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Problematika tepelného štítu termojaderného reaktoru
●

Termojaderná fúze

= cílený výzkum 1950 –

2050

– Neprodukuje CO2 ,
nebezpečný odpad, žádné
riziko vážné jaderné havárie
Časem to snad půjde
– Postačí 30 gramů vodíku a
lithia na celoživotní
energetickou spotřebu
Evropana
– Tepelný štít na hranici
poznání
– Blízká a vzdálená
budoucnost (ITER, DEMO,
spARC, iDTT)

Reaktor ITER
Teplota: 150,000,000oC
Hustota: 1mg / m3
Výkon: 500 MW / 1000m3
Po ISS 2. nejdražší vědecký projekt

Tokamak
dokonalý izolátor tepla

Jan Horáček

100 000 000 K / m
тороидальная
камера и
магнитные
катушки

Primární vinutí transformátoru
Poloidální magnetické pole
Vnější cívky poloidálního pole

Výsledné šroubovicové
mag. pole
Elektrický proud v
Cívky toroid. pole
plazmatu (sekundár):
– plazma zahřívá
Toroidální magnetické pole
– Plazma stabilizuje

Princip termojaderné
fúzní elektrárny typu “tokamak”

Teplota: 150,000,000oC
Hustota: 1mg / m3
Výkon: 500 MW
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Tokamak COMPASS
ÚFP AV ČR

Jan Horáček

Kromě GOLEMa na
ČVUT žádný jiný reaktor
ve Východní Evropě
není

V Praze na Ládví
Objem = 1m3 plazmatu
Délka = 0,3 sekundy
B0=1,15 Tesla
T0=13-18 milionů oC
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Pustit video
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ITER: základní fakta
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Poslání ITERu: ověřit technickou proveditelnost fúze jako
zdroje (tepelné) energie
Sedm partnerů:
EU, Japonsko, Ruská Federace, USA,
Čína, Korejská republika a Indie.
Na výzkum fúze každý přispívá
4,-Kč/rok/obyvatele, z čehož ½ jde na
ITER

První plazma ~2026

COMPASS

→ investiční náklady
~ 18 miliard EUR

0MW

15MW

500 MW

https://www.iter.org/news/videos/552STAVENIŠTĚ

VAKUOVÁ KOMORA

TEPELNÝ ŠTÍT

DVOUPLÁŠŤOVÁ
VAKUOVÁ
NÁDOBA
KRYOSTAT

MAGNETICKÝ SYSTÉM
SOLENOID
CÍVKY TOROIDÁLNÍHO POLE
POLOIDÁLNÍHO POLE

VNĚJŠÍ CÍVKY

ŘÍDÍCÍ CÍVKY

Tepelný štít
PRVNÍ STĚNA
 CHRÁNÍ CELOU
KONSTRUKCI REAKTORU
PRVNÍ
STĚNA

DIVERTOR
 ČISTÍ A MODELUJE PLAZMA
 CHRÁNÍ PRVNÍ STĚNU

BLANKET

DIVERTOR

BLANKET
 ODVÁDÍ ENERGII
 CHRÁNÍ KONSTRUKCI
REAKTORU
 PRODUKUJE PALIVO (V ITER
POUZE TBM)

Proč potřebujeme experimenty?
Proč malé i velké?
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Na světě
~15 tokamaků

Fúzní výkon,
podobně jako cena zařízení,
je dán hlavně rozměrem,
dodatečným ohřevem a
magnetickým polem Emagnet~20*Eplasma

Plazma je turbulentní  předpovědi teorií i simulacemi obtížné → škálování
Oni ti letečtí konstruktéři taky
turbulenci nerozumí … ale škálovat ji
umí (Reynolds, Mach Knudsen, Prandtl) a létá to
Aerodynamický tunel = model pro větší
Př./ disrupce COMPASS 1,5t x JET 800 tun

T~107K

Fully ionized
→ no visible light
T<105K
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horacek@ipp.cas.cz
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q|| = 40 MW/m2
~ rocket engine nozzle or surface of the Sun
qperp=sin(1o-3o)q||
QperpITER ~ q||COMPASS
3o
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Limiter plasma has steep nearSOL
●

●

●

JET HFS ILW was designed for
a single main SOL lq~10mm.
Melting observed!
JET IR camera shows qmain
>>qnear !

G. Arnoux, Phys. Scr. T159 (2014) 014009

Main SOL
G. Arnoux et al.
Nucl. Fusion
(2013) 073016.

JET, 100m3

The engineering limit
• Let’s be practical:
– Important: dT< melting, cracking
– dT~q=Pfusion/5.(1-radiatedfraction)/2Adw
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Adw=2πRfxλq

Steady state

Pitts
2019
plus transients

Příklad příspěvku ČR k ITERu
Optimalizace tvaru tepelného štítu
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Proč: 10 sekund se plazma ITERu bude dotýkat kovové stěny
Špatný tvar → reálné riziko roztavení
440 ks x 1m2, v ceně 350 milionů Eur
Nutno optimalizovat tvar dlaždic, aby nedošlo k roztavení, odpadnutí
2010-2015, ~6 vědců v ČR + 30 ve světě:
450 sondových experimentů na 11 tokamacích (Čína, EU, USA)
Teorie ověřená stovkami experimentů s termovizí na 5 tokamacích
– Optimální zakřivení desky → ITER akceptoval změnu designu
→ další zdržení → inženýři překreslují

JET,
JET,2012
2012

nový
Roztavení
stěny
Roztavení
stěny design

lq=-q||/Ñrq||
LCFS
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Heat flux
SOL

HD model:
assuming no HFS turbulence
Verified for divertor [Goldston, NF 2012]
limiter [Goldston, JNM 2015]
COMPASS inboard-limited plasma agrees

`

Main SOL is turbulent
→ empirical scaling
International
EU
France
USA
USA
Korea
Germany
China
China
Italy
Czech
Czech

No model, just empirical
440 experiments on 10 tokamaks
30 people over 4 years

omp = lokální vstup
→ nejlepší popis (i teoreticky)
→ nedůvěryhodná předpověď

Using theoretical OMP parameters :-)

All the scalings yield pretty similar prediction: 44±11 mm

Conclusion on limiter plasmas
Co-ordinated by R.A. Pitts ITPA/DivSOL
These works led to re-design of the ITER HFS FW panel toroidal shaping
[1] Dejarnac R.
[2] Horacek J.
[3] Nespoli F.
[4] F. Halpern

J. Nucl. Mater. (2015) … Near SOL on COMPASS by probes
J. Nucl. Mater. (2015) … Near SOL on COMPASS by IR
Nuclear Fusion (2017) … Near SOL on TCV
NF (2013): Main SOL theory-based scaling

[5] J. Horacek
[6] F. Halpern
[8] M. Kocan,

PPCF 2016 … Main SOL ITPA scaling
PPCF 2016 …. interpreted by RBM theory
NF 2015
… implications for ITER design

→ ITER IO accepted this last-minute change of the design,
passed to CAD engineers

Overheat!

Pages 111-1122018

OK

L-mode Divertor scaling
• Procedure quite the same
• Divertor region has much higher heat flux
H-mode already scaled
by Germans in 2013
L-mode less interesting
than H-mode, for ITER
– 5x lower PSOL
– 2x larger area
but still important for
each startup

12 parametrů = 212 možných
rovnic s neznámými koeficienty

Even in L-mode, the material limit
10-20 MW/m2 reached
H-mode with fusion ~ 10x higher !
What to do with it ?!

COMPASS-U PFC heat fluxes
• Model of power supplies
• Fiesta exact magnetic
simulation
• METIS scalings (confinement,
radiation)
• λq scalings in
– Limiter
– Divertor L
– Divertor H
• ANSYS thermal model
– Slow sweeping → fatigue
Celsius–

Impurity seeding

Comparable to a rocket nozzle
Sun surface ~60 MW/m2
Tungsten melts in 0.7 seconds

Ukaž video mpv

ELM energy fluence problem
ELMs are periodic undesired “explosions” of edge plasma
EU ?
DEMO1

Comparable to 20 explosions per second
of 10 kg TNT focused on area ~1 m2

ITER 15MJ/m
o

COMPASS
Upgrade
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W edge melting
[J. Coenen 2015]
W edge recrystallization

→ ELMs are not allowed in EU DEMO !?
[T. Eich, NME 2017]

10-4s
[Adamek
NF 2017]

3peped.topLc
=

ELM mitigation techniques:
• Impurity seeding (burns through?)
• Fast sweeping [Horacek FED 2017]
• Liquid metals PFC

Feasibility study of fast swept divertor strike point
suppressing transient heat fluxes in big tokamaks
●
●
✔
✔
✔
✔
✔

New technique protecting divertor from overheating by ELMs or VDEs
DEMO ELMs need ~10x suppression
Study: EU DEMO (6T, 21MA, R0=9m)
Dynamic heat conduction modeling: 3D B-field tracking
Copper widely used in DEMO divertor
Skin-effect → Litz wire
Efremov capacitors: 7mF, 1mW, <5mH, 54*43k

DEMO-rescaled real JET data

1.2, 0.3, 15

J. Horacek: FED 2017 123 646

The idea published using a poloidal coil with
eddy currents
of the vessel OK
the cassette itself not OK
→ new 3D design

V I
J. Horacek: FED 2017 123

New C-coil design → no eddy currents
simulations on the way → to be published in 2021

14
0c
m

3D B-field
Incl. the cut hole
(eddy currents)

Siločárovod =
Simple lab experiment doing now
trubkové vedení
střídavého mag. pole
Zajímavost: nevíme,
že by to již bylo
objeveno

The required power is quite similar to the previous poloidal coil design

rrmidplaneLCF
S

Liquid metal PFC

~20 MW/m2

< 2005

90
500 MW
3400 MW

+

Full toroidal divertor

CPS The experiment pedivertor
module
for thesis:
COMPASS
After having submitted the
Res.Prof.

World first successful test of a liquid divertor
Ukázat video z kamery

Časem to snad půjde

Problémy k řešení
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ČR Vnitřní komponenty - odvod tepla
●
V minulosti: grafit (→absorbuje radioaktivní Tritium)
●
Dnes: wolfram (roztaví se ? praskne ?)
●
Možná: tekuté kovy (výpar, kondenzace?)
●
Lepší scénáře udržení plazmatu
●
Produkce paliva: nutno zachytit 95% neutronů →T
●
ČR Disrupce plazmatu (napětí na hranici pevnosti oceli)
●
ČR Relativistické elektrony (lokální propálení komory)
●
Vysokoteplotní supravodivé cívky
●
Větší B → menší rozměry, větší síly
●

Budoucnost

Jan Horáček

Hybridní reaktor? Fúze →neutrony štěpí (vyhořelé) palivo (Rusko)
Fúzní výkon ~ V2B4 zatímco cena ~ VB2→ potřeba zvýšit B
Známé nízkoteplotní supravodiče: B0<6T
→ velký rozměr → ITER (500 MW, 2036)
10 000 000 integrovaných částí
100 000 km supravodivých vláken
logistické a inženýrské výzvy (tokamak komplex váží 400 000 tun!)
→ EU DEMO 1,5x větší (4200 MW, 2055)
Vysokoteplotní HTS supravodiče: B0>6T
→ 3x lehčí (USA)→ spARC (50 MW, 2026?)→ ARC
→ magnetické síly na hranici pevnosti oceli (ocelová konstrukce magnetu = 90% ceny tokamaku)
HTS cívka tokamaku poprvé testována v Praze(!) na GOLEMovi
1. minitokamak s B ~ 0,4 T postaven v UK
Významný průlom ve fúzi očekávám s HTS →musíme se to naučit!
Více než 2 km vlákna umí jen pár firem na světě

Levitující HTS

Empire state building
New York

Proč supravodivé tokamaky ?

Jan Horáček

Měděné cívky
– přehřejí se za pár vteřin
– spotřebují spoustu elektřiny
Supravodivé cívky (speciální materiál za extrémně nízkých teplot)
– trvale udržitelné magnetické pole
– žádná spotřeba elektřiny
– vysokoteplotní umožní 3x silnější pole
• fúzní výkon ~81x
• silové namáhání cívek 9x
Materiál cívek

Teplota / oC

kryostat

Délka
výboje

technologie

Tokamaky | stelarátory

Magnetické
pole

Měď

+20

netřeba

~1 s

Snadná, levná

> 10

< 2.5 T

Měď

-200

Polystyren
nebo
vakuový

~5 s

náročnější

Itálie, byla USA, bude
Praha

<8T

Nízkoteplotní
supravodič

-270

vakuový

1000

průmyslově zvládnutá
Hi-Tech

Francie, Čína, Korea,
Německo,
Bude: Japonsko, iDTT, ITER

<6T

Vysokoteplotní
supravodič

-270
-200

vakuový

1000

Masová produkce sotva
začala. Nezkušenost.
Potřebujeme Vás!

Anglie (malinký, 0.4 T)

< 15 T

COMPASS-Upgrade
projekt 2019-2023 v Praze
Compass

CompassUpgrade

Mag.pole

1,5 T

5T

ohřev

0,7 MW

7+ MW

cívky

Měď
+20oC

Měď
-200oC

komora

+20oC

+300...+500oC

hmotnost

24 tun

~300 tun

→ nejsilnější mag. pole (udržení plazmatu) s
vhodnou konfigurací na světě
→ nejintenzivnější zátěž tepelného štítu
90W/mm2 (jako v trysce rakety)
→ ze světového průměru budeme na špici
Využijeme všechny vědce, diagnostiky,
elektro-energetiku. Chybí nám lidi.
Rozpočet téměř miliarda Kč
V říjnu podespána smlouva o spolupráci s
MIT USA (AVČR-DoE)
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ČVUT FJFI obor Fyzika a technika
termojaderné fúze

Jan Horáček

Shrnutí

Jan Horáček

- Očekáváme oteplení Země v 2050 o 1,5-2oC → nevratné klimatické změny = dramatické
důsledky pro všechny ekosystémy a lidská sídla. Setrvačnost ½ století klade zodpovědnost
na současnou generaci. 85% provázanost ekonomika = energetika = CO2. Vše stále roste.
- OZE max. 20% v EU kvůli absenci úložišť. Masivní navýšení přenosové sítě EU: max. 45%
- Nutno se aklimatizovat, šetřit energii a masivně navýšit obnovitelnou a jadernou energetiku +
- Lidstvo investuje koordinovanou práci 10+ tisíc vědců světa po 1 století do vývoje vědeckých
základů a špičkových technologií fúze.
- Palivo je všudepřítomné a zadarmo → energetická revoluce
– Fúze neprodukuje CO2, nebezpečný jaderný odpad ani vážné havárie
- Potřebné teploty (150 mil. oC) umíme dosahovat, potřebnou hustotu a dobu udržení ale nelze
bez velkého zařízení (ITER) nebo HTS spARC
- Dnes provozujeme ~15 různých tokamaků světa (+ alternativy)
– Svět dokončuje obrovský ITER (2026, 2036)
– V Praze začínáme COMPASS-Upgrade (2022)
– 1. DEMO elektrárna (2050-60)
→ do konce století stihneme nahradit ~10% energie (tisíc reaktorů)
-

Řada otázek na vývoj reaktorových komponent (HTS, PFC, jaderné materiály).

- V ČR je nás málo (72) na tak ambiciozní projekt → hledáme šikovné
– fyziky (plazmatu, jaderné, optiky, lasery, mikrovlny, diagnostiky, ...)
–

inženýry (vakuum, kryogenika, elektro, mechanika, materiály, řízení, 3D CAD)

– programátory (databáze, analýza dat)
–

Děkuji za pozornost
Prosím dotazy :-)

