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Lawsonovo kritérium
základ fúzní energetiky

1. Fúzní energetika
1.1. Úvod – role a význam fúzní energetiky
Volba vhodného zdroje energie je vždy kompromisem mezi náklady, ekologickou zátěží,
bezpečností a mnoha dalšími faktory. Fosilní paliva nepředstavují perspektivní využití
z důvodu vyčerpatelnosti jejich přírodních zásob a produkce oxidu uhličitého při jejich
spalování. Využití solární a větrné energie je podřízeno proměnlivému počasí, tedy
nedokáže zajistit stálou spolehlivou dodávku energie do sítě. Rozsáhlá vodní díla jsou
velkým zásahem do krajiny ovlivňujícím nejen lokalitu výstavby, ale i okolní ekosystémy,
proto ani vodní elektrárna není ideálním zdrojem energie použitelným kdekoliv.
Významným krokem v energetice bylo využití energie ze štěpných reakcí jádra izotopu
uranu 235. V současné době je dodávka energie do sítě v ČR zajištěna z jedné třetiny
jadernou energií. Jaderné elektrárny stojí před zásadním problémem nakládání s vyhořelým
palivem. Řešením může být hlubinné ukládání nebezpečných izotopů s dlouhými poločasy
rozpadu. Tato problematika je společná všem státům, a je uvažována i možnost
mezinárodního úložiště odpadu. Přes všechna bezpečnostní opatření při provozu jaderných
elektráren nelze také zanedbat nedůvěru části veřejnosti k bezpečnosti provozu tohoto
zdroje energie. [1]
Současná jaderná energetika a její dnes běžně užívané zdroje energie vycházejí
z technologií na základě štěpných reakcí jaderného paliva. Pro budoucnost je však
významným potenciálem jaderná energetika vycházející z reakcí jaderné fúze. Tomuto
tématu je věnována předložená bakalářská práce. Jaderná fúze představuje zcela novou
cestu, kterou se může ubírat budoucnost energetiky. Elektrárna fungující na tomto principu
by neprodukovala skleníkové plyny ani radioaktivní materiál s dlouhým poločasem
rozpadu, palivem pro její provoz by byl pouhý vodík. Problémem bránícím v budování
fúzních elektráren je velká náročnost stavby tohoto energetického zařízení s ohledem na
současné technologické a materiálové možnosti, protože fúzní reakce lze provozovat jen za
extrémně vysokých teplot v řádech stovek milionů stupňů. V rámci nyní využívaných
štěpných reakcí hrozí nebezpečí neřízeného řetězce štěpení a následné havárie
s katastrofálními následky. Pokud u fúzní elektrárny nebude ohřevem dosaženo dostatečné
teploty, dojde k prostému přerušení reakce, a zastavení uvolňování energie. Není zde tak
riziko havárie ohrožující životy, a z toho důvodu by mohla fúze získat důvěru i v zemích,
které se v současné době staví proti jaderné energii. Po překonání všech překážek a zavedení
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energie z fúze do běžného života se do budoucna nabízí zdroj energie, který můžeme
označit jako zdroj nevyčerpatelný. [2]
Solární, větrné, vodní i jaderné elektrárny lze postavit v menší velikosti pro účely
experimentálních měření a demonstrace základních principů fungování s minimálními
náklady na stavbu. V případě fúzního reaktoru toto není možné, a proto jsou studium a
vývoj využití fúze velmi nákladné a zcela závislé na přísunu investic. Současný projekt
stavby fúzního reaktoru ITER, na jehož financování a stavbě spolupracuje celkem 35 států
z celého světa včetně České republiky, má náklady v řádech miliard EUR. Lze říci, že cesta
k fúzní energii je závislá nejen na našich technických možnostech, ale i politických
rozhodnutích a ekonomické situaci. Kromě samotného výzkumu je tak zcela nezbytná i
komunikace s politiky a popularizace tématu veřejnosti, zejména pro udržení motivace
k financování tak nákladných a dlouhodobých projektů.

1.2. Základní principy jaderné fúze
Pro pochopení fúzních reakcí je nezbytná znalost struktury atomových jader. Jádro je
složeno z kladně nabitých protonů a neutronů bez náboje. Uvažujme jádro atomu hélia,
které se skládá z dvou protonů a dvou neutronů. Lidská zkušenost napovídá, že hmotnost
takového atomového jádra by se rovnala součtu hmotností protonů a neutronů, ale skutečná
hmotnost jádra je menší než tento součet. Tento rozdíl nazýváme hmotnostním schodkem.
Část hmotnosti, která se zdánlivě ztratila, byla přeměněna ve vazebnou energii, která se při
vzniku jádra uvolní. Zpětnou úvahou lze vazebnou energii definovat jako práci potřebnou
k rozdělení atomu na jednotlivé nukleony. Vztah mezi velikostí hmotnostního schodku a
vazebnou energií vyjadřuje Einsteinova rovnice (1).
𝐸 = ∆𝑚 ∙ 𝑐 2

(1)

Velikost vazebné energie je závislá na složení atomového jádra, nabývá různých hodnot pro
různé izotopy prvků periodické tabulky. V grafu na obrázku 1 jsou vyneseny hodnoty
vazebné energie na jeden nukleon pro několik významných izotopů. Maxima dosahuje atom
železa

56

𝐹𝑒 s hodnotou 8,79 MeV na nukleon. Platí, že slučování jader před železem je

energeticky ziskové, zatímco z jader těžších lze získat energii štěpením, tedy opačným
mechanismem. Z hlediska fúzních reakcí jsou zajímavé zejména izotopy blízké vodíku,
který je složen pouze z jednoho protonu, a proto má nulovou vazebnou energii.
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Obrázek 1 Závislost velikosti vazebné energie na počtu nukleonů atomu [3]
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Obrázek 2 Hodnoty vazebných energií vybraných atomů [3]
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Vodík má izotopy vodík p , deuterium D a tritium T. Z těchto názvů plynou pojmenování
reakcí D-D, či D-T. Z grafu na obrázku lze určit energetický zisk jako rozdíl vazebných
energií reaktantů a produktů v dané reakci. V současné době má pro energetické využití
největší potenciál reakce D-T, jejíž produktem je atom helia 4 a jeden neutron, protože atom
helia s 5 nukleony není stabilní. Rovnice (2) vyjadřuje energetickou bilanci D-T reakce,
která produkuje 17,6 MeV energie.
2,225 𝑀𝑒𝑉𝐷

+ 8,482 𝑀𝑒𝑉𝑇 →

4
28,296 𝑀𝑒𝑉𝐻𝑒

(3,5 𝑀𝑒𝑉) + 𝑛 (14,1 𝑀𝑒𝑉)

(2)

1.3. Protonový cyklus
Jaderná fúze probíhá v jádrech hvězd a je tak zdrojem energie celého Vesmíru. Z tohoto
pohledu mají všechny zdroje energie, které dnes využíváme svůj původ ve fúzi. Ve Slunci
a hvězdách jemu podobných rozměrů probíhá cyklus, do kterého vstupují protony a
vystupují atomy helia 4. V první fázi dochází k reakci protonů za vzniku deuteria, pozitronu
a elektronového neutrina. Během procesu nazvaném beta rozpad dojde k přeměně jednoho
vstupního protonu na neutron, který následně může vytvořit atom deuteria. Proton se skládá
2

ze 3 kvarků, dva jsou druhu up (u) s nábojem +3, a jeden kvark druhu down (d) s nábojem
1

-3 které v součtu dávají náboj protonu +1. Změnou jednoho kvarku up v down získáme
částici se sumou náboje rovnou nule, tedy neutron. Tento proces také produkuje elektronové
neutrino a pozitron, vše lze přehledně znázornit do Feynmanova diagramu (na obrázku 3).

𝑝+ 𝑝 →

2

𝐻 + 𝑒 + + 𝑣𝑒

Obrázek 3 Feynmanův diagram Beta+ rozpadu [4]
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(3)

Dále následuje reakce vzniklého deuteria s protonem za vzniku helia 3 a gama záření.
3

𝐷+ 𝑝 →

𝐻𝑒 + γ

(4)

V závěrečné reakci dojde ke sloučení dvou atomů helia 3 do jednoho helia 4 a uvolní se dva
protony, které se podílejí na dalším opakování cyklu.
3

𝐻𝑒 + 3𝐻𝑒 →

4

𝐻 𝑒 + 2p

(5)

Je důležité, že fúzní reakce probíhající uvnitř hvězd jsou významné nejen pro uvolňování
energie, ale i v samotné produkci prvků. Ve velkých hvězdách vznikají fúzními reakcemi
prvky dosahující maxima vazebné energie. Reakce se zastavují u železa a niklu s počtem
nukleonů 56. Pro zrod prvků s vyššími počty nukleonů je nezbytné energii dodat, tyto prvky
vznikají až v závěrečné fázi života hvězd při jejich výbuchu, nebo jiným mechanismem.

1.4. Dosažení fúzní reakce
Současný fyzikální model popisuje 4 druhy interakce mezi částicemi: gravitační sílu,
elektromagnetickou sílu, slabou a silnou jadernou sílu. Pro popis reakcí dvou atomových
jader je gravitační síla zanedbatelně malá, slabá jaderná síla byla zmíněna v případě Beta+
rozpadu, kde je reprezentována bosonem W. Síly převládající na úrovni jednotlivých atomů
jsou odpudivá elektromagnetická síla a přitažlivá silná jaderná síla. Tyto síly mají zcela
odlišný průběh v závislosti na vzdálenosti dvou reagujících atomů. Jejich součet je
znázorněn ve grafu na obrázku 4.
Je zřejmé, že pro sloučení dvou atomů je nezbytné překonat vysokou energetickou bariéru
tvořenou odpudivými silami kladně nabitých protonů, za kterou již převládají síly držící
jádra pohromadě a dojde k úspěšné fúzní reakci. Protože se pohybujeme v atomárních
rozměrech, projevují se zákony kvantové mechaniky pracující s pravděpodobností výskytu
částic v prostoru. Částici je umožněno prostoupit na druhou stranu bariéry tzv. tunelováním,
bez potřeby překonat její vrcholek.
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Obrázek 4 Průběh potenciální energie dvou protonů [5]

Pro sloučení dvou atomů je nutné vytvořit takové podmínky, aby bylo možné překonat
odpudivé síly a udělit reagujícím atomům odpovídající energii. Pravděpodobnost
uskutečnění fúzní reakce vyjadřuje tzv. účinný průřez. Ten je v grafu na obrázku 5
znázorněn v závislosti na kinetické energii atomového jádra. Snažíme se dosáhnout stavu,
kdy je pravděpodobnost dosažení maximálního počtu reakcí na svém maximu.

Obrázek 5 Účinný průřez v závislosti na energii částic pro různé typy fúzních reakcí [6]
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2. Technická realizace
2.1. Plazma
Při teplotách potřebných pro uskutečnění fúze se hmota nachází ve stavu plazmatu, čtvrtého
skupenství hmoty. Toto skupenství má tyto základní vlastnosti:
1. „V plazmatu jsou volné nosiče elektrického náboje.
2. Plazma vykazuje kolektivní chování, tj. jako celek reaguje na elektrická a magnetická
pole a také je vytváří.
3. Plazma je kvazineutrální, tj. v makroskopickém objemu je stejné množství kladných i
záporných nábojů. “ (Kulhánek, 2011, s. 11, [7])
Plazma díky svému kolektivnímu chování může utvářet vlákna a povrchy. Toto chování je
při pokusech o udržení plazmatu v reaktoru problematické z hlediska vznikajících
nestabilit. Nelze také opomenout schopnost plazmatu vést elektrický proud. Pokud je
vláknem plazmatu veden proud, je vytvářeno magnetické pole, které začne samotné vlákno
stlačovat, toto se nazývá pinč efekt.

2.2. Magnetické udržení – Tokamaky
Udržení plazmatu pomocí magnetického pole řeší problém velmi vysokých teplot, při
kterých by kontakt plazmatu se stěnou reaktoru znamenal odvod tepla a ochlazení plazmatu
pod teplotu nutnou pro fúzní reakci. Tokamak je zařízení pro udržení plazmatu. Tokamak
se skládá z transformátorového jádra, na jehož jedné straně je navinut vodič, zatímco druhá
strana je obklopena prstencem vakuové komory. Dochází tak k vytvoření proudu
v plazmatu uvnitř vakuové komory. Poloidální magnetické pole, které je vytvářeno
proudem v plazmatu, je kombinováno s polem toroidálním, které generují cívky kopírující
tvar prstence vakuové nádoby. Výsledné pole ve tvaru šroubovice je výhodné z hlediska
udržení plazmatu.
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Obrázek 6 Tokamak [8]

Na vnitřní straně vakuové nádoby se v případě velkých reaktorů nachází blanket, jehož
funkce spočívá v ochraně supravodivých cívek před teplotou plazmatu a pro zachycení
rychlých neutronů, které jsou produktem DT reakce popsané v první kapitole.
Supravodivé cívky musí pracovat při nízkých teplotách zajišťovaných chlazením
kapalným héliem. Produktem DT reakce je jádro hélia a neutron, které zprostředkují
odvod fúzní energie. Neutron přejímá přibližně 4/5 uvolněné energie, kterou lze
následně využít jeho zachycením a uvolněním ve formě tepla v blanketu, zatímco jádro
helia má kladný náboj a z prostoru magnetického pole proto nemůže uniknout.
Hromadící se hélium v plazmatu zpomaluje fúzní reakci.
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Obrázek 7 První stěna, ITER [9]
Obrázek 8 Blanket, ITER [9]

Na povrchu blanketu se nachází tzv. první stěna, která je přímo vystavena plazmatu a
poskytuje blanketu ochranu před vychýlením plazmatu a přímým kontaktem s ním. Po
takové události je možné vyměnit komponenty pouze první stěny. Ochrana konstrukce
reaktoru před neutrony je důležitá zejména kvůli aktivaci materiálů. Bez této ochrany
by docházelo k poškození materiálů a vzniku radioaktivního odpadu. Dalším účelem
blanketu (v reaktorech určených pro výrobu energie) je produkce tritia. Tritium
potřebné k DT reakci se na rozdíl od deuteria vyskytuje na Zemi velmi málo z důvodu
jeho poločasu rozpadu 12,32 let. Tritium je proto nutné pro DT reakci produkovat přímo
v reaktoru. Dvě možnosti reakcí lithia pro vznik tritia jsou:
6

𝐿𝑖 + 𝑛 → 4𝐻𝑒 + 𝑇 + 4,8𝑀𝑒𝑉

(6)

7

𝐿𝑖 + 𝑛 → 4𝐻𝑒 + 𝑇 + 𝑛 − 2,5𝑀𝑒𝑉

(7)

Další součástí tokamaku je divertor, který je nezbytný pro odvod hélia. Jedná se o
zařízení pro uspořádání magnetického pole do tvaru, kdy okrajové siločáry míří do
divertorové oblasti na kraji vakuové komory a umožnují tak do tohoto místa odvádět
nečistoty a produkty fúze. Princip divertoru funguje díky tomu, že hélium se přirozeně
dostává právě do vnějších vrstev plazmatu. V divertorové oblasti dochází k záměrné
reakci

plazmatu

s materiálem.

Použití

divertoru

v konstrukci

tokamaku

je

kompromisem, protože v reaktoru dojde ke zmenšení prostoru pro samotné plazma.
Odvádění hélia je nezbytné, neboť v DT palivu se zvyšujícím se podílem hélia přestává
probíhat fúzní reakce stejně, jako přestávají hořet kamna plná popela.
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Divertorové terče v přímém kontaktu s plazmatem jsou tepelně nejnamáhanější z celé
konstrukce (max. teplota 1200 °C). Použitelnými konstrukčními materiály pro divertor
jsou například wolfram, nebo molybden. V rámci provozu fúzní elektrárny je uvažována
pravidelná výměna opotřebovaných dílů. Také je možná konfigurace tokamaku s dvěma
divertory, a to v horní i dolní části vakuové komory. [10]

Obrázek 9 Oblast divertoru ve spodní části komory [11]

Obrázek 10 Divertorová kazeta [12]

Ohřev plazmatu v tokamaku je nejprve zajištěn pomocí proudu v plazmatu, je však
limitován tím, že odpor plazmatu klesá jak s jeho teplotou, tak s nestabilitami při příliš
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vysokých proudech. Pro dosažení teplot potřebných pro fúzní reakce je využíváno
dodatečného ohřevu pomocí mikrovln a vstřikování svazků neutrálních atomů.
V případě ohřevu pomocí svazků neutrálních atomů dochází ke čtyřem krokům. Proces
začíná ionizací deuteria, díky které lze kladně nabitá jádra v druhém kroku urychlit
elektrickým polem. Následně je nutné svazek vést skrze plyn, kde jádra deuteria zachytí
elektron, stanou se neutrálně nabitými a mohou proniknout neovlivněny magnetickým
polem tokamaku až do plazmatu. Magnet na konci injektoru zajišťuje odchýlení zbylých
částic s nábojem.

Obrázek 11 Injektor neutrálních svazků [13]

Ohřev plazmatu elektromagnetickým vlněním může fungovat na různých frekvencích.
Buď na rezonanční frekvenci iontů (40-70 MHz), nebo na frekvenci elektronů (60-120
GHz). Další možností může být tzv. dolní hybridní rezonance, která je geometrickým
průměrem elektronové a iontové frekvence pro dané hodnoty, tedy v řádu jednotek
GHz. Generované vlnění je vedeno vlnovodem do antén na stěně vakuové komory.
Systémy pro ohřev plazmatu jsou také schopny neinduktivně generovat elektrický proud
v plazmatu.

2.3. Stelarátory
Stelarátor je alternativou k tokamaku, rovněž využívá magnetické udržení plazmatu, ale
konstrukce cívek je zcela odlišná. Tvar vakuové komory obklopené cívkami je navržen
pro co nejstabilnější proudění plazmatu. Tento složitý tvar je jednou z hlavních nevýhod
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stelarátorů oproti tokamakům z důvodu technologické obtížnosti výroby cívek. Na
rozdíl od tokamaku není plazmatem ve stelarátoru veden elektrický proud, a všechen
ohřev je tak zajištěn injekcí neutrálních svazků a elektromagnetickými vlnami.
Náročnost na stavbu stelarátoru je kompenzována větší délkou pulzu. [14]

Obrázek 12 Stelarátor [15]

2.4. Inerciální udržení
Princip inerciálního udržení spočívá v náhlém zahřátí malého objemu paliva tak, aby ještě
před expanzí hmoty bylo v materiálu dosaženo dostatečné hustoty a teploty (100-200
milionů °C), které umožní průběh fúzní reakce. Palivový terčík je lasery zahřátý na teplotu,
která způsobí odpařování povrchu terčíku, přičemž odpařovaný materiál nestíhá uniká do
prostoru a akcí-reakcí vyvíjí tlak na terčík. Tento mechanismus ale funguje jen tehdy, je-li
expanze terčíku rovnoměrně rozložená do všech směrů. Pokud by vznikla jakákoliv
nesymetrie, palivový terčík by byl vzniklými silami rozptýlen. Problém také nastává ve
chvíli, kdy se zahřátý povrch terčíku dostává do plazmatického skupenství. Stíní tak jádro
terčíku před infračerveným laserovým světlem použitým pro ohřev. Proto je nutné používat
lasery pracující na ultrafialovém spektru.
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Obrázek 13 Inerciální udržení [13]

Palivové terčíky mají podobu plastové, či skleněné kuličky o průměrech v řádu milimetrů.
Sofistikovanější způsob použití terčíku je tzv. nepřímé zapálení. V případě nepřímého
zapálení je terčík umístěn do kovové dutinky (tzv. hohlraum). Ta může mít různé tvary,
nejjednodušším je například válec s otvory na obou podstavách. Skrze otvor jsou laserové
paprsky zaměřeny na povrch dutinky, nikoliv přímo na terčík. Následně se začne vnitřní
povrch dutinky zahřívat, přecházet do plazmatického stavu a dochází k přeměně laserového
záření na měkké rentgenové záření. Díky uzavřené dutince se záření může odrážet od stěn
a zasahovat terčík ze všech stran. Inerciální udržení je postaveno na principu miniexploze.
Při provozu elektrárny by tak muselo docházet k nepřetržitému zapalování palivových
terčíků. Pokud se u tokamaků pohybuje délka pulsu v jednotkách sekund, inerciální udržení
pracuje v intervalech 10−9 sekund. Z hlediska fúzní energetiky není inerciální udržení příliš
perspektivní z důvodu potřeby neustálého řetězce zapalování terčíků. Tento proces je
náročný pro nutnost automatické výměny za nové terčíky a představuje i velkou zátěž na
konstrukci fúzní komory.

2.5. Energetické využití fúze
Současná zařízení mají hlavní úkol, a sice vytvořit více energie, než spotřebuje samotný
energeticky velmi náročný ohřev plazmatu. Tuto energetickou bilanci vyjadřuje faktor
zesílení Q, který vyjadřuje poměr fúzního výkonu ku výkonu potřebnému k ohřevu paliva.
𝑃

𝑄 = 𝑃𝐹

𝐻
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(8)

Pokud je hodnota faktoru zesílení větší než 1, dochází k úspěšné produkci energie. Stav
dosažení Q=1 je nazýván breakeven, česky stav vyrovnání. Rozlišujeme například stav
Scientific Breakeven (vědecká rovnováha), nebo Engineering Breakeven (inženýrská
rovnováha). Inženýrská rovnováha bere v úvahu i vnější cykly transformace energie ve
fúzní elektrárně, zatímco vědecká rovnováha se zabývá pouze bilancí samotné reakce.
Dalším krokem pro zefektivnění fúzní elektrárny je dosažení stavu ignition (zapálení), kdy
je ohřev plazmatu zajištěn energií vzniklých jader hélia, která na rozdíl od fúzních neutronů
nemohou uniknou ven z magnetického pole reaktoru. Důvodem pro neustálou potřebu
ohřevu plazmatu jsou jeho tepelné ztráty vedením, zářením a únikem částic, které se
vyjadřují ve formě ztrátového výkonu 𝑃𝐿 . Při dosažení stavu zapálení se ušetřením energie
ze systémů pro ohřev začíná plně využívat potenciálu jaderné fúze. [16]

3. Současné a budoucí projekty fúzní energetiky
3.1. Jet
Joint European Torus je tokamak nacházející se ve Velké Británíi. Byl prvním tokamakem,
ve kterém proběhly zkoušky DT reakce. Tokamak JET dosáhl v roce 1997 faktoru zesílení
𝑄 = 0,65, tedy nedošlo k dosažení stavu vyrovnání. Pro uskutečnění fúzní reakce
produkující energii to znamenalo potřebu stavby tokamaku větších rozměrů, kterým se má
stát projekt ITER.

3.2. ITER
Tokamak, jehož výstavba probíhá v jižní Francii od roku 2007 je mezinárodní výzkumný
projekt ve spolupráci 35 národů. Členy organizace ITER jsou státy Evropské unie,
Japonsko, Rusko, Indie, Čína a USA. Jde o projekt dosud největšího tokamaku, který má za
cíl testovat současné technologie využitelné v budoucích fúzních elektrárnách. V tokamaku
bude testováno dosažení stavu ignition nebo také plození tritia v blanketu. K vytvoření
prvního plazmatu v tokamaku by podle plánu mělo dojít na konci roku 2025, v roce 2035
je pak předpokládáno dosažení DT reakce. Cílem je dosažení faktoru zesílení 𝑄 = 10.

3.3. Wendelstein 7-X
Největší stelarátor na světe stojí v německém Griefswaldu. V současné době na něm
probíhají experimenty s délkami výbojů až 100 sekund. První experimenty s héliovým
plazmatem zde byly uskutečněny v roce 2015. Jedním z cílů stelarátoru Wendelstein 7-X
je dosažení výboje trvajícího 30 minut.
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3.4. Budoucnost fúzní energetiky – projekt DEMO
Projekt DEMO bude představovat koncept fúzní elektrárny pro stálou a bezpečnou dodávku
energie do sítě s využitím znalostí z projektu ITER. Přibližný faktor zesílení reaktoru by
měl být 𝑄 = 35. [16]

4. Lawsonovo kritérium
4.1. Výchozí podmínky pro fúzní reakci
V roce 1955 přichází fyzik J. D. Lawson s vyjádřením energetické bilance termojaderných
reaktorů, čímž byl dán základ pro reálné šance na využití jaderné fúze. V článku Some
Criteria for a Power Producing Thermonuclear Reactor [17] dochází autor k závěru, že
největšími favority jsou D-D a D-T reakce, u kterých následně zkoumá podmínky pro
realizaci fúze (stavu vyrovnání). Lawson zavádí parametr R, kterým vyjadřuje poměr
uvolněné energie ku energii dodané. Následně počítá s účinností návratu energie do
systému 1/3 a z toho odvozuje kritérium R>2.
𝜂(𝑅 + 1)>1

𝑅=

(9)

𝑡𝑃𝑅
𝑡𝑃𝐵 +3𝑛𝑘𝑇

=

𝑃𝑅 /3𝑛2 𝑘𝑇
𝑃𝐵 /3𝑛2 𝑘𝑇+1/𝑛𝑡

(10)

𝑃𝑅 vyjadřuje získaný výkon, zatímco 𝑃𝐵 ztráty energie. Obě tyto hodnoty jsou závislé na
druhé mocnině hustoty 𝑛2 a parametr R se tak stává funkcí teploty, hustoty a doby udržení.
Původní Lawsonova formulace zahrnuje dobu trvání výboje, zatímco v dalších tvarech se
počítá s dobou udržení 𝜏𝐸 .
Původní formulace Lawsonova kritéria:

𝑛𝑡 =

24𝑘𝑇
<σv>𝐸𝐹

[𝑚−3 . 𝑠 ]

(11)

Současná formulace kritéria má tvar:
𝑛𝜏𝐸 ≥ 𝑓(𝑇) [𝑚−3 . 𝑠 ]

(12)

Součin hustoty a doby udržení musí být větší než funkce teploty pro daný typ reakce.
Doba udržení je poměrem energie plazmatu ku ztrátovému výkonu.
𝜏𝐸 =
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𝑊𝑃
𝑃𝐿

(13)

Pro tokamaky se Lawsonovo kritérium vyjadřuje ve formě trojného součinu z důvodu
závislosti hustoty na teplotě. Využití těchto kritérií spočívá v hledání teplotního minima
pro jednotlivé reakce.
𝑛𝑇𝜏𝐸 ≥ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. [𝑚−3 . 𝑠. 𝑘𝑒𝑉 ]

(14)

Obrázek 14 Hodnoty trojných součinů pro různé experimenty [16]

4.2. Lawsonovo kritérium pro zapálení (ignition)
Vycházíme z potřeby dosáhnout takového výkonu α částic 𝑃α , který překoná ztrátový výkon
𝑃L a dokáže zajistit teplotu potřebnou pro fúzní reakci.
𝑃α ≥ 𝑃𝐿

(15)

α částice nese přibližně pětinu energie uvolněné fúzní reakcí (fúzního výkonu 𝑃F ), tedy lze
vyjádřit:
0,2𝑃F ≥ 𝑃𝐿

(16)

Fúzní výkon 𝑃𝐹 lze vyjádřit vztahem:
𝑃F =

𝑛2 <σv>
4

𝑉𝐸𝐹
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(17)

Ztrátový výkon 𝑃𝐿 je dán vztahem:
3𝑛𝑘𝑇𝑉

𝑃𝐿 = 𝜏
𝐸

(18)

Po dosazení vyjádření výkonů (16) a (17) do vztahu (15) získáme:
𝑛2 <σv>𝐸𝐹
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𝑛𝜏𝐸 ≥

≥

3nkT
𝜏𝐸

60kT
<σv>𝐸𝐹

(19)

[𝑚−3 . 𝑠 ]

(20)

[𝒎−𝟑 . 𝑲. 𝒔 ]

(21)

Výsledný tvar ve formě trojného součinu:

𝒏𝑻𝝉𝑬 ≥

𝟔𝟎𝐤𝑻𝟐
<𝛔𝐯>𝑬𝑭

5. Výpočty Lawsonova kritéria
5.1. Úvod do praktické části
Cílem praktické části práce je porovnat teploty dosažení kritéria ignition pro různé fúzní
reakce. Vzorec pro tzv. trojný součin tohoto kritéria byl odvozen v předchozí části podle
Lawsona [17]. Pro sjednocení jednotek ve všech výpočtech jsem použil úpravu pro teploty
v elektronvoltech odstraněním Boltzmannovy konstanty:

𝒏𝑻𝝉𝑬 ≥

𝟔𝟎𝑻𝟐
<𝛔𝐯>𝑬𝑭

[𝒎−𝟑 . 𝒆𝑽. 𝒔 ]

(22)

Před vlastním výpočtem trojného součinu je nutné vypočítat hodnoty fúzních reaktivit
< σv > pro jednotlivé reakce. Fúzní reaktivita je proměnná závislá na teplotě T.

5.2. Fúzní reakce
Základním rozdělením fúzních reakcí je produkce neutronů. Z hlediska budoucího
směřování fúzní energetiky jsou cílem reakce aneutronové, při kterých nedochází
k problémům s aktivací materiálů samotného fúzního reaktoru.
Jednotlivé typy fúzních reakcí lze popsat pomocí následujících vztahů:
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Neutronové reakce:
𝐷 + 𝑇 → 𝐻𝑒 4 + 𝑛 + 17,6 𝑀𝑒𝑉

(23)

𝐷 + 𝐷 → 𝑇 + 𝑝 + 4,03 𝑀𝑒𝑉

(24)

𝐷 + 𝐷 → 𝐻𝑒 3 + 𝑛 + 3,27 𝑀𝑒𝑉

(25)

(produkty reakcí D+D mohou být dle (21) 𝑯𝒆𝟑 + 𝒏, nebo dle (22) 𝑻 + 𝒑, a to
s pravděpodobností 50:50)
𝑇 + 𝑇 → 𝐻𝑒 4 + 2𝑛 + 11,33 𝑀𝑒𝑉

(26)

𝑇 + 𝐻𝑒 3 → 𝐻𝑒 4 + 𝑛 + 𝑝 + 12,1 𝑀𝑒𝑉

(27)

𝐷 + 𝐻𝑒 3 → 𝐻𝑒 4 + 𝑝 + 18,35 𝑀𝑒𝑉

(28)

𝐿𝑖 6 + 𝐻𝑒 3 → 2𝐻𝑒 4 + 𝑝 + 16,9 𝑀𝑒𝑉

(29)

Aneutronové reakce:

5.3.

𝐷 + 𝑝 → 𝐻𝑒 3 + 𝛾 + 5,49 𝑀𝑒𝑉

(30)

𝐻𝑒 3 + 𝐻𝑒 3 → 𝐻𝑒 4 + 2𝑝 + 12,86 𝑀𝑒𝑉

(31)

𝑝 + 𝐵11 → 3𝐻𝑒 4 + 8,7 𝑀𝑒𝑉

(32)

Metody výpočtů fúzní reaktivity

5.3.1. Bucky [18]
První testovanou metodikou výpočtu fúzní reaktivity je metodika Bucky. Metoda Bucky
popisuje pouze tři fúzní reakce, pro výpočet reaktivity DD reakce je vhodná pouze pro
teploty do 50 keV, při vyšších teplotách stanovuje velmi chybné výsledky. Stejně jako
řada dalších metod popisuje metoda Bucky reaktivitu vzorcem a několika koeficienty,
které se liší podle typu reakce.
Vzorec pro výpočet reaktivity:
𝐴

< σv >= exp(𝑇1𝑟 + 𝐴2 + 𝐴3 𝑇 + 𝐴4 𝑇 2 + 𝐴5 𝑇 3 + 𝐴6 𝑇 4 )
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(32)

Koeficienty pro jednotlivé reakce:
T(d,n)4He
DD
3He(D,p)4He
-2,14E+01
-1,55E+01
-2,78E+01
-2,52E+01
-3,53E+01
-3,10E+01
-7,10E-02
1,29E-02
2,79E-02
1,94E-04
2,68E-04
-5,53E-04
4,92E-06
-2,92E-06
3,03E-06
-3,98E-08
1,27E-08
-2,52E-08
2,94E-01
3,74E-01
3,60E-01
Tabulka 1 koeficienty pro metodu Bucky

A1
A2
A3
A4
A5
A6
r

Bucky
1E-15
9E-16
8E-16

Reaktivita (cm³/s)

7E-16
6E-16
5E-16
4E-16
3E-16
2E-16
1E-16
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-1E-16

Teplota (keV)
T(d,n)4He

DD
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Obrázek 15 Průběhy reaktivit dle metody Bucky

5.3.2. Bosh-Hale [18], [20]
Metoda Bosh-Hale je výjimečná tím, že vychází z fyzikální podstaty problému, nikoliv
z matematického popisu naměřených hodnot fúzních reaktivit. Při odvození metody
bylo použito tzv. R-matrix teorie, matematického modelu popisujícího interakce mezi
částicemi. Principem R-matrix teorie je stanovení hranice dosahu silné jaderné interakce
v určité vzdálenosti od jádra. Od této hranice dále dojde k zanedbání vlivu jaderné
interakce a zjednodušení modelu pouze na dva stupně volnosti.
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Vzorce pro výpočet reaktivity:
< σv >= 𝐶1 𝜁 −5/6 𝜉 2 exp(−3𝜁1/3 𝜉
𝐶 𝑇+𝐶4 𝑇 2 +𝐶6 𝑇 3

2
𝜁 = 1 − 1+𝐶

3 𝑇+𝐶5 𝑇

𝜉 = 𝐶0 /𝑇 1/3

(34)

2 +𝐶 𝑇 3
7

(33)
(35)

Koeficienty pro metodu Bosh-Hale:
T(d,n)a
D(d,p)T
D(d,n)He3 He3(d,p)a
D(p,a)2a
6,661
6,2696
6,2696
10,572
17,708
6,43E-14 3,72E-16
3,57E-16
1,51E-14
6,38E-13
1,51E-02 3,41E-03
5,86E-03
6,42E-03 -5,94E-02
7,52E-02 1,99E-03
7,68E-03
-2,03E-03
2,02E-01
4,61E-03
0
0
-1,91E-05
1,04E-03
1,35E-02 1,05E-05 -2,96E-06
1,36E-04
2,76E-03
-1,07E-04
0
0
0 -9,17E-06
1,37E-05
0
0
0
9,83E-07
Tabulka 2 Koeficienty pro metodu Bosh-Hale
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Obrázek 16 Průběh reaktivit dle metody Bosh-Hale
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11D(p,a)2a

100

5.3.3. NRL [18]
Metodika NRL (zkratka Naval Research Lab) pro svou složitost výpočtu uvádí již
stanovené hodnoty fúzních reaktivit pro několik teplot, nikoliv vzorec jako u
předchozích dvou metod.
Hodnoty reaktivit určené metodou NRL:
T (keV)

T(d,n)4He DD

1 5,5,E-21

3He(D,p)4He

1,50E-22

1,00E-26

2

2,60E-19 5,40E-21

1,40E-23

5

1,30E-17 1,80E-19

6,70E-21

10

1,10E-16 1,20E-18

2,30E-19

20

4,20E-16 5,20E-18

3,80E-18

50

8,70E-16 2,10E-17

5,40E-17

100

8,50E-16 4,50E-17

1,60E-16

Tabulka 3 Metoda NRL
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Obrázek 17 Průběhy reaktivit dle metody NRL
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90

100

5.3.4. Draco [18]
Další metoda Draco uvádí obdobně jako předchozí metoda NRL již vypočítané
hodnoty fúzních reaktivit.
Hodnoty reaktivit určené metodou Draco:
T (keV) T(d,n)4He D(d,n)3He D(d,p)T

Ddtotal

3He(D,p)4He

1

5,48E-21

6,92E-23

8,30E-23 1,52E-22

3,02E-26

2

2,62E-19

2,60E-21

2,82E-21 5,42E-21

1,42E-23

5

1,30E-17

8,94E-20

8,78E-20 1,77E-19

6,65E-21

10

1,08E-16

6,26E-19

5,81E-19 1,21E-18

2,28E-19

20

4,28E-16

2,73E-18

2,43E-18 5,16E-18

3,79E-18

50

8,64E-16

1,11E-17

9,66E-18 2,08E-17

5,46E-17

100

8,50E-16

2,51E-17

2,13E-17 4,64E-17

1,60E-16

Tabulka 4 Metoda Draco
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Obrázek 18 Průběhy reaktivit dle metody Draco
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5.3.5. Metoda polynomu [19]
Poslední vybranou metodou je metoda polynomu. Tato metoda je ze všech zmíněných
nejnovější, byla zveřejněna v roce 2013. Vychází z matematického popisu křivky
sestavené na základě experimentálně zjištěných hodnot pomocí jednoho polynomu.
Vzorec pro výpočet reaktivity metodou polynomu:
< σv >= 10𝑎0 +𝑎1 𝑥+𝑎2 𝑥

2 +𝑎 𝑥 3 +𝑎 𝑥 4 +𝑎 𝑥 5 +𝑎 𝑥 6 +𝑎 𝑥 7
3
4
5
6
7

(36)

Koeficienty pro polynomiální metodu:
DT
DD
TT
THe3
DHe3
Li6He3
Dp
He3He3
-20,202 -22,022 -22,748
-27,62 -25,591 -42,686 -49,044 -35,709
6,136
5,645
6,7
10,807
9,6547
25,038
68,63
20,112
-2,077
-2,368
-2,898
-4,245
-3,379 -13,727 -85,906 -13,288
0,471
0,627
0,503
0,871
1,215
9,554
64,613
8,915
-0,469
-0,144
0,077
-0,078
-0,644
-5,334 -29,388
-4,641
0,228
0,045
-0,04
0
0,177
1,657
7,861
1,461
-0,043
-0,011
0,004
0
-0,017
-0,258
-1,133
-0,241
0,003
0,001
0
0
0
0,016
0,068
0,016
Tabulka 5 Koeficienty pro metodu polynomu
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Obrázek 19 Hodnoty reaktivit dle metody polynomu
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He3(He3,2p)4He

100

5.4. Porovnání metod pro DT reakci
Pro zjištění souladu jednotlivých metodik bylo provedeno porovnání jejich výsledků pro
reakci DT v grafu na obrázku 20. Z uvedeného zpracování je zřejmé, že metody výpočtu
fúzní reaktivity, uvedené v předchozí části práce, docházejí pro DT reakci v oblasti teplot
do cca 75 keV ke srovnatelným výsledkům. Pro další výpočty volím metodu polynomu
z toho důvodu, že jsou pro ni dostupná data pro největší množství různých reakcí.

Reakce DT
1,00E-15
9,00E-16
8,00E-16

Reaktivita (cm³/s)

7,00E-16
6,00E-16
5,00E-16
4,00E-16
3,00E-16
2,00E-16
1,00E-16
0,00E+00
0

10
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90

100

Teplota (keV)
Draco

NRL

Bucky

Polynom

Bosh-Hale

Obrázek 20 Porovnání různých metod výpočtu reaktivit

5.5. Porovnání kritéria ignition pro různé fúzní reakce
Jedním z cílů praktické části této práce je zjištění, která z fúzních reakcí umožňuje nejsnáze
dosáhnout energetického zisku. S použitím metody polynomu pro stanovení fúzních
reaktivit a následného dosazení těchto hodnot do Lawsonova kritéria pro stav ignition
hledáme teplotu, na které se nachází minimum kritéria. Nejsnáze dosažitelný energetický
zisk je u té reakce, jejíž kriteriálního minima lze dosáhnout při nejnižší teplotě. Průběh
hodnot Lawsonova kritéria ignition je zobrazen na obrázku 21.
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Obrázek 21 Porovnání kritéria ignition pro různé reakce vycházející z metody polynomu
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5.6. Vyhodnocení
Smyslem výpočtů bylo nalézt teploty, při kterých bude dosaženo Lawsonova kritéria pro
zapálení fúzní reakce. Z grafu na obrázku 21 je patrné, že Lawsonovo kritérium lze splnit
při všech teplotách. V místě, kde má funkce trojného součinu 𝑛𝑇𝜏𝐸 minimum je kritérium
nejsnáze dosažitelné.
V grafu na obrázku 21 jsou znázorněny výsledky výpočtů kritéria ignition pro různé fúzní
reakce. Minimum trojného součinu se u reakce DT nachází na nejnižší teplotě v porovnání
s ostatními reakcemi, proto je právě pro DT reakci dosažitelná dostatečná četnost reakcí pro
stav ignition. Literatura uvádí, že se minimum trojného součinu pro DT reakci nachází na
teplotě 14 keV (163 mil. K), výsledkem mých výpočtů je hodnota 13 keV (150 mil. K). [13]
Důvodem rozdílu těchto hodnot je to, že jsem při výpočtech použil metodu polynomu pro
stanovení fúzní reaktivity. Metoda polynomu sice poskytuje data k největšímu počtu
různých reakcí, ale je zatížena větší nepřesností výsledku. V grafu na obrázku 20 je jasně
viditelná odchylka metody polynomu v místě maxima funkce v porovnání s ostatními
metodami. Právě tato nepřesnost se zde projevila, pro ověření jsem výpočet kritéria ignition
zopakoval s využitím metodiky Bucky. V tabulce 6 jsou srovnané výsledky obou metod.
Teplota v místě minima

Trojný součin

(keV)

(𝑐𝑚−3.s.keV)
15

metodou polynomu

13

2,89. 10

metodou Bucky

14

2,89. 1015

Tabulka 6 Porovnání výpočtu trojného součinu pro DT metodou polynomu a metodou Bucky

Autorkou metody polynomu je indická teoretická fyzička Bishnupriya Nayak, která jí
publikovala v roce 2013. Význam metody pro tuto práci spočívá v popisu aneutronových
reakcí. Z výsledků je patrné, že pro dosažení aneutronových reakcí jsou obecně potřebné
větší teploty, než je tomu u reakcí neutronových. Problémem při takto extrémních teplotách
jsou ztráty energie brzdným zářením, které mohou znemožnit dosažení potřebné teploty
plazmatu. Teplot potřebných pro uskutečnění DT reakce jsme v současné chvíli schopni
dosáhnout. Teploty pro aneutronové reakce jsou v současné době nedosažitelné.
Reakce DHe3 lze dosáhnout při nejnižší teplotě v porovnání s ostatními aneutronovými
reakcemi. Mohla by tak být první aneutronovou reakcí, kterou budeme v budoucnosti
schopni realizovat. Teplota pro dosažení DHe3 reakce je 50 keV, tedy 580,22 mil. K. Na
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druhé straně reakce He3 He3 má minimum trojného součinu zcela mimo zobrazenou škálu
teplot, na hodnotě teploty 591 keV. Obě tyto reakce ale vyžadují izotop He3 , který se na
Zemi prakticky nevyskytuje. Mezi způsoby získávání He3 je uvažován i jeho pravděpodobný
výskyt na Měsíci, odkud by mohl být dopravován.
Při výpočtech teplot potřebných pro fúzní reakce je nutné ověřovat výsledky různých
metodik, a také je srovnávat s experimentálně naměřenými hodnotami. Žádná ze současných
metod výpočtu fúzní reaktivity není dokonalá ve smyslu malých nejistot a velkého počtu
reakcí, které popisuje.

6. Závěr
Jaderná fúze má skutečný potenciál stát se zdrojem energie budoucnosti který nebude zátěží
pro životní prostředí. Principem fúze je slučování dvou atomových jader za vzniku atomu
s vyšším počtem nukleonů doprovázeného uvolněním vazebné energie. Tento proces je
zdrojem energie hvězd, palivem pro fúzi mohou být prvky s nízkým počtem nukleonů, které
se na Zemi nacházejí v téměř nevyčerpatelném množství. Získání čisté energie bez produkce
oxidu uhličitého nebo vzniku jaderného odpadu ze štěpných reakcí je hlavní motivací pro
vývoj technologií, které umožní uskutečnění kontrolované fúze. V současné době je středem
výzkumu jaderné fúze projekt ITER, jehož výsledky povedou k návrhu prototypu první
generace fúzních elektráren DEMO. V této první fázi bude s největší pravděpodobností
využíváno reakce deuteria s tritiem, které lze dosáhnout při nejnižších teplotách, jak bylo
ověřeno v praktické části této bakalářské práce.
Fúzní reakce lze realizovat pouze při velmi vysokých teplotách. Způsoby dosažení teplot
v řádu milionu kelvinů a udržení materiálu při takto extrémních podmínkách jsou hlavním
předmětem současné fúzní energetiky. Lawsonovo kritérium vychází z energetické bilance
fúzního reaktoru a umožňuje výpočet teplot potřebných pro dosažení fúzní reakce.
Z Lawsonova kritéria lze odvodit rovnice pro dosažení vědecké rovnováhy, inženýrské
rovnováhy, nebo stavu ignition (zapálení). Stavu ignition je dosaženo v momentě, kdy je
fúzní reakce schopná dále probíhat i bez vnějších systému ohřevu. Protože jsou právě tyto
systémy ohřevu energeticky velmi nákladné, pro fúzní elektrárnu bude dosažení stavu
ignition klíčové. Z těchto důvodů jsem jako hlavní předmět výpočtů zvolil právě Lawsonovo
kritérium pro stav ignition.
Výpočtem byly stanoveny teploty potřebné pro uskutečnění fúzních reakcí. Reakce DT
probíhá při teplotách okolo 160 milionů kelvinů, kterých jsme již nyní schopni dosáhnout.
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Nevýhoda reakce DT je však v produkci neutronů, které poškozují materiály samotného
reaktoru, pro uskutečnění reakcí neprodukujících žádné neutrony jsou však potřebné teploty
řádově vyšší, které nejsou v současné době technicky dosažitelné.
Lze jen těžko předpokládat, kdy dojde k zařazení fúzních elektráren mezi běžně používané
zdroje energie. Ze současného stavu fúzní energetiky a plánovaných projektů vyplývá, že
okolo roku 2060 by měl být zcela dokončen prototyp první fúzní elektrárny DEMO. Po
zkušenostech s probíhající stavbou reaktoru ITER, jehož termín dokončení se několikrát
oddálil, je ale nutné nahlížet na takto vzdálená data dokončení s rezervou. Realistickým
odhadem zapojení fúzní energie do elektrické sítě je konec 21. století, kdy by tato energie
mohla tvořit značný podíl na energetickém trhu. Pokud uvážíme možný úpadek využití
fosilních paliv z důvodu jejich vyčerpatelnosti, jaderná fúze může tyto zdroje postupně
nahrazovat a dostat se na pozici hlavního energetického zdroje.
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