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Anotace: První část bakalářské práce prezentuje formou rešerše vývoj a 

současný stav výzkumu jaderné fúze. V rešerši jsou dále uvedeny 

metody a technologie chlazení vysokých tepelných toků ve 

fúzních reaktorech. Ve druhé části práce jsou pomocí 

dvourozměrného parametrického modelu vypočteny teploty 

materiálů podél první stěny, přičemž struktura modelu se 

zakládá na uspořádání první stěny HCPB2015. Dosažené 

výsledky, shrnuty v grafických závislostech, ukazují, že limitními 

hodnotami pro udržení teplot materiálů pod dovolenými 

maximy je tepelný tok 𝑞′′ = 1 𝑀𝑊/𝑚2 a hmotnostní tok 

chladicího média �̇� = 120 𝑔/𝑠. 

Abstract:  The first part of the bachelor thesis presents in a form of 

research development and current state of nuclear fusion 

research. The research part also contains methods and 

technologies of cooling of high heat fluxes in fusion reactors. In 

the second part of the thesis there is a parametric model used 

for calculation of temperatures along the first wall, where the 

structure of the model is based on the HCPB2015 first wall. 

Results, which are summarized in graphs, show that the limit 

values to keep temperatures of the materials under allowed 

maximums of heat flux and mass flux of the coolant are  

𝑞′′ = 1 𝑀𝑊/𝑚2 and �̇� = 120 𝑔/𝑠, respectively. 
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Seznam zkratek 
 

ITER   International Thermonuclear Experimental Reactor 

DEMO   Demonstration Power Plant 

HCPB   helium cooled pebble bed 

DT   deuterium-tritium 

DD   deuterium-deuterium 

JET   Joint European Torus 

JT-60U   Japan Torus Upgrade 

JT-60SA  Japan Torus Super Advanced 

ASDEX-U  Axially Symmetric Divertor Experiment 

ELM   Edge Localized Mode 

COMPASS  Compact Assembly 

HHF   high heat flux 

PFC   plasma facing component 

CHF   critical heat flux 

TT   twisted tape 

OER   overal enhancement ratio 

LOCA   loss of coolant accident 

BZ   breeding zone 

FW   first wall 

RIB   right inboard neboli pravý vnitřní segment blanketu 

LIB   left inboard neboli levý vnitřní segment blanketu 

ROB   right outboard neboli pravý vnější segment blanketu 

COB   central inboard neboli centrální vnější segment blanketu 

WCLL   water cooled lithium lead 

BB   breeding blanket 

SMS   single module segment 

BSS   back supporting structure 
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Seznam použitých symbolů 
 

𝐸   energie 

∆𝑚   hmotnostní úbytek 

𝑐   rychlost světla 

𝑄   faktor zesílení 

𝑃𝐹   fúzní výkon 

𝑃𝐻   výkon spotřebovaný na ohřev paliva 

𝑛   hustota jader, exponent v korelaci Dittus/Boelter 

𝑇   teplota 

𝜏𝐸   časový interval 

𝑘   Boltzmannova konstanta 

𝑁𝑢0   Nusseltovo číslo v hladké trubici 

𝑁𝑢𝑎   Nusseltovo číslo při aplikaci metody pro zvýšení přestupu tepla 

𝑓0   součinitel tření v hladké trubici 

𝑓𝑎   součinitel tření při aplikaci metody pro zvýšení přestupu tepla 

𝜂   poměr celkového navýšení (OER) 

∆𝑇𝑠𝑢𝑏   teplota podchlazení 

𝑇𝑠𝑎𝑡   teplota nasycení 

𝑇𝑏   teplota proudu 

𝑞, 𝑞𝑒 , 𝑞′′  tepelný tok, plošná hustota tepelného toku 

𝑇𝑤    teplota stěny, teplota na vnitřní straně chladiče, teplota wolframu 

ℎ𝑇𝑃
∗ , ℎ, 𝛼  součinitel přestupu tepla 

𝑃, 𝑝𝑖𝑛   tlak 

𝐺, �̇�   hmotnostní tok chladiva 

𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓   maximální teplota na povrchu materiálu 

𝜆   tepelná vodivost 

𝑠   tloušťka stěny 

𝑇𝑖𝑛   vstupní teplota chladiva 

𝑑𝑥1   tloušťka wolframu 

𝑑𝑥2   tloušťka Eurofer 
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𝑎   délka hrany kanálu 

𝐴   průřez kanálu 

𝐷ℎ   hydraulický průměr 

𝑜   smáčený obvod 

𝜌   hustota 

𝑐𝑝   měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku 

𝜂   dynamická viskozita 

ℎ   měrná entalpie 

𝑤   rychlost proudění chladiva 

𝑅𝑒   Reynoldsovo číslo 

𝑃𝑟   Prandtlovo číslo 

𝑇𝑖   teplota rozhraní wolfram-Eurofer tj. maximální teplota Eurofer 

𝑇𝑐   teplota chladiva 

∑𝑅   suma tepelných odporů 

𝜆1   tepelná vodivost wolframu 

𝜆2   tepelná vodivost Eurofer 

∆𝐿   délka úseku kanálu pro jeden krok výpočtu 

𝑃   tepelný výkon 

∆ℎ   přírůstek měrné entalpie 

𝑥   souřadnice po délce kanálu 

𝑅𝑊   tepelný odpor wolframu 

𝑅𝐸   tepelný odpor oceli Eurofer 

𝑅𝐻𝑒   tepelný odpor helia 

�̅�   průměrný tepelný odpor 
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1. Úvod 
 Jaderná fúze představuje velmi perspektivní a aktuální téma energetiky. Tato 

technologie spočívající ve slučování atomových jader v současné době směřuje k tomu, aby se 

již v tomto století stala stabilně využitelným energetickým zdrojem, který by navýšil globální 

produkci elektrické energie a bezpečně pokryl stále rostoucí poptávku lidstva. Významná 

výhoda jaderné fúze spočívá v její bezemisivitě, jelikož fúzní reakce kromě energie produkuje 

pouze inertní plyn helium, který má široké využití, mimo jiné také pro chlazení fúzního 

reaktoru. Palivem v první generaci fúzních elektráren bude izotop vodíku deuterium, který lze 

získávat z vody, a proto je téměř nevyčerpatelný a celosvětově dostupný, a izotop vodíku 

tritium, které se na Zemi přirozeně téměř nevyskytuje, ale může být získáváno z reakcí lithia a 

neutronů ve fúzním reaktoru. Výzvy v uskutečnění fúze představují vysoké nároky na odolnost 

komponent fúzních reaktorů z hlediska tepelného i mechanického namáhání, jelikož 

k uskutečnění fúzní reakce musí být v reaktoru dosaženo teploty v řádech miliónů stupňů 

Celsia, a zároveň jsou součásti reaktoru vystavovány silnému magnetickému poli, které slouží 

k tvarování a usměrňování plazmatu. Materiály musí také dobře interagovat s plazmatem a 

s neutrony vyprodukovanými fúzní reakcí. V současné době jsou nejbližšími milníky 

vytyčenými ve výzkumu jaderné fúze výstavba a provoz experimentálního reaktoru ITER a 

následně demonstrační elektrárny DEMO. Úspěchy těchto zařízení představují nejdůležitější 

kroky na cestě k jaderné fúzi jako komerčně využitelnému zdroji energie. Zdárné dosažení cíle 

závisí na splnění velmi náročného úkolu a je nutné čelit ještě mnohým výzvám. [1] 

 Tématem této práce je chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech se 

zaměřením na heliem chlazenou první stěnu ve výpočtové části práce. Účelem teoretické části 

je přiblížit současný výzkum jaderné fúze a vývoj fúzních elektráren. Dále uvést možnosti a 

technologie chlazení vysokých tepelných toků, jimž čelí komponenty ve fúzních reaktorech. 

Navazující výpočtová část si klade za cíl analýzu průběhů teplot materiálů heliem chlazené 

první stěny (HCPB2015) po délce chladicího kanálu. Přínosem práce by pak mělo být vytvoření 

zjednodušeného parametrického výpočtového modelu, který poskytne počáteční informace o 

teplotách dosahovaných v materiálech HCPB2015. Parametrický model by měl být využit v 

další odborné práci pro vytvoření sofistikovanějšího modelu první stěny pro CFD simulaci, 

která poskytne relevantnější informace o teplotách dosahovaných uvnitř materiálů první 

stěny. Pro naplnění účelu teoretické části práce je nezbytné provést rešeršní činnost, aby bylo 

získáno spektrum informací týkajících se zadaného tématu. Výsledků ve výpočtové části bude 

dosaženo pomocí dvourozměrného modelu první stěny. Struktura práce odpovídá zadání a 

obsahuje teoretickou část zpracovanou metodou rešerše a výpočtovou část, která je řešena 

simulací přestupu tepla ve dvourozměrném modelu první stěny. 
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2. Současný stav výzkumu jaderné fúze 
2.1 Fyzika slučování jader 
 Počátek výzkumu jaderné fúze je datován do roku 1920, kdy britský astrofyzik Arthur 

Eddington pronesl hypotézu, že energie Slunce pochází z termojaderné fúze, kdy dochází k 

termojadernému slučování jader vodíku, produktem této reakce je helium a zároveň se 

uvolňuje energie. K vyřčení tohoto tvrzení přispěla teorie Alberta Einsteina o závislosti 

hmotnosti a energie, kdy A. Einstein odvodil vztah uvedený v rovnici (1). Francis Aston 

k hypotéze A. Eddingtona napomohl výzkumem atomových hmotností prvků. F. Aston zjistil, 

že helium, jež by se mělo skládat ze čtyř atomů vodíku, má atomovou hmotnost oproti vodíku 

pouze 3,97násobnou. Zde skládanku doplnil vzorec A. Einsteina určující ekvivalenci energie a 

hmotnosti. V období po druhé světové válce byl důležitou postavou výzkumu ve Spojeném 

království George Thomson, který ve svém patentu uváděl princip udržení horkého plazmatu 

v nádobě věncovitého tvaru - tzv. toroidu [2]. Ve Spojených státech byl roku 1951 postaven 

Lymanem Spitzerem tzv. stelarátor [3]. Významným objevem bylo zařízení tokamak 

zkonstruované roku 1958 v SSSR, které bylo hlavním podnětem pro vytyčení jednoho ze směrů 

výzkumu termojaderné fúze a to tzv. magnetického udržení [2]. Princip jednotlivých zařízení 

je rozveden v kapitole Magnetické udržení. 

 Energii z jaderné fúze získáváme snížením vazebné energie atomových jader. Vazebná 

energie je taková energie, kterou musíme vyvinout, abychom rozdělili jádro na jednotlivé 

nukleony (tj. protony a neutrony). Hodnota vazebné energie tedy záleží na vnitřní struktuře 

atomového jádra. Nejvíce nás zajímá vazebná energie na nukleon (viz obr. 1) [4].  

Uskutečníme-li fúzní reakci atomů lehčích než železo, uvolní se potenciál jaderné vazebné 

energie a součtem hmotností dílčích jader do reakce vstupujících obdržíme vyšší hodnotu, než  

Obrázek 1  - Závislost vazebné energie na nukleon na atomovém čísle jednotlivých prvků. Šipka vlevo znázorňuje 
množství energie získané při slučování jader deuteria na jádra 4He. Šipka vpravo značí velikost energie uvolněné při 
štěpení jader izotopů uranu na jádra lehčích prvků. Dělítko mezi možnostmi uskutečnit štěpnou a fúzní reakci tvoří 62Ni, 
jelikož má nejvyšší vazebnou energii na nukleon ze všech prvků [6]. 

ATOMOVÉ ČÍSLO A 

235
U 238

U

2
H 

3
H 

4
He 

VAZEBNÁ ENERGIE UVOLNĚNÁ PŘI ŠTĚPENÍ TEŽKÝCH 

JADER 

VAZEBNÁ ENERGIE UVOLNĚNÁ PŘI FÚZI LEHKÝCH JADER 
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jaké hmotnosti nabývá produkt reakce. Tento hmotnostní schodek objasňuje vztah Alberta 

Einsteina [1]: 

 

𝐸 = ∆𝑚𝑐2,            (1) 

z něhož vyplývá, že hmotnostní úbytek je ekvivalentní energii, jež se vyzáří při fúzní reakci [1]. 

 Z výše uvedeného a z obr. 1 je zřejmé, že nejvhodnějšími reakcemi je slučování jader 

izotopů vodíku, kde jako výsledek procesu dostáváme helium 4He, z důvodu velkého rozdílu 

vazebných energií reaktantů a produktů [1]. Např. fúzní reakce uvolní 6 MeV/nukleon při 

sloučení dvou jader D za vzniku jednoho jádra 4He. Další faktor slučování nejlehčích jader se 

projevuje jako příznivý a to ten, že vodík a jeho izotopy mají v jádře pouze jeden proton a tím 

pádem je elektrostatická bariéra nejmenší (pro objasnění bariéry viz následující odstavec) [4]. 

 Jádra atomů mají kladný náboj. Aby mohla být uskutečněna jaderná fúze, musíme 

k sobě dvě jádra přiblížit na takovou vzdálenost, aby převládla přitažlivá jaderná síla. Což není 

ani zdaleka jednoduché, jelikož mezi kladně nabitými jádry působí elektrostatické síly, která je 

vzájemně odpuzují. Tyto síly vytvářejí tzv. Coulombovskou elektrostatickou bariéru, jíž je třeba 

překonat proto, aby mohla proběhnout fúzní reakce. Částice mohou projít díky principům 

kvantové mechaniky tzv. kvantovým tunelem a nemusejí překonávat Coulombovskou bariéru 

přes její horní hranici. Sloučení jader uskutečníme, dodáme-li jim dostatečné množství 

energie, např. jejich urychlením. Při urychlování nastávají pro fúzi následující potíže. První 

potíží je, že jádra neurychlíme dostatečně, proto nemohou překonat elektrostatickou bariéru 

a sloučení neproběhne. A druhým problémem je, že urychlíme-li je příliš, pak jaderná síla 

nezachytí kolem sebe prolétající jádra a reakce opět nenastane. Případně se od sebe jádra jen 

odrazí, čímž dojde ke ztrátám energie spotřebované pro jejich urychlení, a to bezvýsledně. 

Z toho vyplývá, že podmínky pro fúzi v urychlovačích částic jsou velmi energeticky náročné při 

malé šanci na úspěch, tedy se nám o tomto způsobu slučování jader nevyplatí dále uvažovat.  

Obrázek 2 - Závislost účinného průřezu na energii částic, ze které se jako největší favorit jeví reakce deuteria s 
tritiem, která proběhne s největší pravděpodobností při nejmenší teplotě paliva [2] 
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Na druhou stranu nám tento výzkum poskytl důležitá data, jelikož dostaví-li se příznivé 

podmínky a sloučení jader proběhne, jsme schopni určit, jaká rychlost jader byla nejvhodnější, 

jak velké množství energie reakce poskytne a také s jakou pravděpodobností k fúzi daných 

jader dojde (tato pravděpodobnost se označuje jako účinný průřez, anglicky cross-section). 

Závislost účinného průřezu na jádrům udělené energii (viz obr. 2) nám umožní vypozorovat, 

která jádra se sloučí s největší pravděpodobností a za jakých energetických podmínek. V této 

závislosti vidíme výhodu reakce deuterium-tritium (DT reakce), jelikož nastane s největší 

pravděpodobností při nejmenší dodané energii. Proto bude DT reakce využita ve fúzních 

elektrárnách první generace. [4]  

 Deuterium obsahuje voda v oceánech ve formě sloučenin a průměrně na 6240 atomů 

vodíku obsahuje voda jeden atom deuteria. Tritium se v pozemských podmínkách přirozeně 

víceméně nevyskytuje, jelikož je nestabilní a rozpadá se s poločasem rozpadu 12,3 let na 

izotop 3He. Z tohoto důvodu se musí tritium vyrábět uměle ve fúzních reaktorech. Reakce 

v první generaci termojaderných elektráren bude probíhat následovně [3]: 

 

D + T → 4He + n + 17,6 MeV          (2) 

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

 

Tyto rovnice lze souhrnně napsat jako 

 

D + 6Li → 2 4He + 22,44 MeV          (4) 

 

Druhá generace elektráren nebude již závislá na lithiu a budou zapotřebí pouze jádra deuteria. 

Některá fúzní zařízení s DD reakcí již pracují, ale objevuje se obtížnost dosažení energetického 

zisku, která je vyšší než u DT reakce první generace fúzních reaktorů. Proces v elektrárnách 

druhé generace bude postupovat tímto způsobem [3]: 

 

D + D → 3He + n + 3,3 MeV         (5) 

D + D → T + p + 4,0 MeV          (6) 

D + 3He → 4He + p + 18,3 MeV         (7) 

D + T → 4He + n + 17,6 MeV          (8) 

 

Celý tento proces shrneme do jedné rovnice a dostáváme 

 

6D → 2 4He + 2p + 2n + 43,2 MeV         (9) 

 

Co se týče plánů pro následující fúzní elektrárny, tak se počítá s aplikací tzv. bezneutronové 

fúze, kdy proběhnutím reakce obdržíme pouze částice, které se dají udržet magnetickým 

polem reaktoru. Touto reakcí je např. fúze jader vodíku a boru, která probíhá takto [3]: 
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1H + 11B → 3 4He + 8,7 MeV          (10) 

Díky absenci neutronů se eliminují potíže se sekundární aktivací vnitřní konstrukce reaktoru 

neutrony vyprodukovanými fúzní reakcí a dále bude možné získávat elektrickou energii 

magnetohydrodynamickým generováním bez nutnosti termodynamického cyklu. [3] 

 Z dosavadního výzkumu víme, že nejlepší řešení, jak poskytnout jádrům dostatečnou 

energii je ohřev paliva, kdy uzavřenému objemu paliva dodáváme energii v podobě tepla [1]. 

Palivo se zahřívá na obrovské teploty a přechází do čtvrtého skupenství hmoty a to tzv. 

plazmatu. Částice v plazmatu jsou v plynném skupenství a disponují mnohem vyšší kinetickou 

energií, než kterou jsou vzájemně vázány jejich protony a elektrony. V důsledku srážky částic 

proto dochází k uvolnění elektronů, které se začnou v objemu plazmatu volně pohybovat, 

tento proces označujeme jako ionizace. Kladným jádrům v plazmatu říkáme ionty [4]. 
 

2.2 Využitelnost termojaderné fúze v energetice 
 Důležitou veličinou udávající poměr fúzního výkonu 𝑃𝐹 ku výkonu spotřebovanému na 

ohřev paliva 𝑃𝐻 je tzv. faktor zesílení Q, jenž je matematicky definován jako [5]: 

𝑄 =
𝑃𝐹

𝑃𝐻
            (11) 

Bude-li 𝑃𝐹 ekvivalentní 𝑃𝐻, pak platí, že je dosaženo vědecké vyrovnání, neboli scientific 

breakeven a 𝑄 = 1. Pokud se vyrovnají hodnoty hrubého výkonu fúzní elektrárny a vlastní 

spotřeby elektrárny, pak hovoříme o inženýrském vyrovnání neboli engineering breakeven. 

Další stupeň pokroku, se kterým se ve fúzních elektrárnách počítá, se označuje jako zapálení 

(ignition), kdy energie atomů hélia, které vyprodukuje fúzní reakce a které jsou svázány 

magnetickým polem, bude dostačující pro zahřívání plazmatu, v jehož důsledku proběhne 

další sloučení jader bez nutnosti externího zdroje ohřevu. Teoreticky bychom vzhledem  

k 𝑃𝐻 = 0  dostali nekonečně velké Q. I při přesažení kritéria zapálení bude v praxi docházet 

k ohřevu plazmatu při neindukčním generování elektrického proudu [5]. 

 

2.3 Lawsonovo kritérium 
 Velmi podstatnou myšlenku zveřejnil v roce 1955 britský inženýr J. D. Lawson ve své 

práci Some criteria for a power producing thermonuclear reactor, ve které uvádí, jaké 

podmínky musí být splněny ve fúzním reaktoru proto, aby tam mohla proběhnout fúzní 

reakce, jež by poskytovala energetický zisk. Tento vztah dává do souvislosti hustotu jader n, 

jejichž slučování probíhá za teploty T, a časový interval 𝜏𝐸, během kterého jsou hustota a 

teplota plazmatu udrženy. Tzv. Lawsonovo kritérium má podobu následující rovnice [6]: 

𝑛 . 𝜏𝐸 ≥ 𝑓(𝑇)            (12) 

 Z logické podstaty vztahu plyne, že podmínku splníme buďto zajištěním vysoké hustoty 

plazmatu po krátký časový interval (na tomto principu je založeno odvětví výzkumu 

termojaderné fúze tzv. inerciální udržení), anebo zaručením nižší hustoty jader po delší dobu 

(na této myšlence je odvozeno magnetické udržení). [6] 

 Během spoutání plazmatu magnetickým polem při magnetickém udržení musí být 

nezbytně zajištěno, aby tlak plazmatu měl menší hodnotu než tlak magnetického pole plazma 



9 
 

svazující. Tlak magnetického pole je konstantní, čímž dochází k omezení tlaku plazmatu, jehož 

hodnotu udává stavová rovnice [7]: 

𝑝 = 𝑛𝑘𝑇,            (13) 

kde k je Boltzmannova konstanta, ze které odvodíme, že při stabilním magnetickém udržení 

může tlak nabývat nejvýše hodnoty [7]: 

𝑝𝑚𝑎𝑥 = (𝑛𝑘𝑇)𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.         (14) 

Aplikací této rovnice v Lawsonově kritériu (12), získáme formulaci Lawsonova kritéria ve tvaru 

trojného součinu, jež udává parametry potřebné k dosažení energetické rovnováhy 

v jaderných reaktorech pracujících na principu magnetického udržení [7]: 

𝑛 . 𝑇 . 𝜏𝐸 ≥ 𝑔(𝑇)           (15) 

Z tohoto vztahu je možné odvodit graf uvedený na obr. 3, který nám ukazuje, že DT reakce 

nejsnáze proběhne při teplotě 160 mil. K. Pro kritérium vědecké rovnováhy je zapotřebí splnit 

podmínku [7]: 

𝑛 . 𝑇 . 𝜏𝐸 ≥ 0,926 . 1021 𝑚−3 . 𝑘𝑒𝑉 . 𝑠       (16) 

A pro kritérium zapálení pak platí [7]: 

𝑛 . 𝑇 . 𝜏𝐸 ≥ 5,554 . 1021 𝑚−3 . 𝑘𝑒𝑉 . 𝑠        (17) 

 

Obrázek 3 - Lawsonova kritéria pro vědecké vyrovnání a zapálení DT reakce. 
Z křivek je zřejmé, že minima nabývají při 160 mil. °C [6] 
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2.4 Inerciální udržení 
 První událost, kdy došlo k fúzní reakci inerciálním udržení a vlastně fúzní reakci na Zemi 

vůbec, představuje odpálení vodíkové nálože Ivy Mike roku 1952. H-nálož v principu funguje 

tak, že výbušnina aktivuje štěpnou reakci, rentgenové záření ze štěpné reakce ohřeje nádobu, 

ve které je uchováno fúzní palivo (v případě Ivy Mike tekuté deuterium), prudké ohřátí 

způsobí, že vypařující se povrchová vrstva stlačí deuterium vysokým tlakem, plutoniová tyč, 

umístěná uprostřed nádoby s palivem, nárůstem teploty a tlaku dosáhne nadkritické hustoty 

a exploduje, čímž se odpálí druhá štěpná bomba, která stlačené deuterium zahřeje na 

dostatečnou teplotu, tak aby mohla proběhnout fúzní reakce. [2] 

 Proces inerciálního udržení probíhá následovně (viz také obr. 4). Na kulatou kapsli, 

která obsahuje DT palivo, má průměr jeden milimetr a jejíž vnější vrstvu tvoří plast, zaměříme 

paprsky elektromagnetického záření, konkrétně laseru. Svazek záření svou energií vypaří 

plastovou povrchovou vrstvu, výpar expanduje směrem od středu terčíku. Tato akce vyvolá 

reakční síly, které zajistí implozi obsahu, tedy dojde k prudké kompresi. Ta zajistí vysoký tlak, 

a tedy vysokou hustotu a teplotu. Při dosažení dostatečné hustoty a teploty nastává v jádru 

terčíku fúzní reakce. Při reakci vznikají jádra helia, která předávají uvolněnou fúzní energii 

zbývajícímu palivu a tzv. ho zapálí. Celý tento průběh označujeme jako přímé zapálení. 

Obrázek 4 - Schématické znázornění průběhu termojaderné fúze na principu přímého zapálení [4] 

DT palivo Plastový obal 

Kapsli zasáhnou ze všech 

směrů paprsky laseru. 
Vypařený obal expanduje a palivo 

v centru kapsle se stlačuje. 

Palivo v centru kapsle má dostatečnou 

hustotu a teplotu pro uskutečnění fúze. 

Fúze zajistí ohřev, který se šíří 

palivem a dochází k tzv. zapálení 

zbývajícího paliva 
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Vyprodukovaná energie bude chlazením odváděna ve formě tepla. Neutrony vzniklé při reakci 

mohou být využity na tvorbu tritia, jak uvádí rovnice (3) [4].  

 Při inerciálním udržení nastává komplikace tzv. Rayleigh-Taylorovy nestability, kdy 

objem terčíku není homogenně stlačen v každém bodě a plazma uniká prostorem mezi 

laserovými paprsky. Aby byla nestabilita co nejvíce potlačena, musí se použité terčíky vyrábět 

s velmi vysokými nároky na jejich kulatost a hladkost povrchu. Dále je požadována vysoká 

homogenita stlačení elektromagnetickými vlnami. I přes všechna tato opatření a nároky se 

nepodařilo proces zapálení fúze s úspěchem uskutečnit [4]. 

 Dále se stejnorodé komprese teoreticky dosáhne tzv. nepřímým zapálením, kdy se 

laserové paprsky namísto namíření rovnou na terčík směřují do zlaté komůrky (tzv. 

hohlraumu). V komůrce se nachází terčík, který je ohříván rentgenovým zářením. To vzniká při 

interakci elektromagnetického záření se zlatou komůrkou. Tento postup sice zajistí více 

homogenní ohřev a stlačení terčíku, ale velké množství energie se ztratí při přeměně 

laserového paprsku na rentgenové záření [4].  

 Další komplikace představují náklady na terčíky a zlaté hohlraumy, které jsou příliš 

vysoké, než aby se dalo uvažovat o masovém použití pro fúzní elektrárnu, nehledě na potíže 

s umisťováním a polohováním kapslí s palivem s frekvencí v řádech sekund, která zdaleka 

nepřipadá v současné době v úvahu, ale která by byla nezbytná při použití v energetice. Také 

vzhledem k problémům s velmi malou účinností ohřevu pomocí laserů a rovnoměrným 

stlačením zůstává inerciální udržení stále v experimentální fázi, kdy nelze uvažovat o jeho 

zařazení do fúzní energetiky [4]. 

 

2.5 Magnetické udržení 
 Magnetické udržení funguje na principu působení Lorentzovy síly na elektricky nabitou 

částici pohybující se v magnetickém poli, která je přímo úměrná rychlosti částice a velikosti 

magnetické indukce pole, v němž se částice pohybuje [8]. Jak už bylo zmíněno v části o 

Lawsonově kritériu, při magnetickém udržení spoutáváme ionizovaný plyn plazmatu 

magnetickým polem, jehož charakter se od počátečních stádií výzkumu postupně vyvíjel.  

 Na konferenci v Ženevě roku 1958 byly odhaleny do té doby utajované výsledky tehdy 

světových leaderů fúzního výzkumu jmenovitě USA, SSSR a Spojeného království. Jedním 

z konceptů bylo lineární udržení pomocí tzv. magnetických zrcadel, kdy bylo plazma spoutáno 

Obrázek 5 - Vizualizace toroidální geometrie magnetického pole, na které snadno identifikujeme 
nárůst nehomogenity magnetického pole s rostoucí vzdáleností od osy souměrnosti [3] 
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v přímé trubici magnetickým polem, které se na každém konci trubice zesilovalo, což 

způsobovalo, že se částice „odrážela“ mezi maximy magnetického pole. Ve skutečnosti ale 

docházelo ke ztrátám přes konce, když částice s dostatečně velkou energií skrz „zrcadlo“ 

unikaly, a tak se projevilo lineární udržení jako nevhodné pro energetické využití. I přes tyto 

komplikace byly v laboratoři v Los Alamos roku 1958 na théta pinči Scylla 1 zaznamenány 

neutrony pocházející z termojaderného plazmatu [9]. 

  Dalším zařízením pro magnetické udržení byl toroidální pinč, jenž zamezil problému 

unikajících částic přes konce zařízení tím, že měl uzavřený věncovitý tvar neboli tvar toroidu. 

V toroidálním pinči plazma od stěn zařízení udržuje silné poloidální magnetické pole, které je 

důsledkem toroidálního proudu procházejícího plazmatem [2]. Z důvodu nehomogenity 

magnetického pole, která je zřejmá z vizualizace z obr. 5, však docházelo k destabilizaci 

plazmatu a nedalo se udržet po dostatečně dlouhou dobu [6]. Dnes asi jako nejznámějšího 

představitele můžeme označit toroidální pinč ZETA, u něhož se myslelo, že již před konferencí 

v Ženevě bylo dosaženo fúzních neutronů. Původ neutronů z termojaderné fúze byl vyvrácen 

vědci jako Lyman Spitzer nebo Lev Arcimovič, kteří stavěli na faktu, že fúze by v zařízení ZETA 

teoreticky proběhla už při 5 mil. K, což bylo nemožné [10]. 

 Dalším zařízením, jenž musíme zmínit a jenž patří k dvojici zařízení, která jsou dnes 

nejvíce rozšířená a která mají největší šanci uspět při použití ve fúzní energetice, je stelarátor. 

Vynález Lymana Spitzera udržuje plazma spoutané pomocí šroubovicového (helikálního) 

magnetického pole (viz obr. 6), které vytvářejí cívky toroidálního pole umístěné zvnějšku 

konstrukce a cívky poloidálního magnetického pole, jež jsou stočeny do šroubovice pod vnější 

vrstvou cívek toroidálního pole. Toto uspořádání cívek má za následek stáčení magnetických 

siločar po obvodu celého zařízení tak, že částice, jenž mají tendenci z objemu plazmatu 

uniknout magnetické pole stočí a navrátí je zpět do spoutaného proudu plazmatu.  Pro 

zajištění helikálního magnetického pole lze také uspořádat cívky přímo, aby ve výsledku tvořili 

pole helikální, aniž by bylo nezbytné konstruovat zařízení zvlášť s toroidálními a zvlášť s 

poloidálními cívkami (viz obr. 7) [2].  

  

 Konstrukce stelarátoru je velmi složitá z hlediska velice přesného umístění cívek 

takového, aby byl zajištěn požadovaný tvar helikálního pole a plazma mohlo být udrženo po 

Obrázek 6 - Vizualizace šroubovicového (helikálního) 
magnetické pole používaného v tokamacích [3] 
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co nejdelší dobu s co nejmenšími ztrátami. Plazmatem ve stelarátoru neprochází elektrický 

proud tak jako v ostatních toroidálních zařízeních, a proto pracuje v ustáleném, a nikoliv 

pulzním režimu, tedy může být v provozu nepřetržitě. Na druhou stranu má plazma bez 

procházejícího elektrického proudu i nevýhodu a to, že nemůže využívat ohmického ohřevu 

způsobeného procházejícím proudem, tedy musí být zajištěn ohřev např. radiofrekvenční, 

nebo proudem urychlených neutrálních částic [11]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 Dnes nejvíce rozšířené zařízení pro magnetické udržení je bezesporu tokamak, jehož 

název tvoří spojení počátečních slabik původního ruského označení, jenž přeložíme jako 

toroidální komora s magnetickými cívkami [3].  Koncept byl prvně představen ruskými vědci 

v Ženevě roku 1958 a s první vlnou obdivu se setkal po uvedení výsledků zařízení T-3 na 

konferenci roku 1968 v Novosibirsku. V tokamaku T-3 byla naměřena teplota elektronů  

1000 eV (cca 11,5 mil. K) [9]. V těchto výsledcích viděla většina institutů pro výzkum 

magnetického udržení budoucnost, a proto začaly konstruovat svá zařízení typu tokamak, 

případně přestavovat již existující pinče a stelarátory [3].  
 

2.6 Tokamaky 
 Tokamak udržuje plazma od stěny tak, že cívkami prochází proud, který generuje 

toroidální magnetické pole a zároveň plazmatem protéká proud, jenž vytváří poloidální 

magnetické pole. Výsledné magnetické pole má šroubovicový charakter stejně jako tomu bylo 

u stelarátoru. Cívky toroidálního pole mají tvar písmene D, díky čemuž lépe snáší namáhání 

elektromagnetickými silami [9]. Dále obsahuje konstrukce cívky korekční a cívky poloidální, 

které jsou schopny regulovat tvar plazmatu v reálném čase, jelikož jsou napojeny na 

zpětnovazební systém. Primární transformátorové vinutí, které je umístěno v ose cívek 

toroidálního pole, indukuje proud v plazmatu [1]. Uspořádání cívek tokamaku je zřejmé z  

obr. 8. Cívky jsou vyrobeny buďto z mědi, nebo ze supravodivých slitin NbTi či Nb3Sn. Nelze 

opomenout chlazení cívek nezbytné k udržení nízké teploty, a tedy nízké hodnoty odporu, u 

měděných cívek, a ke splnění podmínky supravodivosti u cívek ze slitin niobu [2]. 

 

Obrázek 7 - Schéma uspořádání cívek (modrá barva) a tvar spoutaného plazmatu 
(žlutá barva) ve stelarátoru W7-X [40] 
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  Nádoba, kde je plazma udržováno v úplném vakuu magnetickým polem se nazývá 

vakuová komora. Uvnitř komory se nacházejí součásti vystavené plazmatu, konkrétně první 

stěna, limiter a divertor. Vnitřní povrch konstrukce pokrývá první stěna, jež je plazmatu 

nejblíže. První stěnu chrání na místech, kde dochází k pravidelnému kontaktu s plazmatem, 

limiter, a minimalizuje její poškození. Úloha divertoru spočívá v odstraňování nečistot z 

plazmatu, které se do něj dostávají při interakci se stěnou. Dále také snižuje koncentraci helia, 

jehož množství narůstá s počtem proběhnuvších fúzních reakcí [2]. Materiály a konstrukční 

řešení divertoru jsou blíže rozebírány ve druhé části práce.  

 Mimo ohmického ohřevu elektrickým proudem je zapotřebí zajistit systémy, které jsou 

schopny zvýšit teplotu plazmatu na 160 mil. K. Protože s nárůstem teploty dochází k poklesu 

odporu plazmatu, účinnost ohřevu elektrickým proudem s rostoucí teplotou klesá. Proto do 

vakuové komory ústí antény pro radiofrekvenční ohřev či injektory neutrálních částic [11]. 

 První z možností ohřevu pracuje na principu dosažení tzv. cyklotronové rezonance 

iontů a elektronů. Teplotu iontů plazmatu zvyšujeme pomocí rádiových vln, jež vyzařuje 

anténa uvnitř vakuové komory, do které přes vlnovod přivedeme velmi intenzivní svazek 

elektromagnetického záření vytvořený v generátoru rádiových vln. Rezonance iontů nastává 

při frekvencích záření v rozmezí 40 až 55 MHz. Ohřev elektronů vyžaduje mnohem vyšší 

frekvence a to 170 GHz. Při vzájemných srážkách částic elektrony předávají svou energii 

iontům. Ohříváním elektronů v určitých místech plazmatu zamezujeme rozšíření nestabilit, 

v jejichž důsledku se plazma ochlazuje [1]. 

 Druhý způsob je navýšení teploty plazmatu svazkem neutrálních částic (neutral beam 

injection). Princip spočívá v urychlení iontů deuteria na vysokonapěťových mřížkách. 

Obrázek 8 - Schéma uspořádání cívek v zařízení typu tokamak a cívkami vyprodukované magnetické pole [1] 
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Průchodem skrz neutralizátor naplněný neutrálním deuteriovým plynem dochází k předání 

elektronů (v případě urychlování kladně nabitých částic), popř. odevzdání elektronů 

(urychlujeme-li záporně nabité částice), a tím k neutralizaci prolétajících částic. Urychlený 

proud deuteria dále vstupuje do magnetického pole, kde nastává vychýlení nabitých částic, u 

kterých neproběhla neutralizace. Poté už vstupuje neutrální svazek do vakuové komory, kde 

nastává jeho ionizace, smíšení s plazmatem a přenos kinetické energie vstříknutého deuteria 

na částice plazmatu. Injektovaný svazek je před vstupem do reaktoru neutralizován proto, aby 

bez obtíží dosáhl plazmatu, než nastane jeho ionizace a zachycení magnetickým polem [12]. 

 V neposlední řadě nelze opomenout část reaktoru, která bude především instalována 

v reaktorech fúzních elektráren, označovanou jako blanket, který zachycuje vysoko-

energetické neutrony vyprodukované fúzní reakcí. Energii uvolněnou sloučením jader odnášejí 

z 80% neutrony a z 20% helium. Na neutrony nepůsobí magnetické pole, a tak vylétávají 

z plazmatu. Zachycením v blanketu dojde k přeměně kinetické energie na teplo a ohřátím 

chladiva přechází energie z fúzní reakce do termodynamického cyklu elektrárny. Blanket 

chrání první stěna, která zamezuje jeho kontaktu s plazmatem. Aktivovaný materiál se stává 

radioaktivním, čemuž z ekologického hlediska chceme v elektrárně co nejvíce zamezit. Blanket 

má ještě další úlohu, a to tvorbu tritia. Což zajišťuje reakce vysokoenergetických neutronů 

s lithiem, která probíhá v samotném blanketu dle rovnice čís. 3, popř. reakce probíhající podle 

rovnice [13]: 

 
7Li + n → 4He + T + n - 2,5 MeV         (18) 

 Vakuová komora se všemi výše uvedenými součástmi je umístěna do kryostatu, tedy 

nádoby naplněné vakuem, která mírní tepelné ztráty supravodivých magnetů pracujících za 

kryogenních teplot [1]. 

 

2.7 Významná zařízení magnetického udržení 

2.7.1 Tokamaky 

2.7.1.1 JET (Joint European Torus) 

 Tokamaku postavenému nedaleko britského Culhamu patří přízviska jako největší a 

nejvýznamnější na světě. Provoz zařízení započal roku 1983 a z mnoha úspěchů je zapotřebí 

uvést velikost proudu procházejícího plazmatem o hodnotě 7 MA v roce 1988, který zdaleka 

přesáhl původně plánovaných 4,8 MA. Při použití DT směsi došlo v roce 1991 prvně k uvolnění  

přibližně fúzní energie o výkonu 1,7 MW. Vylepšení konstrukce divertorem Mark, zdokonalilo 

udržení energie a umožnilo zbavovat plazma nečistot. V roce 1997 zlomil tři rekordy a to 

vyrobením 22 MJ energie z termojaderné reakce v jednom výboji při výkonu 16 MW a faktoru 

zesílení Q = 0,65. Dále tokamak umožnil výzkum a možnost srovnání reakcí DD a DT, jež na 

něm probíhaly roku 2004. Následující přestavba se týkala uzpůsobení první stěny a divertoru 

tak, aby byly z materiálů, jejichž instalace se plánuje na zařízení ITER. JET má tvar plazmatu 

srovnatelný s tokamakem ITER, a proto experimenty přinášejí velmi cenné informace pro 

právě konstruovaný ITER [11]. 
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2.7.1.2 JT-60U (Japan Torus Upgrade) a JT-60SA (Japan Torus Super Advanced) 

 Na tokamaku JT-60U v japonském městě Naka probíhal výzkum až do roku 2008. 

V návaznosti na instalaci divertoru dostalo původní zařízení JT-60 přidané do svého označení 

písmeno U od slova upgrade. Svými pokročilými systémy ohřevu a analýzy plazmatu je 

rekordmanem s faktorem zesílení 𝑄 ≈ 1,25, kterého by dosáhl v případě využití palivové 

směsi DT. Z důvodu použité DD směsi docílil stonásobně menšího fúzního zisku [11]. 

 Původní JT-60U nahradil v březnu roku 2020 kompletně supravodivý nástupce JT-60SA 

zkonstruovaný tak, aby svou stavbou a tvarem plazmatu poskytoval výsledky relevantní pro 

zařízení ITER a potažmo i budoucí demonstrační fúzní elektrárnu DEMO. Objemem plazmatu 

135 m3 se jedná o největší zatím postavený tokamak na světě. Srovnání velikostí objemů 

plazmatu současně provozovaných zařízení JET a JT-60SA s plánovanými projekty je na obr. 9. 

K návrhu a stavbě výrazně přispěli státy Evropské unie a celý tento projekt vybudoval důvěru 

a odhodlání k další vzájemné spolupráci zúčastněných zemí [14]. 

 

Obrázek 9 - Srovnání velikostí současných tokamaků JET a JT-60SA s právě konstruovaným tokamakem ITER a s budoucí 
elektrárnou DEMO [14] 

 

2.7.1.3 ASDEX-U (Axially Symmetric Divertor Experiment) 

 Experimenty na tokamaku započaly v německém Garchingu roku 1991. Konstrukcí 

vakuové komory, poloidálních cívek a divertoru je velmi podobný tokamaku ITER. Výzkum se 

soustředí na utlumení tzv. ELM nestabilit plazmatu. ASDEX-U má nainstalovanou wolframovou 

první stěnu a výsledky experimentů představily wolfram jako ideálnější pro aplikaci na první 

stěnu zařízení ITER namísto původně plánovaného uhlíku. 

  Na předchůdci současného ASDEX-U byl poprvé zaznamenán roku 1982 tzv. H-mód, 

při tomto režimu výboje dochází ke zlepšení udržení plazmatu [11]. 
 

2.7.1.4 COMPASS (Compact Assembly) 

 Tokamak pracující v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR patří svým uspořádáním k dalšímu 

zařízení, které poskytuje poznatky pro finální charakter konstrukce a provozu tokamaku ITER. 

Plazma COMPASSu má velmi podobné parametry jako plazma v okrajové vrstvě ITERu, a tedy 
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výzkum v ÚFP předkládá důležité znalosti spojené s jevy v plazmatu této povahy. Struktura 

COMPASS dále umožňuje nastavovat různé konfigurace magnetického pole poutajícího 

plazma, jelikož disponuje více než 35 poloidálními cívkami s vzájemně nezávislým systémem 

napájení, což dovoluje optimalizovat tvar plazmatu, aby udržení bylo co nejefektivnější. Na 

tokamaku se podařilo v roce 2012 dosáhnout H-módu, čímž zařízení umožňuje také výzkum 

ELM nestabilit, které se objevují v plazmatu po přechodu do tohoto režimu. V neposlední řadě 

se věnuje pozornost také studiu působení plazmatu na první stěnu [11]. 

 

2.7.2 Stelarátory 

2.7.2.1 W7-X (Wendelstein W7-X) 

 Výstavba tohoto stelarátoru měla být ukončena již roku 2006, ale vzhledem 

k problémům s nefungujícími magnety, které se vyskytly během projektu, se spuštění W7-X 

posunulo až na rok 2015. Reaktor v německé Greifwaldu představuje konkurenční zařízení pro 

experimentální tokamak ITER, jehož výstavba právě probíhá [15]. Složité uspořádání cívek bylo 

navrženo jen díky pokročilému softwaru [11]. 

 V současné době probíhá instalace vodou chlazeného divertoru a vnitřního pláště 

komory, které stelarátoru umožní pracovat až ve třicetiminutových pulzech. Divertorové 

terče, vyrobené z uhlíku vyztuženého uhlíkovými vlákny, by měly vydržet tepelný tok  

až 10 MW/m2. Obnovení provozu, plánované na konec roku 2021, začne krátkými pulzy se 

zátěží systémů ohřevu a chlazení, aby se otestovala správná funkce všech nově 

namontovaných součástí. V plném provozu se při dlouhých pulzech počítá s energií plazmatu 

až 1 GJ [16].  
 

2.8 ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) 
 Největší tokamak na světě, budovaný u jihofrancouzského města Cadarache organizací 

tvořenou státy EU, Indií, Japonskem, Koreou, Ruskem a Spojenými státy americkými, 

představuje jeden z největších projektů energetiky současnosti. Jako první reaktor vůbec bude 

produkovat čistou energii, tedy výkon ze zařízení odvedený přesáhne výkon potřebný pro 

uskutečnění fúzní reakce. Návrh ITER staví na výsledcích experimentů prováděných na 

tokamacích po celém světě (několik z nich jmenovitě uvedených v předešlé kapitole), které 

umožnili navrhnout a optimalizovat tokamak ITER tak, aby byl schopen vyprodukovat 500 MW 

fúzní energie při výkonu ohřevu 50 MW. Z toho plyne, že faktor zesílení Q = 10. ITER tvoří krok 

mezi současnými tokamaky a demonstrační fúzní elektrárnou, jelikož zařízení nepočítá 

s produkcí elektrické energie do sítě [17]. Experimentální tokamak bude umožňovat výzkum 

plazmatu o objemu 840 m3 s hlavním poloměrem 6,2 m, čímž bude poskytovat důležité 

výsledky pro elektrárnu DEMO [18]. První fúzní reakce (očekávány po roce 2025) budou 

probíhat pouze s deuteriovým palivem, v roce 2035 se plánuje přejít na plný výkon reaktoru a 

použít jako palivo směs deuteria a tritia. V ITER se dále počítá s otestováním produkce tritia 

z reakce neutronů a lithia v blanketu, což bude ve fúzní elektrárně neodmyslitelný proces. 

V neposlední řadě si projekt ITER klade za cíl ukázat veřejnosti bezpečnost fúzní energetiky a 

její minimální dopad na životní prostředí. V červenci roku 2020 odstartovala fáze 

kompletování samotného tokamaku [17]. 
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 Provoz ITER bude rozdělen do třech fází. První z nich, označována jako plně induktivní, 

bude probíhat způsobem typickým pro dnes aktivní tokamaky, tedy že proud v plazmatu bude 

indukován primárním vinutím. Následující fáze se nazývá hybridní, kdy obvyklé metody budou 

z části nahrazovány neinduktivními metodami generování proudu. A při poslední, plně 

neinduktivní, fázi budou induktivní metody zcela vynechány, čímž bude pulzní energetický 

výstup zaměněn za konstantní, který bude vyžadován při provozu fúzní elektrárny [19]. 

 Jako velmi zajímavé zařízení stojí za zmínku tzv. fast discharge unit, v překladu by se 

dalo uvést jako rychlobrzda. Tento přístroj musí být schopen v případě nouze vybít veškerou 

energii uloženou v supravodivých cívkách ITER, tedy 50 GJ, za dobu 30 s [19]. 

 První stěnu ITER bude tvořit beryllium (nejblíže plazmatu), pod ním bude metodou hot 

isostatic pressing přivařena slitina CuCrZr a následně ocel. Vodou chlazený divertor bude 

složený z wolframové vrstvy (v kontaktu s plazmatem), dále mědi a také slitiny CuCrZr [19].  

O provedení divertoru se rozhodlo roku 2013, kdy wolfram nahradil původní uhlík. Uhlík se 

totiž při vysokých teplotách rozprašuje z kazet a reaguje s vodíkem ve vakuové komoře, 

přičemž vytváří uhlovodíky. Také se může navázat s tritiem za vzniku radioaktivních 

uhlovodíků, popř., je-li v komoře přítomný O2, radioaktivní vody. V důsledku přítomnosti 

radioaktivní vody dochází až ke dvacetinásobnému hromadění vodíku v materiálech komory, 

než je tomu v případě wolframového divertoru. Musíme však počítat s úskalím, které 

wolframový divertor přináší. A to, že pokud se z nataveného wolframu dostane kapka 

do plazmatu, pak dochází k ochlazení plazmatu, přičemž energetická ztráta roste s druhou až 

čtvrtou mocninou atomového čísla prvku, se kterým přijde plazma do styku. V případě 

wolframu se atomové číslo rovná 74 a u uhlíku 6. Míra vyzářeného výkonu při použití wolframu 

je tedy ve srovnání s uhlíkem nezměrně větší. Ovšem okolnosti, že by se tento problém 

uskutečnil, by neměly nastat, jak bylo ověřeno experimentálně [20].  

 

 

3. Chlazení vysokých tepelných toků 
 Vysoké tepelné toky (high heat flux - HHF) ve fúzích zařízeních představují velkou výzvu, 

jelikož komponenty přicházející do přímého kontaktu s plazmatem (plasma facing 

components - PFCs), jmenovitě divertor a první stěna musejí čelit nominálním tepelným tokům 

o velikosti v rozsahu 0,5 až 20 MW/m2 a v případě nestabilit plazmatu až desítky GW/m2, které 

na komponenty ovšem působí jen po velmi krátkou dobu. Abychom předešli nepříznivým 

změnám charakteru materiálu (měknutí, tavení, výstřik nataveného materiálu, změna 

mechanických vlastností v podobě praskání apod.), ke které dochází vlivem vystavení PFCs 

nadměrné teplotě, je nezbytné zajistit aktivní chladicí systém, s čímž souvisí návrh materiálu 

chladiče, který bude teplo pohlcovat a chladícího média, jenž bude ze systému teplo odvádět. 

K nezbytným vlastnostem chladiče řadíme vysokou tepelnou vodivost a mechanické 

vlastnosti, vzájemnou snášenlivost materiálu chladiče a chladiva, snášenlivost materiálu 

chladiče a ochranných materiálů, odolnost vůči poškození radiací, dostupnost v dostatečném 

množství a snadnou zpracovatelnost. Od chladicího média požadujeme, aby mělo co nejvyšší 

chladící schopnost, bylo netoxické, chemicky a elektricky inertní, nemělo korozivní účinky a 

nepodléhalo působení magnetického pole. Splnit všechny požadavky je obtížné, a proto se 

přistupuje na kompromisy [21]. Vhodným kandidátem pro materiál chladiče se jeví precipitací 
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zpevněná slitina mědi CuCrZr [22]. V návaznosti na výše zmíněné vlastnosti připadají pro 

použití ve fúzních reaktorech chladicí média jako helium, voda a z tekutých kovů slitina LiPb 

[21]. 

 

3.1 Chladicí média 
 Využitelnost helia jako chladiva ve velkých zařízeních se již osvědčila v mnoha štěpných 

jaderných elektrárnách např. v USA i v Evropě [23]. Výhodami pro využití helia ve fúzních 

reaktorech jsou netečnost (tedy i bezpečnost při případné nehodě) a malá interakce 

s neutrony [21]. V závislosti na velikosti teploty helia na výstupu z chladicího systému 

umožňuje helium využití Rankinova či Braytonova cyklu pro výrobu elektrické energie [23]. Při 

jednofázovém přenosu tepla heliem není riziko překročení kritického tepelného toku (critical 

heat flux - CHF), a proto můžeme pracovat s vyššími teplotami média, což má za následek 

navýšení tepelné účinnosti při použití tepelného Braytonova oběhu, což platí obecně i pro 

ostatní chladicí média [21]. Nevýhody helia představují nízká hustota a tepelná vodivost, 

v jejichž důsledku je pro efektivitu helia jako chladicího média zapotřebí použít metody pro 

vylepšení přenosu tepla (zvýšení drsnosti a velikosti plochy povrchu chladiče, použití 

tyčinkovitých výstupků, tzv. pin fins, apod.). Přestup tepla také zlepšíme vysokým tlakem helia, 

který ale vyžaduje použití cirkulátorů o vysokém výkonu a s vysokou spotřebou [21], [23]. 

 Voda jako jediné médium umožňuje odvádět velmi vysoké tepelné toky. Dále 

k výhodám vodního chladicího média patří vysoká tepelná vodivost a tepelná kapacita, které 

zajišťují dobrý přenos tepla, při nízkých nárocích na výkon čerpadla. Cenová dostupnost 

představuje další pozitivum. Na druhou stranu vzájemná nesnášenlivost (nekompatibilita) 

vody s komponentem pro produkci tritia je značnou nevýhodou. Kdyby došlo k vytvoření příliš 

velkého množství plynné fáze, může nastat CHF. Voda také není kompatibilní s vakuovými 

technologiemi [21]. 

 Tekuté kovy jsou vhodným chladivem, protože disponují vysokou tepelnou vodivostí a 

také vysokou tepelnou kapacitou. Díky těmto vlastnostem jsou schopny přenášet HHF při 

malých rychlostech toku. Tok tekutých kovů vyžaduje velmi nízké čerpací rychlosti, a tedy 

výkon čerpadla. Tekuté kovy zvládají akumulovat velké množství energie bez toho, aby 

docházelo k nárůstu tlaku na vysoké hodnoty. Použijeme-li tekuté kovy, zároveň musí být 

aplikována elektrická izolace. Dále musíme počítat s chemickou aktivitou kovů, která 

způsobuje korozi, a také s účinky magnetického pole na proudící látku, jenž má za následek 

snížení přenosu tepla. V důsledku působení magnetického pole se může vyskytnout potřeba 

využít vyšší hnací sílu čerpadla. Tekuté kovy jsou ale extrémně erozivní a to natolik, že nepatří 

mezi preferovaná chladiva [21]. 

  

3.2 Metody pro zvýšení přenosu tepla 
 Způsobů, jak zefektivnit přenos tepla existuje mnoho a dělí se na dvě hlavní skupiny - 

aktivní a pasivní. U aktivních technologií je nezbytné zajistit externí přívod energie pro jejich 

funkci. To představuje značnou nevýhodu, jelikož dodávka energie může být obvykle velmi 

komplikovaná, což omezuje použití těchto metod. K aktivním metodám se řadí např. 

mechanické míchání, elektrohydrodynamické metody nebo tzv. pulzující proud. U pasivních 

metod není potřeba vynaložit žádnou přídavnou energii pro funkci technologie, jelikož 
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k vylepšení tepelné výměny slouží pouze upravení charakteru povrchu např. zvýšení drsnosti 

povrchu chladicí trubice pomocí nízkých výstupků stejné geometrie nebo turbulizace toku 

chladiva [24]. Pro překonání tlakové ztráty, která vzroste při použití pasivních metod, se ale 

musí počítat s vyššími nároky na výkon cirkulátoru [25]. Další technologie řadící se do skupiny 

pasivních metod jsou řešeny v následujících odstavcích. 

 

3.2.1 Zkroucený pásek 
 Typickou pasivní metodou je použití kovového pásku zkrouceného do šroubovice 

(twisted tape - TT, viz obr. 10), který se umístí do trubice, kterou protéká chladivo. Při aplikaci 

TT na jednu stranu dochází k vylepšení tepelného přenosu a na stranu druhou ke zvětšení 

tlakové ztráty.  

 Princip této technologie spočívá ve vzniku zvířeného proudu chladící tekutiny, která se 

lépe promíchává. Proud se kroutí ve tvaru šroubovice, což má za následek prodloužení dráhy 

chladiva v trubici. Oproti hladké trubici tedy TT podněcuje turbulenci tepelného proudění a 

zvyšuje rychlost proudící tekutiny v tečném směru v blízkosti stěny trubice [25]. 

 Jako materiály se pro výrobu zkroucených pásků používají uhlíková ocel, hliník, 

nerezové oceli 304 a 316 a měď. Vlastnosti hliníku jako nízká hmotnost, dostupnost, korozní 

odolnost díky vzniku povrchových oxidů a dobrá tvárnost z něj dělají spolu s nerezovou ocelí, 

která disponuje podobnými vlastnostmi, jen je dražší, nejlepší volbu pro výrobu TT.  

 Pro určení efektivity metody v posílení tepelného přenosu, se používá tzv. poměr 

celkového navýšení (overall enhancement ratio - OER). Pokud se vlivem využití TT dosáhne 

zvýšené hodnoty součinitele přestupu tepla a minimálního nárůstu součinitele tření, pak 

říkáme, že tato metoda vykazuje výhodnou hodnotu OER. OER definujeme následující rovnicí. 

 

𝜂 =

𝑁𝑢𝑎
𝑁𝑢0

(
𝑓𝑎
𝑓0

)
1/3            (19) 

 

kde Nu značí Nusseltovo číslo a f značí součinitel tření, index a představuje veličinu naměřenou 

při aplikaci technologie zvyšující přenos tepla a index 0 veličinu naměřenou v hladké  

trubici [25].  

  

Obrázek 10 - Typický vzhled zkrouceného pásku [25] 
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 Metoda TT může být modifikována např. vytvořením děr ve šroubovicovém pásku, což 

vede ke snížení poklesu tlaku a oproti hladké trubici se míra tepelného přenosu zlepší až o 

208%. OER při této modifikaci nabývá o 28-59% vyšších hodnot ve srovnání s hladkou trubicí. 

Další možností, jak technologii TT modifikovat, je použití TT v kombinaci s drátem smotaným 

do závitů, jak ukazuje obr. 11. Při tomto řešení dosahuje OER téměř hodnoty 1,6, což značí 

velmi dobrou schopnost přenosu tepla tohoto typu chladiče. Nejlépe toto uspořádání funguje 

při nižších Reynoldsových číslech v kombinaci s nejnižšími hodnotami zkroucení cívky a rozteče 

závitů drátu. Jako poslední modifikaci můžeme uvést použití dvou zkroucených pásků po celé 

délce trubice chladiče. Opět se zmenšuje velikost poklesu tlaků. Uspořádáme-li pásky 

vzájemně v protisměru, součinitel OER nabývá maximálně hodnoty 1,4. Tato varianta je 

efektivnější, než pokud jsou pásky v trubici vloženy sousměrně [25].  

 

 

3.2.2 Závitová trubice 
 Do vnitřního povrchu trubice, jíž protéká chladící médium, můžeme pro vylepšení 

přenosu tepelného toku vyřezat závit, tím se zvětší plocha, přes kterou může tepelná výměna 

probíhat a zároveň jednotlivé výběžky závitu způsobují promíchávání části proudu chladiva, 

která se nachází nejblíže povrchu stěny trubice, což vhodně ukazuje vizualizace proudnic na 

obr. 12. Tato metoda se při experimentech ukázala jako téměř stejně účinná, jako kdyby byl 

použitý pásek zkroucený do šroubovice (TT) [26]. Jednoduchá výroba této technologie 

představuje výhodné řešení z ekonomického hlediska, jelikož při nízkých nákladech výrazně 

ovlivníme přestup tepla. Oproti hladkým trubicím dokážou závitové zachovávat bublinový var 

i při nižších hodnotách průtoku. Blánový var závitová trubice zmírní či zcela potlačí. Tyto 

vlastnosti uzpůsobují závitovou trubici i pro dvoufázový tok chladiva.  

 Liu et al. provedli simulaci jednostranného tepelného toku se závitovou trubicí 

vyrobenou z CuCrZr (slitiny mědi, s jejíž aplikací se počítá v reaktoru ITER) se závitem M14x2 

pokrytou vrstvou mědi a uloženou ve wolframovém tělese pomocí CFD softwaru Fluent. Takto 

uspořádaný vzorek obstál v tepelném toku o velikosti 10 MW/m2, což je maximální hodnota 

pro to, abychom se vyhnuli překročení dovolené pracovní teploty závitové trubice. Trubice 

s vloženým šroubovicovým páskem vydržela stejný tepelný tok, avšak vykazovala nižší 

povrchovou teplotu než závitová trubice.  

Obrázek 11 - Trubice s TT v kombinaci se smotaným drátem [25] 
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 Hladká trubice na druhou stranu odolala pouze zatížení 6 MW/m2. Hodnoty tepelných 

toků byly určeny při vstupní teplotě chladiva (deionizované vody) 𝑇𝑖𝑛 = 473 𝐾,  

tlaku 𝑃 = 4,5 𝑀𝑃𝑎 a hmotnostním toku chladicího média 𝐺 = 8653 𝑘𝑔/𝑚2𝑠. Simulace dále 

ukázala, že v závitové trubici došlo ke čtyř až šestinásobně většímu poklesu tlaku oproti hladké 

trubici a 1,3 až 1,5 krát většímu poklesu tlaku vzhledem k trubici s vloženým šroubovicovým 

páskem [27]. 

 

3.2.3 Hypervapotron 
 Před popisem principu samotného zařízení hypervapotron musíme definovat pojem 

var podchlazeného proudu (subcooled flow boiling). Jako var podchlazeného proudu 

označujeme jev, kdy při vynuceném proudění kapaliny dochází k lokálnímu varu v místech 

kontaktu s horkým povrchem stěny, přičemž je převážná teplota objemu kapaliny pod 

hodnotou nasycení. Pro správný průběh chlazení v normálním chladícím kanálu, např. v hladké 

trubce, nesmí být dosažený kritický tepelný tok (CHF), jelikož při něm dochází k náhlému 

potlačení přenosu tepla vlivem vytvoření vrstvy výparu nad kontaktní plochou. Tato vrstva 

ztěžuje tepelnou výměnu mezi chladivem a chlazenou stěnou, což vede k přehřívání stěny a 

jejímu poškození. V technologii hypervapotronu je povrchový var využit pro intenzifikaci 

přestupu tepla [28]. 

 Princip hypervapotronu spočívá ve využití výstupků v trubici chladiče, které jsou 

uspořádány v řadě a orientovány kolmo k proudící kapalině. V patě výstupku nabývá teplota 

hodnot vyšších, než je teplota varu, ale zbývající objem proudu má teplotu nižší, než je teplota 

dosažení bublinkového varu. Průběh chlazení v hypervapotronu probíhá v tomto sledu. 

Kapalina nacházející se v prostoru mezi dvěma sousedními výstupky přichází do kontaktu 

s horkou stěnou chladiče a vypařuje se, zatímco zbývající objem kapaliny je chladný. Bublinky 

Obrázek 12 - Vizualizace proudnic pro jednotlivé typy trubek (vlevo nahoře - závitová trubice, 
vpravo nahoře - hladká trubice, dole uprostřed - trubice s TT) [27] 
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páry jsou přitékající vodou vytlačeny z mezery a vlivem nižší teploty hlavního proudu výpar 

zkondenzuje. Vše probíhá současně a kontinuálně. Cyklický var a kondenzace způsobují 

intenzifikaci přestupu tepla, protože vypařením kapaliny se ze stěny odvádí teplo o velikosti 

latentního tepla vody. 

 Skupinou Cattadori et. al bylo experimentálně zjištěno na zařízení vyrobeném z mědi, 

že výskyt hypervapotronového jevu závisí na parametrech proudící kapaliny a také na velikosti 

tepelného toku. Nejčastěji se hypervapotronový proces projevuje při nízkých rychlostech 

proudu u, nižších a středních hodnotách teploty podchlazení ∆𝑇𝑠𝑢𝑏, která je definována jako 

rozdíl teploty nasycení kapaliny 𝑇𝑠𝑎𝑡 a teploty proudu 𝑇𝑏, a vysokých tepelných tocích 𝑞 [28]. 

 Další veličinou, kterou lze v souvislosti s hypervapotronovým jevem pozorovat, je 

frekvence, s jakou dochází k cyklickému odpaření kapaliny z drážky mezi dvěma výběžky a 

jejímu znovunaplnění. Frekvence závisí na velikosti tepelného toku, výšce výběžků, tlaku a 

velikosti podchlazení. S rostoucím tepelným tokem a rostoucí výškou výběžku frekvence jevu 

klesá. Vzhledem k nárůstu množství odpařené kapaliny kvůli většímu objemu drážky trvá déle, 

než výpar zkondenzuje, případně než se drážka opět naplní chladivem. Pokud se zvyšuje 

hodnota tlaku, frekvence výskytu jevu opět klesá, jelikož dochází ke zmenšení měrného 

objemu výparu, a tedy vyplnění celého objemu mezi dvěma výběžky trvá delší dobu. Frekvence 

procesu také závisí na velikosti podchlazení. Čím vyšších hodnot podchlazení dosahujeme, tím 

častěji se jev opakuje, nejspíše v důsledku urychlení procesu kondenzace vodní páry. 

V neposlední řadě je frekvence hypervapotronového jevu funkcí rychlosti proudu, kdy 

s rostoucí rychlostí se usnadní proces kondenzace výparu, a tak může celý proces probíhat 

rychleji. 

 Horní hranice velikosti tepelného toku, který může být chlazen pomocí 

hypervapotronu je okolo 30 MW/m2 [28]. 

 Chen et. al při svých experimentech pozorovali závislost výskytu CHF pro různé 

hodnoty rozdílu teploty stěny 𝑇𝑤 a teploty nasycení kapaliny 𝑇𝑠𝑎𝑡 (𝑇𝑤 − 𝑇𝑠𝑎𝑡 neboli přehřátí) 

hypervapotronu a hladké trubice. Výsledky ukázaly, že přehřátí pro výskyt bublinového varu 

se v obou případech téměř rovnají (4 až 5 °C), ale hypervapotron dosáhl o 40 až 50% vyšší 

hodnoty CHF než hladká trubice. Oproti hladké trubici hypervapotron snáší vyšší hodnoty CHF, 

jelikož oddaluje přechod z bublinového varu na blánový. Součinitel přestupu tepla ℎ𝑇𝑃
∗ , 

definovaný dle rovnice (20) 

 

ℎ𝑇𝑃
∗ =

𝑞

𝑇𝑤−𝑇𝑠𝑎𝑡
,          (20) 

se zvyšoval s narůstajícím tepelným tokem 𝑞 jak u hypervapotronu, tak u hladké trubice. 

Závislost je vynesena na obr. 13 - vpravo. Hypervapotron dosáhl mírně vyšších maximálních 

hodnot, skupina Chen et al. tedy došla k závěru, že hypervapotron výrazně neovlivňuje 

chování tepelného přenosu v podchlazeném proudu a neposkytuje vyšší součinitele přestupu 

tepla. Ale musíme dodat, že hypervapotron svým uspořádáním zdrží přechod z bublinového 

na blánový var, a tedy vydrží vyšší hodnoty tepelných toků než hladká trubice [29]. Další 

závislosti součinitele přestupu tepla na přehřátí ∆𝑇𝑠𝑎𝑡 pro různé kombinace tlaku 𝑃, 

hmotnostního toku chladiva 𝐺 a tepelného toku 𝑞𝑒 jsou vyneseny na obr. 14. Tyto grafy byly 

naměřeny skupinou Zhu et al [30]. 
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Obrázek 13 - CHF jako funkce Tw - Tsat (vlevo), hTP* jako funkce tepelného toku q (vpravo), Flat-1 značí hladkou trubici a HV-5 
značí hypervapotron, experimenty byly provedeny za stejných podmínek (p = 6 bar, G = 186 kg/m2s a ∆𝑇𝑠𝑢𝑏 = 30 °C) [29]. 

Obrázek 14 - Závislosti součinitele přestupu tepla h jako funkce přehřátí ΔTsat = Tw - Tsat pro různé kombinace tlaku P, tepelného 
toku qe a hmotnostního toku G naměřené skupinou Zhu et al. [30] 
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3.2.4 Optimalizace první stěny 
 Nominální tepelný tok na první stěnu DEMO má velikost 0,5-7 MW/m2. Tepelný tok na 

divertor může dosáhnout hodnot až 300 MW/m2. Při nestabilitách plazmatu se může hodnota 

vyšplhat až do řádu desítek GW/m2. Dále se musí vzít v úvahu také proud vysokoenergetických 

neutronů (14 MeV), kterému budou materiály komponentů reaktoru vystaveny. Proto je 

nezbytné použití nízkoaktivovatelných materiálů, které neutronové radiaci odolají. Například 

se jedná o feriticko-martenzitickou ocel Eurofer97, která disponuje relativně nízkou tepelnou 

vodivostí (~30 W/m.K) a maximální pracovní teplotou 550 °C. Kvůli nízké tepelné vodivosti se 

ve stěně z Eurofer97 vytváří velký teplotní gradient, který spolu s pracovní teplotou o velikosti 

550 °C omezí teplotu chladícího média. Použití nízké teploty chladiva může mít za následek 

snížení účinnosti produkce elektrické energie, jelikož účinnost tepelného oběhu klesá s horní 

teplotou. 

 Pro chlazení první stěny může být použita voda či helium. Ve studii, kdy byl zkoumán 

vliv tvaru první stěny na teplotní gradient materiálu, provedené na ČVUT v Praze byla 

aplikována jako chladící médium voda s těmito parametry: vstupní, resp. výstupní teplota se 

rovná 285, resp. 325 °C, tlak o hodnotě 15,5 MPa a hmotnostní tok o velikosti 6,18 kg/s [31]. 

 Ve studii jsou srovnávány 2 tvary první stěny, a to stěna rovinného a zvlněného 

charakteru. Teplotní gradienty v materiálu pro dopadající tepelný tok 0,5 MW/m2 obou 

návrhů jsou zřetelné z obr. 15. Výsledky analýzy ukazují, že na rovinném povrchu se teplota 

vyšplhala až na hodnotu 461 °C, kdežto na zvlněné stěně dosáhla pouze 405 °C. Hodnota 

tepelné vodivosti udává nejvyšší teplotu materiálu, která bude dosažena v místě kontaktu 

s plazmatem, které je od chladící trubice nejvíce vzdáleno. Zvlněný povrch v kombinaci 

s hladkou trubicí chladiče obstojí tepelný tok 1,11 MW/m2, oproti rovinnému povrchu, jež 

odolá pouze 0,75 MW/m2, než dojde k překročení pracovní teploty Eurofer97 tj. 550 °C. Tento 

rozdíl představuje nárůst tepelného toku o 48% v případě použití zvlněného povrchu. Jak je 

zřetelné z rozmístění maxim teploty na obr. 15, další úprava tvaru zvlněné první stěny by 

nejspíše vedla k dalšímu posunutí horní hranice tepelného toku, aniž by došlo k překročení 

pracovní teploty materiálu. Protože i za běžného provozu bude tepelný tok dopadat na první 

stěnu nejen kolmo, ale i pod úhlem, povede tento rozdíl k tomu, že první stěna zvlněného 

tvaru se bude ohřívat nestejnoměrně. Na některá místa bude dopadat větší tepelný tok, 

kdežto na jiná naopak menší, a proto mohou teploty v určitých místech dosahovat vyšších 

hodnot. Analýza v této studii byla provedena pro kolmo dopadající tepelný tok. Výhodu 

zvlněné varianty představuje dosažení nižších maximálních teplot, kdežto rovinný charakter je 

příznivější z hlediska usnadnění procesu výroby [31]. 

 Ve studii byly také aplikovány další technologie zlepšující tepelnou výměnu jako 

zkroucené pásky (TT), šroubové pásky (screw tapes) a jejich modifikace např. pásky oddělené 

od stěny (wall-detached) či přerušované pásky. Metody pro zlepšení tepelné výměny byly 

analyzovány spolu s různým vstupními teplotami chladiva. Tyto úvahy pramení z Fourierova 

zákona, který zní  
 

𝑞 = 𝜆
𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓−𝑇𝑤

𝑠
,          (21)  
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kde 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓 značí maximální pracovní teplotu materiálu, na který dopadá plazma, 𝑇𝑤 je teplota 

na vnitřním povrchu stěny chladiče, 𝜆 představuje tepelnou vodivost a s značí tloušťku stěny, 

která je v tomto případě fixní, stejně jako 𝜆. Nejlepší výsledky, a tedy nejvyšší tepelný tok bez 

dosažení teploty 550 °C, obstála varianta, kdy pro zlepšení tepelné výměny byl použit 

přerušovaný šroubový pásek a vstupní teplota chladiva se rovnala 150 °C. Dosažený tepelný 

tok pak odpovídal 1,694 MW/m2. Tato hodnota představuje nárůst o 125% oproti použití 

samotné hladké trubky se standardní vstupní teplotou chladiva 285 °C.  

 I aplikace všech těchto modifikací se však prokázala jako nedostačující pro chlazení 

materiálu Eurofer97 pod teplotu 550 °C, protože očekávaný tepelný tok nabývá hodnoty 

7 MW/m2. V současnosti proto platí omezení tepelného toku, který nesmí překročit limitní 

hodnoty stanovené simulací [31]. Díky nestejnoměrnému ohřevu a problematické výrobě se 

nakonec od vlnité první stěny ustoupilo [32].  

Obrázek 15 - Rozložení teploty při dopadajícím tepelném toku 0,5 MW/m2 v rovinné stěně 
(nahoře) a při aplikaci zvlněného povrchu první stěny (dole) [31] 
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3.3 Současné řešení heliem chlazeného blanketu 
 Jedním z nejpokročilejších řešení blanketu je varianta, kdy je jako chladicí médium 

použito helium. Řešení heliem chlazeného blanketu (helium cooled pebble bed - HCPB) pro 

DEMO se postupně měnila a vyvíjela již od roku 1990. Nejnovější technické řešení blanketu 

HCPB-BL2017-v1 bylo publikováno roku 2017 a až do roku 2019 se postupně vyvíjelo. Jako 

materiál pro komponenty blanketu uvnitř vakuové komory se používá nízkoaktivovatelná ocel 

EUROFER97. Potrubí pro cirkulaci chladiva a čistícího plynu připojují k jednotlivým segmentům 

reaktoru komíny, které fungují jako vyrovnávací nádrž (buffer tank) pro chladivo, tak aby se 

dosáhlo požadovaného rozdělení proudu do jednotlivých segmentů. Pravděpodobně bude 

nutné navíc obložit vnitřek komínů materiálem bránícím průchodu neutronů, tak aby cívky 

toroidálního pole, které se nachází v blízkosti komínů, nebyly vystaveny proudu neutronů. 

Tloušťka stěny komínů odpovídá přibližně 80 mm a je nezbytná pro odolání tlaku chladiva [33]. 

 Prostor pro získávání tritia, neboli breeder zone, ohraničuje první stěna z jedné strany 

a zadní plát ze strany druhé. První stěnu a zadní plát propojují tlakové trubice (o vnitřním 

průměru 70 mm a tloušťce stěny 4 mm) v šestihranném uspořádání. Trubice zpevňují 

konstrukci v radiálním směru, a proto hrají důležitou roli při případné havárii spojené se 

ztrátou chladiva (LOCA). Tzv. čepy pro produkci tritia (fuel-breeder pins) jsou umístěny do 

tlakových trubic a propojeny se zadním plátem. Čep tvoří dva soustředné válce (vnější válec o 

vnitřním průměru 60 mm a vnitřní o vnitřním průměru 16 mm). Prostor mezi válci čepu 

vyplňuje keramický materiál pro tritiové hospodářství KALOS CB ve formě kuliček (pebble bed) 

o průměrech 250 až 1250 µm, jenž tvoří směs Li4SiO4 a 35 % mol Li2TiO3. KALOS CB je obohacen 
6Li ze 60%, pro zajištění správného průběhu produkce tritia. Výhoda tohoto uspořádání čepu 

spočívá v možnosti úpravy rozmístění 6Li v radiálním směru, tak aby bylo tritium získáno v co 

největší míře. Pro množení neutronů se v tomto blanketu používá Be12Ti, jelikož má dobré 

vlastnosti pro interakci s neutrony. Be12Ti tvoří šestihranný blok, který je uvnitř dutý. Tento 

blok obklopuje tlakovou trubici. Tritium je získáváno jak z keramického materiálu KALOS CB, 

tak z Be12Ti pomocí čistícího plynu tvořeného He a H2, který tvoří 1% celkového objemu. Čistící 

plyn je nejprve přiveden do šestihranu z Be12Ti. Dále vstupuje do čepů, kde od zadního plátu 

až po přední část čepu pročistí kuličky z keramického materiálu. Následně je nashromážděný 

plyn odveden do výpustního potrubí a opouští segment [33]. Detailní uspořádání segmentu 

blanketu je na obr. 17 a 18. 

 Díky své chemické a neutronové netečnosti se používá jako chladivo helium o tlaku 

8 MPa. Zároveň He neinteraguje s ocelí EUROFER97. Teplota chladiva se pohybuje v rozmezí 

300 až 520 °C. Při chlazení pomocí plynného média se projevují hlavní vlastnosti plynu, a to 

jeho stlačitelnost a nízká hustota, jako nevýhody, které omezují jeho schopnost tepelného 

přenosu. Také musí být sledován pokles tlaku v primárním systému pro přenos tepla, aby byl 

detekován únik helia z chladicího systému. Tepelný přenos umožňují navýšit postupy jako 

např. zvýšení povrchové drsnosti na Ra = 40-50 µm, kdy se ovšem musí počítat s mírným 

poklesem tlaku, nebo aplikace V-žeber [33]. 

 Schéma chladicího systému HCPB-BL2017-v0 mělo obsahovat dvě akumulační komory, 

a to na vstupu a na výstupu chladiče první stěny. Proud chladiva by se tak na výstupu 

akumuloval, následně by byl přepraven na vstup do prostoru pro získávání tritia, kde by došlo 

k rozdělení chladiva do jednotlivých čepů. Oproti schématu chladicího systému ve v0 došlo 

v současné verzi ke zjednodušení (viz obr. 16.), které má eliminovat prudký pokles tlaku 
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způsobený náhlým ohybem potrubí, které vedlo ve v0 z akumulační komory na výstupu 

chlazení první stěny na vstup chlazení prostoru pro získávání tritia, o 180°. V současné verzi se 

chladivo na výstupu první stěny shromažďuje až před vstupem do šestihranu z Be12Ti, kde 

dochází k homogenizaci teploty chladiva. Akumulační komora slouží jako vyrovnávací nádrž 

[33]. 

 

 

 

 

Obrázek 16 - Schéma toku helia v HCPB-BL2017-v1 (BZ = prostor pro produkci tritia) [33] 
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Obrázek 17 - Reakční komora ve tvaru D s potrubím pro přívod chladiva a čistícího plynu, dále je 
vyobrazen příčný řez segmentem blanketu (A-A) [33] 
Zkratky: RIB = pravý vnitřní segment blanketu; LIB = levý vnitřní segment blanketu; ROB = pravý 
vnější segment blanketu; COB = centrální vnější segment blanketu 



29 
 

 

3.4 Současné řešení vodou chlazeného blanketu 
 Druhá preferovaná koncepce blanketu je vodou chlazený blanket s tlakovou vodou a 

slitinou olova s lithiem (PbLi) pro produkci tritia, množení neutronů a jako nositel tritia. Slitina 

je z 90% obohacena 6Li. 

 Současné řešení vodou chlazeného blanketu s názvem WCLL BB 2018 (water cooled 

lithium lead breeding blanket) vychází z návrhu DEMO2017, tedy je rozdělen na 16 úseků se 

dvěma segmenty na vnitřním poloměru reakční komory a třemi na vnějším poloměru pro 

každý úsek. WCLL BB používá tzv. segment o jediném modulu (single module segment - SMS), 

kdy se díl pro produkci tritia umisťuje opakovaně v poloidálním směru. Segment o jediném 

modulu umožňuje maximalizovat funkci systému pro produkci a extrakci tritia, jelikož zajišťuje 

spojitost celé struktury a obsahuje menší množství oceli díky menšímu počtu krytů (caps). Také 

brání průniku neutronů mezi moduly, a tedy má lepší ochranné vlastnosti. Dále je možné 

odstranit bubliny helia z prostoru pro produkci tritia (breeding zone), pokud nedojde k jejich 

rozpuštění v PbLi [32]. 

 Segment je přimontován k vakuové komoře pomocí 100 mm tlustého plátu, tzv. zadní 

podpůrné struktury (back supporting structure), přizpůsobené pro odolání jak silovému, tak 

termomechanickému namáhání. 

Obrázek 18 - b) podélný řez segmentem blanketu (B-B) 
c) detail čepu pro produkci tritia v podélném řezu [33] 
Zkratka: FW = první stěna 
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 Protože na segmenty na vnitřním poloměru vakuové komory dopadají větší tepelné 

toky, je na rozdíl od segmentů na vnějším poloměru nezbytné tyto součásti chladit. Proto je 

mezi potrubí s PbLi a zadní podpůrnou strukturou nainstalováno vodní chlazení. Potrubí pro 

chlazení vodou prochází první stěnou i prostorem pro produkci tritia. Vstupní teplota 

chladicího média má hodnotu 295 °C a výstupní pak 328 °C. Chlazení zajišťuje rovnoměrné 

rozložení teplot první stěny. V prostoru pro produkci tritia udržuje teplotu pod povolenou mezí 

pro materiál konstrukce 550 °C. Dále udržuje teplotu zadní podpůrné struktury pod teplotou 

350 °C. Také zajišťuje maximální ochranné schopnosti blanketu [32]. 

 Potrubí, v němž proudí slitina PbLi o teplotě 330 °C, musí při incidentu obstát 

maximální tlak 18,6 MPa a musí udržet poklesy tlaků pod hodnotou 2 MPa. Také musí zajistit 

rovnoměrné rozdělení PbLi v toroidálním směru. Je zapotřebí zajistit správnou recirkulaci 

slitiny skrz zónu pro produkci tritia.  

 Největším potíž představuje pokles tlaku vlivem působení magnetického pole. Pro 

zachování hodnoty pod povolenými 2 MPa se udržuje rychlost proudu slitiny na nízkých 

hodnotách (13 mm/s ve vnějším potrubí a 0,01 mm/s v zóně pro produkci tritia). K největším 

poklesům tlaku dochází v napájecím a vypouštěcím potrubí, kdy tyto poklesy tvoří téměř 52% 

(506 kPa) z celkového poklesu tlaků. I přes tyto komplikace se hodnota tlakového poklesu 

udržuje pod 1 MPa, protože poklesy v ostatních částech potrubí nedosahují tak vysokých 

hodnot [32]. 

 První stěna připojená k blanketu musí splňovat následující kritéria: odstranění 

vysokých tepelných toků z povrchu vakuové komory, zabezpečení celistvosti konstrukce zóny 

pro produkci tritia, transport chladícího média do výměníku v tzv. primárním okruhu (FW 

primary heat transfer system). Na povrchu první stěny se nachází dvoumilimetrová vrstva 

wolframu. Kanály pro chlazení mají čtvercový tvar o hraně 7 mm a jejich horizontální osa je od 

povrchu první stěny ve vzdálenosti 6,5 mm. Vzdálenost mezi jednotlivými potrubími činí  

Obrázek 19 - Řez segmentem blanketu na vnitřním poloměru vakuové komory, rozložení potrubí pro vedení vody a PbLi 
(BSS = zadní podpůrná struktura) [32] 

Výstupní PbLi 

potrubí 

Vstupní PbLi 

potrubí 

Výstupní potrubí  

z prostoru pro 

produkci tritia 
 

Vstupní potrubí vody o „vysokém“ 

tlaku do prostoru pro produkci tritia  

Vstupní potrubí vody o „nízkém“ tlaku 

do prostoru pro produkci tritia 



31 
 

13,5 mm a představuje optimální hodnotu pro nejlepší termohydraulické a termomechanické 

vlastnosti [32]. Schématické rozložení vodou chlazeného blanketu je uvedeno na obr. 19. 

 

3.5 Současné řešení terčů divertoru 
 V DEMO se předpokládá, že bude divertor vystaven tepelným tokům o velikosti  

10 MW/m2 při běžném režimu, tedy pulzu trvajícím 2 hodiny, a tokům o velikost v rozsahu  

20 až 40 MW/m2 při přechodových dějích (časový interval od 1 do 10 s).  U použitých materiálů 

pravděpodobně dojde ke křehnutí způsobenému dopadajícími neutrony. Předpokládá se, že 

míra poškození vyřazující díl z provozu bude 1,5-3 dpa (displacement per atom) pro wolfram 

a 6-13 dpa pro měděnou trubici, což jsou hodnoty desetkrát větší než pro ITER [34]. 

 V současné době se provádí výzkum na 5 typech divertorových terčů chlazených 

vodou. Prvním typem je tzv. terč „podobný ITER“ („ITER-like“), který tvoří wolframový 

monoblok spojený s trubkou chladiče z CuCrZr a mezi trubkou a monoblokem se nachází 

mezivrstva Cu. V experimentech se tento typ používá jako východisko pro srovnání, jelikož se 

již dříve osvědčil jako vyhovující pro podmínky v ITER. Jedinou odlišnost představuje změna 

šířky monobloku z původních 28 mm v designu pro ITER na 23 mm v současném návrhu. 

Změna šířky má snížit intenzitu namáhání, tudíž zamezit vzniku únavové trhliny, popř. 

zredukovat její velikost [34]. 

 Druhým typem je návrh s tepelnou bariérou (thermal break design), jehož konstrukce 

umožňuje rovnoměrnější rozložení teploty, tak aby nedocházelo ke koncentraci tepelného 

toku v horní části trubky, která se nachází nejblíže plazmatu. Proto jsou nad touto části trubky 

v měděné mezivrstvě vytvořeny díry v axiálním směru bránící vedení tepla. Díky tomu se teplo 

nekoncentruje pouze v horní části chladiče, ale rozkládá se rovnoměrněji po obvodu chladící 

trubice. Píky teplot tedy nedosahují tak vysokých hodnot. Zároveň se zmenší i napětí 

způsobené tepelným namáháním [34]. 

 Další řešení divertorového terče je velmi obdobné terči „podobný ITER“ s jediným 

rozdílem a to tím, že trubku z CuCrZr nahrazuje trubka z Cu vyztužená drátky z W. U slitiny 

CuCrZr totiž při teplotách vyšších než 350 °C dochází vlivem stárnutí materiálu a tečení 

z ozáření k nevratnému měknutí. Tento jev u kompozitové trubky nenastává, jelikož se Cu 

vyztužená drátky z W projevuje vynikající tepelnou stabilitou a žáruvzdorností. 

 Čtvrtým typem je návrh s funkčně gradovanou (functionally graded) mezivrstvou 

W/Cu. Ta má za úkol zajistit integritu terče, která jinak může být narušena rozdílnou teplotní 

roztažností materiálů. Dalším úkolem je ověřit chování dílu při odstranění mezivrstvy 

z čisté Cu, u které dochází ke kompletnímu zkřehnutí při teplotách v rozmezí 350 až 400 °C při 

ozáření neutrony [34]. 

 V neposlední řadě je zapotřebí zmínit návrh kompozitového bloku (composite block 

design). Konstrukci tvoří jediný blok z kompozitu W/Cu. Na rozdíl od monobloků s chladičem 

z CuCrZr se u tohoto návrhu vyhneme možnosti vyčerpaní tažnosti chladiče při ozáření 

neutrony, čímž může dojít k selhání konstrukce. Kompozitový blok se projevuje větší únavovou 

pevností a odolností vůči křehnutí. Kompozit W a Cu zajistí také vyšší pevnost. Jednotlivé typy 

terčů jsou vyobrazeny na obr. 20. 

 Na výše uvedených typech divertorových terčů byly provedeny dva typy zkoušek 

skupinou You et al. První typ zkoušek spočíval v cyklickém zatěžování vzorků tepelným tokem 

20 MW/m2, přičemž vzorky byly chlazeny vodou o teplotě 130 °C, o tlaku 4 MPa a rychlosti 
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toku 16 m/s. Všechny vzorky monoblokového typu obstály alespoň 500 cyklů bez 

makroskopického poškození, přestože došlo k úplné rekrystalizaci vrchní poloviny pancíře 

vzorků a v povrchové vrstvě byl pozorován neobvyklý nárůst zrn. Vzorky s kompozitovou 

trubkou a funkčně odstupňovanou mezivrstvou dokonce obstály 1000 cyklů bez selhání. 

Významné je, že i přes neobvyklý nárůst zrn nedošlo ke vzniku únavové trhliny, což 

přisuzujeme menší šířce vzorků (23 mm). Tento výsledek byl předpokládán výsledky studií 

lomové mechaniky. Vzorek kompozitového bloku cyklické zatěžování neobstál, jelikož došlo 

ke vzniku trhliny a následnému oddělení vrstvy wolframu kryjící divertorový terč [34].  

 Ultrazvukové zkoušky na třech vzorcích terčů „podobné ITER“, kde tloušťka vrstvy Cu 

byla 0,1 mm, 0,3 mm a 1 mm, odhalily, že vrstva o největší tloušťce zajistí nejlepší soudržnost 

na rozhraních materiálů a nejlépe zamezuje vzniku trhliny. 

 Další typ zkoušek spočíval v zatěžování nových, dříve netestovaných vzorků tepelnými 

toky od 6 do 32 MW/m2 v pěti pulzech, kdy maximální zatížení obstály vzorky terčů 

„podobné ITER“, s kompozitovou chladící trubkou a s tepelnou bariérou. Vzorek s gradovanou 

mezivrstvou o tloušťce 0,5 mm vydržel zatížení pouze 24 MW/m2. Následně byly tytéž vzorky 

vystaveny tepelnému výkonu 25 MW/m2 po dobu 100 cyklů, kdy uspěly tytéž terče, které 

unesly maximální výkon 32 MW/m2, a tedy prokázaly největší odolnost. Při tomto typu 

zkoušek byly vzorky chlazeny vodou o teplotě 20 °C, tlaku 1 MPa a rychlosti toku 12 m/s. 

 

Obrázek 20 - Vyobrazení jednotlivých typů divertorových terčů a jejich materiálová struktura [34] 
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 Při výše uvedených zkouškách přetrvaly spoje mezi jednotlivými materiály bez 

výrazných poškození, což prokazuje, že současné technologie spojování materiálů, jako hot 

radial pressing, hot isostatic pressing či pájení, jsou vhodné pro dané aplikace [34].  

 

4. Výpočet teploty exponovaného povrchu první stěny 
4.1 Zadání 
 Vypočítejte teplotu exponovaného povrchu první stěny HCPB blanketu při různých 
tepelných tocích na stěnu a různém průtoku chladiva. Konstrukci první stěny a parametry 
chlazení použijte podle modelu HCPB 2015. Pro řešení použijte parametrický model o třech 
parametrech – tepelný tok, průtok chladiva a vzdálenost od začátku kanálu. Výsledkem 
analýzy budou grafy povrchové teploty stěny pro různé tepelné toky a různé rychlosti proudění 
chladiva podél délky kanálu. Výsledky vyhodnoťte z hlediska provozní teploty oceli EUROFER, 
která nesmí přesáhnout 550 °C z důvodu pevnostních limitů, a z hlediska provozní teploty 
wolframu, která nesmí přesáhnout 1200 °C z důvodu rekrystalizace. 
  
Tepelné toky pro parametrický výpočet [MW/m2]          0,5 – 2 (s krokem 0,5 MW/m2) 
Průtok chladiva pro parametrický výpočet [g/s]        40 - 200 (s krokem 20 g/s) 

Obrázek 21 - Uspořádání HCPB 2015, rozměry kanálu specifikovány na detailu v pravém dolním rohu 
Zkratky: OB = vnější segment blanketu; IB = vnitřní segment blanketu [35] 
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4.2 Specifikace zadání 
 Výpočet byl proveden pro první stěnu dle modelu HCPB 2015, kde její uspořádání, 

průřez a potřebné rozměry byly specifikovány dle Moscato et al. [35], viz obr. 21. 

Zjednodušené schéma kanálu uvažované při výpočtu je uvedeno na obr. 22. 

 

4.2.1 Vstupy 
Chladicí médium: He 

Vstupní teplota chladiva: 𝑇𝑖𝑛 = 300 °𝐶 

Tlak: 𝑝𝑖𝑛 = 8 𝑀𝑃𝑎 

Hmotnostní toky: �̇� = (40 ÷ 200) 𝑔/𝑠 

 

Tepelné toky: 𝑞′′ = (0,5 ÷ 2) 𝑀𝑊/𝑚2 

Tloušťka wolframu: 𝑑𝑥1 = 2 𝑚𝑚 

Tloušťka Eurofer: 𝑑𝑥2 = 3 𝑚𝑚 

Profil kanálu: čtvercový o hraně 

 𝑎 = 12,5 𝑚𝑚 

 

4.3 Postup výpočtu 
 Výpočet byl proveden v programu Microsoft Excel, kdy bylo zpočátku uvažováno, že se 

kanál rozdělí na 160 úseků, přičemž každý měl délku 10 mm. Vzhledem k předpokládané 

linearitě závislosti hledaných teplot na vzdálenosti od počátku kanálu je toto rozdělení 

dostatečné. Na každém úseku byl proveden výpočet teploty EUROFER (ve výpočtu a 

v grafických závislostech značeno s indexem „i“ z anglického interface neboli rozhraní) a 

povrchové teploty wolframu (značeno s indexem „w“ z anglického wall neboli stěna). Na 

základě krátké délky kanálu byl výpočet zjednodušen předpokladem konstantního tlaku hélia 

po délce kanálu. Dalším předpokladem je stacionární stav proudění, přechodové jevy nejsou 

předmětem analýzy. 

 V první řadě byly spočítány parametry spojené s profilem kanálu, tj. průřez 𝐴 a 

hydraulický průměr 𝐷ℎ podle následujících vztahů 

 

𝐴 = 𝑎2           (22) 

 

Obrázek 22 - Základní schéma použité při výpočtu 
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𝐷ℎ =
4𝐴

𝑜
=

4𝑎2

4𝑎
= 𝑎,          (23) 

kde 𝑜 je smáčený obvod pro čtvercový profil kanálu. 

 Dalším krokem bylo odečtení tabulkových hodnot veličin pro teplotu 𝑇𝑖𝑛 a tlak 𝑝𝑖𝑛 helia 

na daném úseku kanálu, konkrétně hustoty 𝜌, měrné tepelné kapacity za konstantního tlaku 

𝑐𝑝, dynamické viskozity 𝜂, měrné entalpie ℎ a tepelné vodivosti 𝜆. Pro odečtení hodnot byly 

použity tabulky CoolProp [36]. Pomocí získané hodnoty hustoty byla stanovena rychlost 

proudění chladiva 𝑤 podle rovnice 

𝑤 =
�̇�

𝜌 .𝐴
            (24) 

 Výpočet pokračoval určením hodnot Reynoldsova a Prandtlova podobnostního čísla 

pomocí jejich základních definic a dále určením Nusseltova čísla z korelace Dittus/Boelter, kde 

exponent 𝑛 = 0,4, jelikož se jedná o ohřev tekutiny. Z definice Nusseltova čísla pak byla 

vypočtena hodnota součinitele přestupu tepla 𝛼. Vztahy mají následující tvary 

𝑅𝑒 =
𝑤 .𝐷ℎ .𝜌

𝜂
           (25) 

𝑃𝑟 =
𝑐𝑝 .𝜂

𝜆
           (26) 

𝑁𝑢 = 0,023 . 𝑅𝑒0,8 . 𝑃𝑟𝑛 = 0,023 . 𝑅𝑒0,8 . 𝑃𝑟0,4      (27) 

𝛼 =
𝑁𝑢 .𝜆

𝐷ℎ
            (28) 

Schéma na obr. 23 upřesňuje strukturu a teploty jednotlivých částí struktury první 

stěny pro usnadnění formulace vztahu pro výpočet tepelného odporu stěny 𝑅. 

 

 

Sdílení tepla se realizuje radiací z vakuové komory do wolframu, dále kondukcí ve wolframu a 

v oceli Eurofer a následně konvekcí z oceli do chladiva. Vztah pro ∑𝑅 má následující tvar 

∑𝑅 =
𝑑𝑥1

𝜆1
+

𝑑𝑥2

𝜆2
+

1

𝛼
,          (29) 

kde 𝜆1 a 𝜆2 jsou tepelné vodivosti wolframu a Eurofer, respektive. Konkrétní hodnoty 

tepelných vodivostí odečteme v závislosti na teplotě z diagramů uvedených v publikaci od 

Davis et al. [37] pro wolfram a v publikaci od Mergia et al. [38] pro Eurofer. Diagramy jsou 

vyobrazeny na obr. 24 a 25. 

Obrázek 23 - Schéma struktury první stěny s přiřazením teplot a veličin 
souvisejících se sdílením tepla jednotlivým částem stěny 

𝑻𝟏 = 𝑻𝒘 

𝜶𝟐 = 𝜶 

𝑻𝒊 𝑑𝑥1, 𝜆1   

𝑻𝟐 = 𝑻𝒄 

𝑑𝑥2, 𝜆2  
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Obrázek 24 - Závislost tepelné vodivosti wolframu na teplotě [37] 

Obrázek 25 - Závislost tepelné vodivosti oceli Eurofer (zde značeno h) na teplotě. Plné tečky znázorňují data 
naměřená pro ocel Eurofer a křivka z nevyplněných teček znázorňuje aproximaci závislosti, která využívá 
naměřených dat [38]. 
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 Pro určení teplot 𝑇𝑤 a 𝑇𝑖 použijeme známý vztah pro vedení tepla rovinnou 

neohraničenou stěnou 

𝑇𝑤 = 𝑞′′. ∑𝑅 + 𝑇𝑐 = 𝑞′′ (
𝑑𝑥1

𝜆1
+

𝑑𝑥2

𝜆2
+

1

𝛼
) + 𝑇𝑐,      (30)  

kde 𝑇𝑐 značí teplotu chladiva na řešeném úseku (index „c“ je odvozen z anglického coolant 

neboli chladivo). Teplota na rozhraní oceli a wolframu byla získána velmi obdobným způsobem 

s tím rozdílem, že velikost tepelných odporů ∑𝑅 se drobně lišila a byl použit následující vztah 

𝑇𝑖 = 𝑞′′ . ∑𝑅 + 𝑇𝑐 = 𝑞′′ (
1

𝛼
+

𝑑𝑥2

𝜆2
) + 𝑇𝑐       (31)  

Výše uvedeným postupem byly stanoveny teploty 𝑇𝑤 a 𝑇𝑖 na prvním úseku o délce 10 mm. 

Aby mohli být odečteny tabulkové hodnoty veličin charakterizujících helium pro následující 

úsek, bylo zapotřebí určit teplotu chladiva na konci prvního úseku. Postup byl proveden přes 

měrné entalpie. Bylo uvažováno, že tepelný tok 𝑞′′ dopadající na plochu 𝐴, kde 

𝐴 = ∆𝐿 . 𝑎,            (32)  

vymezenou úsekem ∆𝐿 o délce 10 mm ve formě tepelného výkonu 𝑃, kde 

𝑃 = 𝑞′′. 𝐴,           (33)  

způsobí navýšení teploty chladiva, a tedy zajistí přírůstek měrné entalpie ∆ℎ. Přírůstek byl 

stanoven pomocí vztahu 

∆ℎ =
𝑃

�̇�
=

𝑞′′.𝐴

�̇�
=

𝑞′′.∆𝐿 .𝑎

�̇�
,         (34)  

Tento přírůstek měrné entalpie ∆ℎ byl pak přičten k počáteční měrné entalpii chladiva ℎ a byla 

získána entalpie na konci úseku, kdy obecně platí 

ℎ𝑖+1 = ℎ𝑖 + ∆ℎ𝑖,           (35)  

Pro hodnotu měrné entalpie ℎ𝑖+1 a tlaku 𝑝 byla odečtena z tabulek CoolProp teplota helia 

odpovídající daným parametrům a celý výpočet se od počátku opakoval. 

 

4.4 Výsledky výpočtu pro Eurofer 
 Po aplikaci výše uvedeného algoritmu byly pro daný tepelný tok 𝑞′′ získány závislosti 

teploty 𝑇𝑖 Eurofer na vzdálenosti od počátku kanálu 𝑥, které jsou znázorněné v následujících 

grafech. 

 Výstupní závislost teploty 𝑇𝑖 na vzdálenosti od počátku kanálu 𝑥 se projevila jako 

lineární, z čehož lze usoudit, že tento výpočetní model nezávisí na vykonaném počtu kroků 

výpočtu a závislost 𝑇𝑖 = 𝑓(𝑥) je možné získat pouze ze znalosti dvou funkčních hodnot, a tedy 

teploty materiálu na počátku a na konci kanálu, kdy teplotu na konci kanálu spočítáme stejným 

způsobem, jako bylo uvedeno v postupu výpočtu v předcházející kapitole, s tím rozdílem, že 

budeme uvažovat přírůstek délky ∆𝐿 rovný 1600 mm, čímž se celý výpočet značně zjednoduší. 
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 Z grafu uvedeného na obr. 26 je zřejmé, že provozní teplota oceli při dopadajícím 

tepelném toku 𝑞′′ = 0,5 𝑀𝑊/𝑚2 vyhoví pro všechny hodnoty hmotnostního toku chladiva. 

S narůstající rychlostí průtoku chladiva rostou přímky stále pozvolněji a teploty na konci kanálu 

nabývají čím dál nižších hodnot, tak jak bychom očekávali. Při maximálním hmotnostním toku 

chladiva je maximální provozní teplota 𝑇𝑖 rovna 395,5 °C. Je tedy dosažena teplotní rezerva 

více než 150 °C. 

 Grafická závislost vykreslená na obr. 27 ukazuje, že při přírůstku tepelného toku 

o 0,5 MW/m2 nastane největší nárůst teploty v případě nejmenšího hmotnostního toku helia, 

a to o téměř 220 °C na konci kanálu. To je způsobeno nejen vysokou teplotou již na počátku 

kanálu, ale i strmostí přímky, kterou ovlivňuje malá rychlost průtoku chladiva. Je tedy zřejmá 

nepřímá úměra mezi teplotou materiálu a průtokem chladicího média. Pro hodnoty 

hmotnostních toků, pro které materiál Eurofer vyhovoval v případě vstupní hodnoty  

𝑞′′ = 0,5 𝑀𝑊/𝑚2 s rezervou téměř 120 °C, pro tepelný tok 1 MW/m2 již nevyhovuje. Pro pět 

nejvyšších hmotnostních toků helia od 120 g/s do 200 g/s je dosaženo maximálních teplot  

od 535,3 °C do 491,5 °C, respektive, což jsou teploty spadající pod teplotní limit oceli Eurofer 

550 °C a materiál při těchto hmotnostních tocích chladiva pro dopadající tepelný tok 

𝑞′′ = 1 𝑀𝑊/𝑚2 vyhoví. 

 Dle očekávání pro tepelné toky 1,5 MW/m2 a 2 MW/m2 teploty oceli Eurofer významně 

přesahují přípustný limit a materiál by pevnostně zdaleka nevyhověl již na počátku chladicího 

kanálu (viz průběhy na obr. 28 a 29). Zlepšení bychom dosáhli např. snížením vstupní teploty 

chladicího média, zde jsme však omezeni teplotou 300 °C, která byla při výpočtu použita, 

jelikož pod touto teplotou může vlivem ozáření neutrony nastat u oceli křehký lom [35]. 

Obrázek 26 - Grafická závislost Ti = f(x) oceli Eurofer pro tepelný tok 0,5 MW/m2 
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Obrázek 28 - Grafická závislost Ti = f(x) oceli Eurofer pro tepelný tok 1,5 MW/m2 

Obrázek 27 - Grafická závislost Ti = f(x) oceli Eurofer pro tepelný tok 1 MW/m2 
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 Ze závislostí pro různé hodnoty tepelného toku můžeme vypozorovat znatelný trend. 

Největší pokles teplot po délce kanálu nastává při navýšení hmotnostního toku ze 40 g/s na 

60 g/s. S dalším navyšováním hmotnostního toku teploty dále klesají, ale již nikoliv tak prudce. 

S rostoucí rychlostí chladiva také klesá hodnota směrnice přímek, jelikož je teplo odváděno 

chladivem ve větší míře a materiál se tedy tolik nezahřívá. Ocel Eurofer vyhověla při 14 z 36 

analyzovaných případů. Počet vyhovujících případů tedy tvoří téměř 39% z celkového počtu 

analyzovaných kombinací vstupních parametrů. 

 

4.5 Výsledky výpočtu pro wolfram 
 Z grafických závislostí znázorněných na obr. 30 až 33 můžeme vyčíst, že wolfram bude 

vyhovovat v převážné většině případů hlavně díky vyššímu teplotnímu limitu 1200 °C, který 

bude přesažený pouze pro jedinou kombinaci vstupních hodnot, kdy při hmotnostním toku 

�̇� = 40 𝑔/𝑠 a tepelném toku 𝑞′′ = 2 𝑀𝑊/𝑚2 je dosažena teplota wolframu na konci kanálu 

1213 °C. 

 Průběhy 𝑇𝑤 = 𝑓(𝑥) u wolframu projevují stejný trend jako průběhy závislosti u oceli 

Eurofer. Opět dochází k výraznému poklesu teplot po délce kanálu v případě zvýšení 

hmotnostního toku ze 40 g/s na 60 g/s. Mezní teplota je vykreslena pouze u průběhů pro 

tepelný tok 𝑞′′ = 2 𝑀𝑊/𝑚2 z důvodu přehlednosti. 

 Z průběhu na obr. 33 je zřetelné, že wolfram je schopen odolat i vyšším tepelným 

tokům, pokud bude zajištěn dostatečný hmotnostní tok helia. Limitní tepelný tok, kterému 

wolfram ještě odolá, aniž by nastala rekrystalizace, má hodnotu 4,3 MW/m2, kdy teplota 

Obrázek 29 - Grafická závislost Ti = f(x) oceli Eurofer pro tepelný tok 2 MW/m2 
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wolframu na konci kanálu nabývá hodnoty 1199,5 °C. Tomuto tepelnému toku wolfram odolá 

při daném uspořádání první stěny při maximálním hmotnostním toku helia �̇� = 200 𝑔/𝑠.  
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Obrázek 31 - Grafická závislost Tw = f(x) wolframu pro tepelný tok 1 MW/m2 

Obrázek 30 - Grafická závislost Tw = f(x) wolframu pro tepelný tok 0,5 MW/m2 
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Obrázek 33 - Grafická závislost Tw = f(x) wolframu pro tepelný tok 2 MW/m2 
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Obrázek 32 - Grafická závislost Tw = f(x) wolframu pro tepelný tok 1,5 MW/m2 
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4.6 Chlazení stěny 
 Jak ukázala výpočtová analýza, wolfram obstojí tepelným tokům do 2 MW/m2 včetně 

pro převážnou většinu aplikovaných hmotnostních toků helia bez obtíží. Oproti wolframu však 

Eurofer již při tepelném toku 𝑞′′ = 1 𝑀𝑊/𝑚2 přesahuje teplotní limit pro hmotnostní toky 

chladiva menší než 100 g/s. Z těchto výsledků vyplývá, že vyhovění první stěny závisí hlavně 

na oceli Eurofer, jelikož wolfram je mnohem odolnější, resp. jeho teplotní limit má více než 

dvojnásobnou hodnotu než limit Eurofer. Tyto poznatky ukazují, že teplotní maximum oceli 

bude vždy dosaženo dříve než teplotní maximum wolframu. Wolfram nezajistí dostatečně 

velký teplotní spád, aby ocel nedosáhla svého teplotního maxima. Je-li u wolframu dosažen 

jeho teplotní limit 1200 °C, na rozhraní wolfram-ocel je teplota jen o pár desítek stupňů Celsia 

menší než na povrchu wolframu. V případě tepelného toku 𝑞′′ = 2 𝑀𝑊/𝑚2 a hmotnostního 

toku �̇� = 40 𝑔/𝑠 je teplota wolframu 𝑇𝑤 = 1213 °𝐶 a teplota na rozhraní materiálů 

𝑇𝑖 =̇ 1175 °𝐶. Tyto výsledky ukazují, že teplotní spád ve wolframu 38 °C neochrání ocel před 

dosažením jejího teplotního limitu a že u oceli je v takovém případě přesažena její maximální 

pracovní teplota více než dvojnásobně. Ocel při podmínkách dosažení maximální teploty 

wolframu tedy zdaleka nevyhoví. Na obr. 34 jsou vyneseny průběhy teplot materiálů první 

stěny a chladiva pro limitní tepelný tok 𝑞′′ = 1 𝑀𝑊/𝑚2 a hmotnostní tok �̇� = 120 𝑔/𝑠. 

  

 Jako další výstup analýzy je vhodné vyhodnotit teplotní spády v jednotlivých částech 

první stěny. Teplotní spád ve wolframu závisí na tepelném odporu wolframu daném poměrem 

𝑅𝑊 =
𝑑𝑥1

𝜆1
.           (36) 
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Wolfram Eurofer Helium

Obrázek 34 - Grafické znázornění maximálních T = f(x) podle obr. 23 materiálů první stěny a chladiva pro limitní případ, kdy 
ještě ocel Eurofer vyhoví 
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Tloušťka wolframu 𝑑𝑥1 je konstantní, ale tepelná vodivost 𝜆1 se mění s teplotou materiálu. 

Změna ovšem není řádově rozdílná pro námi zkoumaný rozsah teplot, a proto můžeme 

alespoň stanovit rozmezí pro nejmenší a největší zkoumanou teplotu. Pro 𝑑𝑥1 = 2 𝑚𝑚 a 

průměrnou nejnižší teplotu po délce kanálu 𝑇𝑤 = 400 °𝐶, kdy 𝑞′′ = 0,5 𝑀𝑊/𝑚2 a  

�̇� = 200 𝑔/𝑠, je tepelná vodivost wolframu 𝜆1 = 140 𝑊/𝑚𝐾 a tepelný odpor má hodnotu  

𝑅𝑊1 =
𝑑𝑥1

𝜆1
=

2 .10−3

140
= 1,429 . 10−5 𝑚2𝐾/𝑊      (37) 

Pro nejvyšší průměrnou teplotu po délce kanálu 𝑇𝑤 = 1127 °𝐶 pro 𝑞′′ = 2 𝑀𝑊/𝑚2 a  

�̇� = 40 𝑔/𝑠 nabývá tepelná vodivost wolframu hodnoty 𝜆1 =̇ 108 𝑊/𝑚𝐾 a tepelný odpor 

má velikost 

𝑅𝑊2 =
𝑑𝑥1

𝜆1
=

2 .10−3

108
= 1,852 . 10−5 𝑚2𝐾/𝑊      (38) 

  

 Teplotní spád oceli určuje stejně jako u wolframu tepelný odpor 𝑅𝐸 daný jako poměr 

tloušťky vrstvy 𝑑𝑥2 = 3 𝑚𝑚 a teplotně závislé tepelné vodivosti 𝜆2. Pro nejnižší průměrnou 

teplotu po délce kanálu 𝑇𝑖 = 391 °𝐶 pro 𝑞′′ = 0,5 𝑀𝑊/𝑚2 a �̇� = 200 𝑔/𝑠 má tepelná 

vodivost oceli hodnotu 𝜆2 =̇ 29,3 𝑊/𝑚𝐾. Velikost tepelného odporu získáme následovně 

𝑅𝐸1 =
𝑑𝑥2

𝜆2
=

3 .10−3

29,3
= 1,024 . 10−4 𝑚2𝐾/𝑊      (39) 

Pro nejvyšší průměrnou teplotu 𝑇𝑖 = 1089 °𝐶, kdy 𝜆2 = 31,5 𝑊/𝑚𝐾 je tepelný odpor 

𝑅𝐸2 =
𝑑𝑥2

𝜆2
=

3 .10−3

31,5
= 9,524 . 10−5 𝑚2𝐾/𝑊      (40) 

  

 Tepelný odpor helia závisí nepřímo úměrně na součiniteli přestupu tepla, který je 

funkcí teploty a hlavně rychlosti proudění tekutiny. Pro 𝑞′′ = 0,5 𝑀𝑊/𝑚2 a �̇� = 40 𝑔/𝑠 byla 

spočtena nejnižší průměrná hodnota součinitele přestupu tepla 𝛼 = 3950 𝑊/𝑚2𝐾. Tepelný 

odpor vypočtený jako převrácená hodnota součinitele přestupu tepla nabývá hodnoty 

𝑅𝐻𝑒1 =
1

𝛼
=

1

3950
= 2,532 . 10−4 𝑚2𝐾/𝑊       (41) 

Pro 𝑞′′ = 2 𝑀𝑊/𝑚2 a �̇� = 200 𝑔/𝑠 určíme nejvyšší průměrnou hodnotu součinitele 

přestupu tepla 𝛼 = 14 288 𝑊/𝑚2𝐾, pro kterou spočítáme tepelný odpor helia 

𝑅𝐻𝑒2 =
1

𝛼
=

1

14 288
= 6,999 . 10−5 𝑚2𝐾/𝑊       (42) 

  

 Pro přibližné určení části první stěny s největším tepelným odporem, a tedy největším 

teplotním spádem vypočteme průměrné hodnoty tepelných odporů z výše vypočtených 

výsledků pro jednotlivé materiály a chladicí médium. Průměrné hodnoty tepelných odporů 

jsou shrnuty v tab. 1. 
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Tabulka 1 - Shrnutí průměrných hodnot tepelných odporů �̅� v materiálech první stěny a chladicím médiu 

 �̅� [𝑚2𝐾/𝑊] 
Wolfram 1,640 . 10-5 

Eurofer 9,882 . 10-5 

Helium 1,616 . 10-4 

 

Z tab. 1 lze vyčíst, že největším průměrným tepelným odporem disponuje helium, z čehož 

vyplývá, že největší teplotní spád nastává právě v chladicím médiu, tudíž by bylo možné zvýšit 

součinitel přestupu tepla např. použitím turbulátorů uvnitř chladicího kanálu. Tím by byla 

teplota chladicího média rovnoměrnější a docházelo by k odvodu vyššího tepelného toku 

chladicím médiem. 

 

4.7 Zhodnocení výpočtového modelu 
 V následující tab. 2 jsou shrnuty výsledky výpočtu, konkrétně tedy jak velký musí být 

průtok chladiva pro daný tepelný tok, aby materiál vyhověl. 

 

Tabulka 2 - Shrnutí hodnot minimálního průtoku chladiva pro daný tepelný tok nutný pro vyhovění materiálu 

�̇�𝑚𝑖𝑛 [𝑔/𝑠] 𝑞 [𝑊/𝑚2] 
0,5 1 1,5 2 

Eurofer 40 120 - - 

Wolfram 40 40 40 60 

 

Buňky s pomlčkou v tab. 2 u oceli Eurofer značí, že pro žádný ze zadaného rozsahu 

hmotnostních toků při daném tepelném toku materiál nevyhoví. 

 Výpočtový model byl oproti skutečnému průběhu chlazení první stěny zjednodušený, 

jelikož nezahrnoval tlakovou ztrátu, byla uvažována zjednodušená 2D geometrie bez vedení 

tepla okolo kanálů a také byl uvažován plně ustálený stav. Dále model nepočítal např. s jevy 

Obrázek 35 - Rozložení teploty v první stěně s maximem uprostřed struktury 
vycházející z CFD simulace. [39] 
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odehrávajícími se na okrajích potrubí, tj. na vstupu a výstupu, jelikož byl uvažován přímý kanál 

bez zakřivení na koncích. Parametrický výpočtový model také předpokládal, že je chladící kanál 

dokonale hladký, a nepočítal s vnitřním ohřevem blanketu a ohřevem neutrony. Maximum 

teploty materiálu je při výpočtu parametrickým modelem vždy dosaženo na konci kanálu, 

jelikož byl uvažován pouze jediný kanál, na rozdíl od skutečné struktury, kdy maximum teplot 

nastává uprostřed chladícího kanálu (viz obr. 35), jelikož dva nad sebou umístěné kanály vedou 

helium protisměrně. 

 Porovnáme-li maximální dosaženou teplotu Eurofer pro 𝑞′′ = 0,5 𝑀𝑊/𝑚2 

a �̇� = 51 𝑔/𝑠 vypočtenou z výše uvedeného modelu s hodnotou získanou z CFD simulace 

HCPB 2015 skupinou Hernández et al. [39], pak zjistíme, že výpočtový model použitý v této 

práci podává optimistickou hodnotu teploty, jelikož modelem spočítaná teplota se rovná 

𝑇𝑖 = 492,7 °𝐶 a výsledkem CFD simulace byla maximální teplota 𝑇𝑖 = 578,3 °𝐶. Rozdíl mezi 

jednotlivými výsledky činí necelých 90 °C. Odlišnost výsledků je způsobena zjednodušeními 

použitými u parametrického výpočtového modelu, která jsou uvedena v předchozím odstavci. 

 Ačkoliv se výsledky spočtené parametrickým modelem a CFD simulací vlivem 

zjednodušení liší, poskytl parametrický model důležité výsledky pro představu, jaké teplotní 

profily jsou dosahovány po délce chladicího kanálu heliem chlazené první stěny v závislosti na 

dopadajícím tepelném toku a použitém hmotnostním toku helia, čímž byl naplněn hlavní cíl 

práce. A ačkoliv se jedná o značné zjednodušení, vidíme, že teplotní spád na první stěně 

nabývá pro mezní vyhovující případ (𝑞′′ = 1 𝑀𝑊/𝑚2 a �̇� = 120 𝑔/𝑠) na konci kanálu 

hodnoty téměř 220 °C, a že i v tomto rozložení parametrického modelu je odváděn 

nezanedbatelný tepelný tok. Hlavním výsledkem celého výpočtu bylo zjištění limitů při 

chlazení první stěny.  
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5. Závěr 
 Rešeršní část práce uvádí současný stav výzkumu jaderné fúze, kdy jsou např. 

vyhodnocována tepelná a mechanická namáhání komponentů reaktorů, a to nejen prakticky, 

ale významnou roli hrají také počítačové modely a simulace. V rešerši jsou dále stručně 

popsána významná zařízení provozovaná v různých vědeckých institucích, na nichž jsou 

analyzovány projevy chování plazmatu, interakce materiálů reaktorů s plazmatem a 

s neutrony nebo např. materiály pro supravodivé cívky. Druhá část rešerše je věnována 

chlazení vysokých tepelných toků, kde jsou mimo jiné popsány některé metody pro zvýšení 

přestupu tepla v chladicích kanálech nebo chladicí média vhodná pro využití ve fúzních 

elektrárnách. 

 Ve výpočtové části práce bylo dosaženo požadovaných cílů a byly spočítány teploty 

podél první stěny dle modelu HCPB2015. Průběhy teplot mají význam konkrétně pro stanovení 

limitních tepelných toků a nezbytných hmotnostních toků chladiva pro udržení pracovních 

teplot materiálů první stěny pod jejich povolenými maximy. Zpracovaný parametrický model 

bude využit v další odborné práci při tvorbě komplexní CFD simulace první stěny fúzního 

reaktoru, která bude realizována v následném studiu. Představuje tedy první krok ke 

složitějším výpočtovým modelům. 

 Jaderná fúze je velmi komplexní vědecké odvětví, které při snaze o získání 

energetického zdroje, který by lidstvu vystačil po miliony let, spojuje odborníky z mnoha oborů 

po celém světě. Aktuálním vyvrcholením vloženého úsilí je projekt ITER, který po uvedení do 

provozu významně přispěje k dalšímu pokroku ve výzkumu jaderné fúze, jakožto zatím největší 

a nejpokročilejší fúzní reaktor. Následná výstavba a úspěšný chod demonstrační fúzní 

elektrárny bude posledním dílem skládanky před implementací jaderné fúze mezi dnes běžně 

užívané zdroje energie.  Po překonání všech obtížných úkolů a naplnění nezbytných kroků se 

lidstvu otevře cesta k využití čistého zdroje energie, zdroje energie hvězd. 
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