnetycznej stellaratora W7-X zostanie 
zastosowane grzanie rezonansowe, które występuje przy oddziaływaniu z plazmą silnych fal 
elektromagnetycznych. Dobierając odpowiednio częstość fali elektromagnetycznej, można 
wywołać elektronowy rezonans cyklotronowy, co prowadzi do intensywnego ruchu cząstek 
plazmy kosztem energii fali. W stellaratorze W7-X zostanie zastosowany 10 MW układ 
ECRH (tryb grzania oparty o elektronowy rezonans cyklotronowy) o częstotliwości 140 GHz. 
Zostanie zastosowanych 10 generatorów mikrofalowych (gyrotronów), specjalnie 
zaprojektowanych dla tego urządzenia. Doprowadzenie fali elektromagnetycznej do plazmy, 
przy użyciu specjalnych urządzeń, odbywać się będzie przez okna z syntetycznych 
diamentów. 
 
 

 

 

EFDA-JET, www.jet.efda.org).

 

Fig. 14. Po lewej: wnętrze stellaratora W7-X w trakcie budowy, widoczne otwory posłużą m.in. do montażu 
urządzeń diagnostycznych; po prawej: ukształtowanie cewek i sznura plazmowego w skomplikowanej geometrii 

pola magnetycznego. 

 

7.1. Jak podgrzewana jest plazma wewnątrz torusa?  

Aby mogła zajść synteza termojądrowa potrzebna jest bardzo wysoka temperatura. W 
tokamakach plazma podgrzewana jest na dwa sposoby. Pierwszy z nich to grzanie 
samoczynne (na skutek zderzeń międzycząsteczkowych, powstałych w wyniku reakcji 
syntezy, wysokoenergetycznych jąder atomów helu z cząstkami plazmy); drugi polega na 
zastosowaniu dodatkowych systemów ogrzewania (prądu, strumienia cząstek obojętnych, 
mikrofal, fal radiowych dużej mocy). 
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Fig. 15. Metody ogrzewania plazmy w pułapce magnetycznej (Gorissen D.A., Natuur & Techniek 95) 

 

Grzanie oporowe. Podobnie jak w przypadku zwykłych przewodników, prąd elektryczny 
płynąc przez plazmę podgrzewa ją. Jest to wynikiem zderzeń elektronów z innymi cząstkami 
plazmy. Ten sposób ogrzewania ma jednak swoiste ograniczenia, ponieważ wraz ze wzrostem 
temperatury zmniejsza się częstość zderzeń, a tym samym stopniowo zmniejsza się 
efektywność grzania. Nawet przy doskonałej izolacji termicznej plazma traci energię na 
skutek elektromagnetycznego promieniowania elektronów plazmy. Grzaniem oporowym 
można więc podnieść temperaturę plazmy najwyżej do (10 ÷ 20)·106 K. 

Dodatkowe systemy grzania. Ogrzewanie plazmy strumieniem wysokoenergetycznych 
cząstek obojętnych. Cząstki te - deuterony, są wytwarzane w źródle jonów i przyspieszane 
dużą różnicą potencjałów (rzędu 100 kV i więcej), a następnie neutralizowane podczas 
przejścia przez cylinder wypełniony gazem (neutralizator) i wstrzeliwane do wnętrza komory 
plazmowej (co jest możliwe, ponieważ pole magnetyczne reaktora nie oddziałuje na strumień 
cząstek obojętnych), gdzie przekazują swoją energię i podgrzewają plazmę. W ogrzewaniu 
wysokoczęstotliwościowym stosuje się mikrofale, bądź fale radiowe dużej mocy o 
częstotliwościach zbliżonych do drgań własnych cząstek plazmy w polu magnetycznym 
(rezonans). Umożliwia to przekazywanie energii plazmie i jej ogrzewanie. Stosuje się tu 
systemy rezonansowego grzania cyklotronowego jonów (klistrony 20 MHz ÷ 10 GHz), bądź 
rezonansowego grzania cyklotronowego elektronów (girotrony 50 ÷ 200 GHz).  

Gdy reakcja syntezy osiągnie stan samopodtrzymywania się, to znaczy, gdy wszystkie straty 
energetyczne plazmy zostaną skompensowane przez ogrzewanie cząstkami α (powstałe w 
wyniku reakcji syntezy wysokoenergetyczne jądra atomów helu, cząstki α, zderzając się z 
innymi cząstkami plazmy ogrzewają ją), będzie można powiedzieć, że osiągnięto stan zapłonu 
plazmy. Paliwo plazmowe będzie mogło wtedy ogrzewać się w zasadzie samoistnie bez 
potrzeby stosowania dodatkowych źródeł energii. Plazma może być też utrzymywana w 
stanie nieco poniżej punktu zapłonu. Umożliwi to precyzyjne sterowanie przebiegiem syntezy 
poprzez zastosowanie grzania zewnętrznego. Dla zapewnienia kontroli przebiegu reakcji 
syntezy potrzebna jest zawsze pewna część energii z dodatkowych źródeł grzania. W 
reaktorach, w których przez plazmę płynie prąd elektryczny (np. tokamaki), zewnętrzne 
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systemy grzania potrzebne są do podtrzymywania temperatury plazmy zarówno w warunkach 
długich pulsów jak i pracy ciągłej. 

 

7.2. Diagnostyka plazmy 

Mierzenie właściwości plazmy jest największym zadaniem stojącym przed naukowcami. 
Wiedza na temat najważniejszych parametrów plazmy takich jak temperatura, gęstość, straty 
radiacyjne jest bardzo ważna dla zrozumienia zachowania plazmy z punktu widzenia 
niezawodności projektowanych przyszłych urządzeń. Ponieważ plazma zamknięta w stalowej 
komorze posiada ekstremalne właściwości, to konwencjonalne metody pomiaru nie znajdują 
zastosowania. Tak więc diagnostyki plazmy mają zwykle charakter innowacyjny i zawsze 
odnoszą się do procesów fizycznych, z których dopiero czerpie się informacje na temat 
interesujących parametrów. 

 

 
Fig. 16. Schemat stellaratora W7-X z zaznaczonymi portami diagnostycznymi.  

(Foto: EFDA-JET, www.jet.efda.org) 

 

Plazma może być badana za pomocą wiązek laserowych lub mikrofalowych. Wiązki laserowe 
przechodząc przez plazmę zmieniają swoją częstotliwość i ulegają rozpraszaniu. W metodzie 
interferometrycznej przechodzenie wiązki mikrofalowej przez plazmę jest wolniejsze niż 
przez próżnię. W ten sposób określa się indeks refrakcyjny plazmy, na podstawie którego 
określa się gęstość jonów i elektronów plazmy. Stosując takie metody pomiarowe należy być 
pewnym, że mechanizm sondowania nie zaburzy w sposób istotny zachowania plazmy. 

Stosuje się metody pomiaru promieniowania i cząstek opuszczających plazmę. Na tej 
podstawie wnioskuje się o zachowaniu plazmy w konkretnych warunkach. Jedną z głównych 
technik pomiarowych jest spektroskopia na wszystkich długościach fal, aż do energii 
miękkiego promieniowania X, która pozwala zarejestrować z największą precyzją wszystkie 
zmiany energii plazmy. Do pomiaru temperatury plazmy służą również metody nieoptyczne, 
jak diagnostyka cząstek neutralnych (neutronów), które opuszczając plazmę dostarczają 
informacji o prędkości jonów.  

Neutrony są wyjątkowym narzędziem diagnostycznym plazmy wysokotemperaturowej. 
Natężenie emisji neutronów może dawać informację o postępie w osiągnięciu warunków do 
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zainicjowania procesu syntezy. Reakcje syntezy deuteru i trytu przedstawione wzorami (23 ÷ 
25) charakteryzują się tym, że w każdej z nich wyzwalane są neutrony o innych energiach 
(2,022 MeV, 2,488 MeV, 14,029 MeV). Pomiar widma energetycznego neutronów 
opuszczających obszar plazmy daje informację o zachodzących reakcjach i o temperaturze 
plazmy. Do tego typu pomiarów wykorzystuje się detektory neutronów wypełnione BF3 lub 
3He, w których wykorzystuje się reakcje z neutronami: 

 
10B + n → 7Li + α +Q        (30) 
3He + n → 3T + p + Q       (31) 

 

Można również wykorzystywać komory jonizacyjne zawierające materiały rozszczepialne 
235U lub 238U. Detektory neutronów umieszcza się na wylocie odpowiednich kanałów 
diagnostycznych tokamaka.  

Stosowane są również neutronowe metody aktywacyjne. Typowe zastosowanie metody 
aktywacyjnej polega na naświetlaniu nieznanej próbki określonym strumieniem neutronów, a 
następnie na analizie widma promieniowania gamma powstałych w próbce izotopów 
promieniotwórczych. Na tej podstawie można określić skład analizowanej próbki. W 
przypadku zastosowania metody aktywacyjnej do wyznaczenia natężenia i energii neutronów 
realizowane jest zadanie odwrotne. Próbkę (która staje się detektorem neutronów) o dokładnie 
dobranym i znanym składzie izotopowym umieszcza się w strumieniu neutronów, którego 
parametry chcemy zmierzyć. Analiza promieniowania gamma naświetlonej, znanej próbki 
pozwala wyznaczyć parametry strumienia neutronów. Próbką może być również materiał 
rozszczepialny – naświetlony w strumieniu neutronów staje się źródłem tzw. neutronów 
opóźnionych. Odpowiedni dobór materiałów, które służą jako tarcze (folie) do naświetlania, 
systemy transportu próbki z miejsca naświetlania do miejsca pomiaru, systemy pomiarowe są 
obecnie szczegółowo opracowywane dla potrzeb diagnostyki plazmy wysokotemperaturowej.  

 

8. Inercyjne utrzymywanie plazmy 

Idea pułapki inercyjnej sprowadza się do przygotowania pastylki z paliwem 
termonuklearnym, a następnie spowodowania znacznej jej kompresji przez bombardowanie 
silnymi, dobrze zogniskowanymi, symetrycznymi impulsami światła laserowego lub 
wiązkami jonów. Powierzchnia pastylki w tych warunkach odparowuje i tworzy koronę 
plazmową. Rozszerzająca się plazma tworzy falę uderzeniową biegnącą w kierunku pastylki, 
co skutkuje implozją pastylki i krótkotrwałym zajściem reakcji syntezy. Schematyczny 
przebieg całego procesu ilustruje Fig. 17. Najbardziej zaawansowanym układem, w którym 
wykorzystuje się ten typ pułapki plazmowej jest NOVA w Lawrence Livermore Laboratory w 
USA (Fig. 18). Wykazano tam, że podczas ściskania plazmy można otrzymać gęstości 600 
razy większe niż gęstość cieczy D-T (deuterowo-trytowej) i 20 razy większe niż gęstość 
ołowiu.  
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Fig. 17. Przebieg reakcji syntezy jądrowej z utrzymaniem inercyjnym (Dobrzyński, http). 

 

 

 

Fig. 18. Urządzenie NOVA w Lavrence Livermore National Laboratory USA, służące do utrzymywania plazmy 
metodą inercyjną. Po lewej montaż kapsuły, po prawej jej wnętrze.  

(Credit is given to Lawrence Livermore National Security, LLC, Lawrence Livermore National Laboratory, and 
the Department of Energy under whose auspices this work was performed.) 

 

 

9. Ciepło syntezy dla elektrowni  

Aby uruchomić reaktor termojądrowy należy podgrzać paliwo za pomocą mikrofal lub innych 
metod aż zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura. Gdy paliwo rozpocznie "płonąć", 
wytwarza się gaz zjonizowanych cząstek alfa (4He) obdarzonych dużą energią kinetyczną. 
Zostają one pułapkowanie przez znajdujące się w komorze pole magnetyczne. Rozpędzane 
mogą być kierowane do paliwa (deuteru i trytu) podtrzymując je w temperaturze 
umożliwiającej zajście fuzji. Jednak cząstki alfa nie są jedynym produktem reakcji.  
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Podczas reakcji syntezy uwalniane są prędkie neutrony, które mają zasadnicze znaczenie, jeśli 
chce się wykorzystać zjawisko fuzji termojądrowej do produkcji energii elektrycznej. Ich rola 
jest podwójna. Neutrony prędkie uwalniane podczas syntezy nie oddziałują z plazmą. 
Opuszczają one obszar reakcji i są spowalniane w wykładzinie ściany reaktora nagrzewając 
ją. Analogicznie, jak w klasycznych rozszczepieniowych reaktorach jądrowych są źródłem 
ciepła służącym do wytwarzania pary wodnej napędzającej turbiny i generatory prądu 
elektrycznego. Drugą, niemniej ważną rolą neutronów jest produkcja trytu. W wykładzinie 
ściany reaktora umieszczany jest lit, który oddziałując z neutronami wytwarza tryt. Gaz ten 
jest odzyskiwany, oczyszczany i wraz z deuterem wprowadzany ponownie do reaktora jako 
paliwo plazmowe.  

 
6Li + n → 4He + 3T  Q = 4,8 MeV     (32) 

 

Jeden gram paliwa deuterowo-trytowego może dostarczyć 100 megawatogodzin energii 
elektrycznej. Aby uzyskać tę samą ilość energii należałoby spalić około 11 ton węgla. Deuter 
znajduje się w wodzie – 1 m3 wody zawiera około 30 g deuteru. Tryt występuje na ziemi 
tylko w niewielkich ilościach, natomiast lit, lekki metaliczny pierwiastek występuje w dużych 
ilościach w skorupie ziemskiej i wodzie morskiej.  
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Fig. 19. Schemat działania elektrowni cieplnej zasilanej energią syntezy jądrowej. (wg.: http:/www.efda.org). 

 

 

10. Droga do energetyki termojądrowej 

30 maja 1978 roku Europejska Rada Ministrów zadecydowała o budowie dużego reaktora 
JET (Joint European Torus). Głównym celem budowy JET-a były badania plazmy w 
warunkach i rozmiarze koniecznym dla reaktora termojądrowego. JET osiągnął, a nawet 
przekroczył wszystkie wytyczone mu cele. Kolejnym działaniem środowisk europejskich było 
założenie w 1999 roku organizacji EFDA (European Fusion Development Agreement), której 
celem jest dalsze zintensyfikowanie europejskiej współpracy w dziedzinie syntezy jądrowej. 
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Organizacja ta koordynuje badania europejskich ośrodków badawczych syntezy jądrowej i ich 
współpracę z przemysłem, wspólną eksploatację JET-a oraz udział Europy we współpracy 
międzynarodowej. Celem badań w dziedzinie syntezy jądrowej krajów członkowskich 
Wspólnoty Europejskiej oraz Szwajcarii i krajów współpracujących w ramach programu 
Euratom jest wspólna realizacja bezpiecznych dla ludności i środowiska naturalnego oraz 
opłacalnych ekonomicznie prototypowych reaktorów dla elektrowni plazmowych. Strategia 
osiągnięcia tego celu przewiduje skonstruowanie i budowę eksperymentalnego reaktora 
(ITER), a następnie prototypowej elektrowni plazmowej (DEMO). Działaniom tym 
towarzyszą prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie fizyki i technologii, w które ma być 
również zaangażowany europejski przemysł.  

ITER (z łaciny – droga) jest kamieniem milowym na drodze do produkcji energii elektrycznej 
z wykorzystaniem syntezy jądrowej. Projekt ITER powstał we współpracy międzynarodowej 
(Wspólnota Europejska, Japonia, Federacja Rosyjska, Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki i 
Korea Południowa). ITER ma zademonstrować naukową i techniczną możliwość 
zrealizowania samopodtrzymującej się syntezy jądrowej.  

Moc generowana przez reaktor ITER ma wynosić 500 megawatów. Objętość plazmy 
znajdującej się w pierścieniu 837 m3. ITER będzie miał promień 6.2 m. Reaktor ma się 
składać z 25 gigantycznych elektromagnesów, z których największy waży 840 ton. 
Powstające we wnętrzu maszyny pole magnetyczne (100 tys. razy silniejsze od ziemskiego) 
będzie ogromną niewidzialną pułapką. Uwięzione w środku paliwo zapłonie na 500 sekund, 
osiągając temperaturę 100 milionów stopni Celsjusza. W tym czasie reaktor wyprodukuje 500 
megawatów energii, dziesięć razy więcej, niż pobrał, których będzie mógł oddać 25 proc. 
mocy, bo reszta będzie konieczna do podtrzymania reakcji (najbliżej takiego bilansu był JET, 
w którym udało się po miesiącach eksperymentów osiągnąć właściwości plazmy 
charakterystycznej dla reaktora ITER przez zaledwie 5 sekund). ITER nie ma być elektrownią 
z prawdziwego zdarzenia, ale ciągle jeszcze reaktorem badawczym.  

Moc ITERa będzie trzydzieści razy większa od mocy tokamaka JET i prawie taka, jak moc 
elektrowni przemysłowych w przyszłości. Projekt ITER pozwoli naukowcom na zbadanie, po 
raz pierwszy w historii tych badań, fizyki samopodgrzewającej się plazmy, czyli plazmy, 
która jest nagrzewana głównie w wyniku reakcji fuzji jądrowej, a nie za pomocą źródeł 
zewnętrznych. ITER zademonstruje kluczowe technologie fuzji jądrowej jako bezpiecznego 
dla środowiska źródła energii i pozwoli na ich udoskonalenie. ITER dostarczy podstaw do 
budowy prototypowej elektrowni generującej prąd. Jest to kolejny, zasadniczy krok na drodze 
do osiągnięcia celu, jakim jest opanowanie fuzji jądrowej jako źródła energii na skalę 
przemysłową. 

W eksperymencie będą testowane systemy niezbędne do działania elektrowni przemysłowej, 
takie jak układy nagrzewania, sterowania, diagnostyki i zdalnej obsługi, a także systemy 
zasilania tokamaka w paliwo oraz usuwania popiołu helowego i zanieczyszczeń. Wiele 
komponentów testowanych podczas eksperymentu ITER zostanie zastosowanych do budowy 
prototypowej elektrowni termojądrowej DEMO. Zaawansowane badania naukowe nad 
materiałami dla reaktorów fuzji jądrowej, prowadzone równolegle z eksperymentem ITER, 
przyczynią się do opracowania technologii niezbędnych do budowy elektrowni DEMO i 
pierwszych fuzyjnych elektrowni przemysłowych. 
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Fig. 20. Droga do energetyki termojądrowej zapoczątkowana budową tokamaka ITER. 

(http://www.efda.org/multimedia/picture_gallery.php). 

 

Plany rozwoju energetyki termonuklearnej kształtują się tak, jak przedstawiono na Fig. 20. 
Nie jest to droga łatwa pomimo znaczących środków międzynarodowych skierowanych 
obecnie na jej rozwój. Problemem jest czas utrzymania energii, który rośnie m.in. wraz z 
objętością urządzenia. Moc grzania plazmy, P, rośnie proporcjonalnie do objętości komory V: 

 

Et/VTnP 3          (33) 

 

gdzie n oznacza gęstość plazmy, a tE oznacza czas utrzymania energii. 

Będące już w użyciu urządzenia plazmowe umożliwiają prowadzenie prac w dziedzinie 
podstaw fizyki reakcji syntezy i rozwoju urządzeń diagnostycznych, a także pozwalają 
doskonalić metody współpracy naukowej przy dużych eksperymentach i szkolić młode kadry 
naukowe. Prace te prowadzone są w laboratoriach wyposażonych w wyspecjalizowane 
tokamaki takich jak np. JET, a także w ramach programów towarzyszących krajów 
członkowskich. Aktualnie studiuje się kilka koncepcji elementu ściany reaktora (blanket), 
który ma wytwarzać tryt w ilościach wystarczających do kontynuowania syntezy. Badania 
europejskie koncentrują się na dwóch chłodzonych helem urządzeniach. W jednym z nich 
stosuje się stop litowo-ołowiowy, a w drugim granulat ceramiczny zawierający lit. Aby 
wykorzystać w pełni potencjał tkwiący w syntezie jądrowej konieczne jest opracowanie 
niskoaktywujących się materiałów konstrukcyjnych. Wysiłki europejskie skupiają się tu na 
specjalnych stalach ferrytycznych i martenzytycznych, a w dalszej perspektywie na 
kompozytach z węglika krzemu. Materiały te będą testowane w urządzeniu IFMIF 
(International Fusion Materials Irradiation Facility), które ma być zbudowane równolegle do 
projektu ITER.  
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Fig. 21. Skala przedsięwzięcia: porównanie rozmiarów tokamaków JET i ITER.  
(Foto: EFDA-JET, www.jet.efda.org) 

 

Równolegle do prac nad rozwojem tokamaka kontynuuje się także studia nad stellaratorami, 
które posiadają naturalną właściwość pracy ciągłej. Nowy duży stellarator Wendelstein 7-X 
jest właśnie budowany w Niemczech przy współudziale polskich specjalistów z IFJ PAN. 

Co czyni reakcję syntezy atrakcyjną, to niemal kompletny brak ubocznych produktów 
promieniotwórczych, a w szczególności fakt, iż działanie elektrowni opartej na reakcji 
syntezy nie może powodować powstawania materiałów, których można użyć do produkcji 
broni jądrowej. W odróżnieniu od reaktorów jądrowych wykorzystujących proces 
rozszczepienia, ewentualny wybuch instalacji termojądrowej jest z zasady niemożliwy: 
bowiem zanim wybuch nastąpi plazma musi się rozszerzyć i obniżyć temperaturę, co 
automatycznie zatrzyma proces syntezy jądrowej. 

Podstawową zaletą instalacji termojądrowych w stosunku do reaktorów jądrowych jest fakt, 
że nawet w najgorszym scenariuszu uwolnienie materiałów promieniotwórczych do 
atmosfery nie będzie nigdy tak groźne, żeby zmuszało do ewakuowania pobliskiej ludności. 
Ponadto, wytwarzane w trakcie pracy elektrowni materiały promieniotwórcze będą się szybko 
rozpadać i nie wymagają więc specjalnego odizolowywania ich od środowiska. Pozostaje 
natomiast problem możliwych uwolnień promieniotwórczego trytu do środowiska. 

Reaktor syntezy jądrowej jest rodzajem pieca, w którym „pali się” jednocześnie bardzo mała 
ilość „paliwa plazmowego” (około 1 g mieszanki deuteru i trytu w objętości 1000 m3). W 
przypadku awarii plazma „wygasa” samoczynnie w ciągu kilku sekund. Zjawisko podobne do 
stopienia się rdzenia w rozszczepieniowym reaktorze jądrowym jest absolutnie niemożliwe. 
Zarówno paliwo do reaktora (deuter i lit) jak i „popiół” (hel) nie są radioaktywne. Konieczny 
do reakcji syntezy jądrowej radioaktywny tryt (okres połowicznego rozpadu 12,3 lat) będzie 

 28 



Synteza termojądrowa – źródło energii dla elektrowni przyszłości 

wytwarzany i zużywany bezpośrednio w reaktorze. Uwalniane podczas reakcji syntezy 
szybkie neutrony napromieniowują wewnętrzne ściany komory plazmowej, które aktywują 
się i pozostają radioaktywne po zakończeniu pracy reaktora. Synteza deuteru i trytu jest 
reakcją, w której emitowane neutrony i cząstki α, a gorąca plazma jest również źródłem 
promieniowania rentgenowskiego. Radioaktywność ta zanika równocześnie z wygaśnięciem 
reakcji syntezy. Reaktory syntezy jądrowej nie wytwarzają gazów cieplarnianych, które są 
niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zaburzają równowagę klimatyczną Ziemi. 

Obserwując postęp technologiczny można przewidywać, że uciążliwość dla środowiska 
naturalnego elektrowni plazmowych (wykorzystujących energię syntezy jądrowej) będzie 
dalej zmniejszana poprzez minimalizowanie zużycia trytu, bądź wyeliminowanie go jako 
składnika paliwa oraz przez użycie do budowy reaktorów materiałów tylko w niewielkim 
stopniu aktywujących się. Promieniowanie neutronowe aktywuje i uszkadza wewnętrzne 
części komory plazmowej i pogarsza stopniowo jej właściwości. Powoduje to konieczność 
okresowej wymiany wewnętrznej powłoki i tworzy odpad radioaktywny. Ten rodzaj 
radioaktywności szybko zanika (kilka rzędów wielkości w ciągu kilku dziesiątków lat). Z 
tego względu 30 do 40% odpadów promieniotwórczych, powstających w ilościach 
porównywalnych z wytwarzanymi przez zwykłe reaktory jądrowe, może być natychmiast 
przetworzone i użyte. Pozostałe 60% można ponownie użyć po upływie około 100 lat. 
Jedynie kilka procent odpadów musi być zabezpieczone i składowane przez dłuższy czas. 

Rosnące potrzeby energetyczne wielkich miast mogą zaspokoić tylko wielkie elektrownie. 
Elektrownia plazmowa będzie różnić się od innych typów elektrowni jedynie rdzeniem 
wytwarzającym energię (komora reaktora, cewki elektromagnetyczne i urządzenia 
mechaniczne). Pozostałe części elektrowni wraz z turbinami i generatorami wytwarzającymi 
prąd będą takie same. Elektrownia plazmowa będzie zużywała bardzo małe ilości paliwa. Dla 
porównania:  

 klasyczna elektrownia o mocy 1 gigawata spala ponad 1,5 miliona ton węgla kamiennego 
w ciągu roku,  

 elektrownia plazmowa o tej samej mocy będzie zużywała mniej niż 100 kg deuteru i 
około 10 ton litu (niewielka ciężarówka jeden raz w roku).  

Koszt wytwarzania prądu w klasycznej elektrowni określa głównie koszt paliwa. W 
elektrowni plazmowej natomiast głównym składnikiem kosztów będzie sama konstrukcja 
reaktora, okresowa wymiana jego wewnętrznych części oraz koszty demontażu i 
ewentualnego składowania po zakończeniu eksploatacji.  

 

Warto jednak zwrócić uwagę również na krytyczne opinie odnoszące się do energetyki 
jądrowej (Dobrzyński, http). Optymizm związany z „niewyczerpywalnym” źródłem energii 
należy jednak nieco miarkować, szczególnie przy porównaniach energetyki termojądrowej z 
energetyką jądrową. Po pierwsze, do wytworzenia tej samej ilości energii w reaktorze 
termojądrowym potrzebne jest ponad czterokrotnie więcej neutronów niż w reaktorze 
jądrowym, a dla podtrzymania bilansu neutronów niezbędnym będzie wykorzystanie berylu, 
który w reakcji z neutronem dostarcza dwóch cząstek alfa oraz dwóch neutronów, zgodnie z 
reakcją: 

9Be + n → 24He + 2n        (34) 

Zwiększona produkcja neutronów może mieć wpływ na własności materiałów 
konstrukcyjnych całej instalacji. Po drugie, cyrkulacja stopionego litu i berylu w płaszczu 
reaktora termojądrowego będzie równie złożona jak chłodzenie sodem powielających 
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prędkich reaktorów jądrowych, a sama obecność stopionych soli litu stwarza zagrożenie. Po 
trzecie, bombardowanie komory neutronami będzie powodowało zniszczenia radiacyjne 
materiału i wzbudzenie niektórych pierwiastków. Po czwarte, po 15 latach eksploatacji trzeba 
będzie 30 lat, aby poziom promieniowania materiału komory obniżył się poniżej tła 
naturalnego (analogicznie jak w reaktorach jądrowych). Wreszcie należy też mieć na uwadze, 
że tryt niezbędny do reakcji syntezy jest β-promieniotwórczy. Ten gaz promieniotwórczy ma 
dużą zdolność penetracji, łatwo rozpuszcza się w wodzie i może być niebezpieczny jeszcze 
wiele lat po jego utworzeniu. Dlatego też zwraca się przede wszystkim uwagę na rozwiązanie 
zagadnień związanych z reakcją deuter-deuter, a nie reakcjami, w których bierze udział tryt. 
Wszystko to powoduje, że koszt rozwoju energetyki termojądrowej ocenia się na dziesiątki 
miliardów dolarów i nie jest pewne, czy na ten rodzaj energetyki będzie stać wiele państw. 

W reaktorach termojądrowych będzie tworzyła się, podobnie jak w reaktorach jądrowych, 
ogromna ilość promieniowania jonizującego a także neutronowego. Z tego względu 
zasadniczą sprawą staje się konstrukcja właściwej osłony biologicznej przed tym 
promieniowaniem. Należy również bardzo serio brać pod uwagę niebezpieczeństwa związane 
z układem magnetycznym, wewnątrz którego gromadzi się gigantyczna ilość energii.  
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