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Fuusiosta ja energiantuottamisesta

«Intergalaktinen vs tellulaarinen fuusioenergia
– Erilaisia fuusioreaktioita

«Kauan eläköön fuusioplasma!
– magneettisessa häkissään…

«Fuusiotutkimuksen lyhyt historia
«ITER – maailman ensimmäinen fuusioreaktori
«Voimmeko auttaa?

– Finns for fusion in ITER and beyond
«Donitseja, donitseja ja kodattomia omenoita



Intergalaktinenvstellulaarinenfuusioenergia
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Tähdellistä fuusiota
«Häkkinä

painovoima
«Mukana heikon

vuorovaikutuksen
prosesseja
è Hidas prosessi –
Luojan kiitos!
«Mutta liian hidas

labrafuusioksi
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Nopeampaa toimittajaa etsimässä …

«Rivakoin fuusio (DT) tykkää
lämmöstä: 400 000 000 K …
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Mitäs tuollainen operointilämpötila tarkoittaa …

«Reaktiovaikutusala parhaimmillaan @ kymmeniä keV
«Vrt. vedyn ionisaatioenergia:  13.6 eV

è polttoaine on täysin ionisoitunutta kaasua !!

è aika ottaa käyttöön antiikkinen maailmankuva vähän päivitettynä
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Plasma – aineen 4. olomuoto

«Maa

« Vesi

« Ilma

« Tuli

« Kiinteä aine
« T < 0C

« Neste
0C < T < 100C

« Kaasu
« T > 100C

« Plasma!
« T > 13 eV
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Fuusioplasma siis EI ole tätä …
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Fuusioenergia haittakäytössä jo kauan sitten

«Pahat pojat: kontrolloimaton fuusio

Ivy Mike 1952
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Fuusio hyötykäyttöön

«Hyvikset ahertaa edelleen:

Kontrolloitu lämpöydinfuusio



Kauan eläköön fuusioplasma!

22.5.2019
11
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Fuusioplasman lämpötila: T = 25 keV

«25 keV ≈ 400 000 000 K

«Miten pitää monimiljoona-asteinen pöperö kasassa?

(Auringossa plasman koossapidosta huolehti gravitaatio:
M = 2x1030kg)
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Mitäs muita vuorovaikutuksia meillä on …

«Varattuja hituja … hmmm… sähkö- ja magneettikentät?
«Magneettikentällä on hauska ominaisuus: se kiihdyttää varattuja

hiukkasia vain kohtisuorassa suunnassa = muuttaa niiden
suuntaa!

F = q v x B

«Mutta entäs kentän suunnassa?
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Magneettisen pullon päätyjen kursiminen kasaan
ei oikein toimi…

«Päätyhäviöt jäävät liian suuriksi (törmäykset syöttävät sinne koko
ajan lisää kamaa)
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Eliminoidaan päät
– taivutetaan sylinteri donitsiksi!

«Jäljelle jäävä murhe: ylös ja alas driftaavat e- ja H+ …
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… mutta tokamak pelastaa päivän!

Toroidikenttäkelat
luovat … no,
toroidaalisen kentän

Ikävä potentiaaliero
oikosuljetaan
helikaalisilla
kenttäviivoilla

Keskussolenoidissa ajettu virta
generoi muuntajaperiaatteella
toroidaalisen virran toisiopiirissä
eli plasmassa

Plasmavirta generoi
poloidaalisen
magneettikentän



Fuusioenergian lyhyt historia
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Laboratoriofuusio toimii jo!

Fuusioenergian tieteellinen toteutettavuus on osoitettu jo viime
vuosituhannella (1990-luku) lukuisissa laboratoriokokeissa, jotka
perustuvat magneettiseen koossapitoon:

DT-kokeet JET-tokamakilla 1997 tuottivat 16 MW fuusiotehoa

Itse asiassa fuusiotuotto toimii niin hyvin, että tutkimuslaitteissa
täytyy käyttää polttoaineen kevyt-versiota (puhdas D).
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... Tai no: toimii, ei toimi, toimii, ei toimi, ....
Tokamak oli harppaus fuusiotutkimuksessa
â Ennuste: joka kotiin tokamak 5ssä vuodessa !

... Mutta…
Ohminen kuumennus ei riittänyt
â Ulkoinen kuumennus
â 10 000 000 C, yes!

… Mutta …
Kun T nousi, niin koossapito laski…
â Ojasta allikkoon

… Kunnes …
1982 ASDEX-tokamakilla Saksassa

L-H transitio!
â Riittävä koossapito, yes!

… Mutta …
Plasma alkoi röyhtäillä: hurjia hetkellisiä hiukkas- ja tehopurskeita materiaalipinnoille…
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Fuusion historia numeroina

Lämpötila (miljoonia K)

palaminen

Fuusiokolmitulo –
ilmeinen mittari
plasman
suorituskyvylle
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Fuusion edistyminen yhtä ’hidasta’ kuin
tietokoneiden…
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Miksi edistys näyttää loppuvan vuoteen 2005?
1970-luvulla öljykriisi

â hurja panostus fuusiotutkimukseen
ympäri maailmaa

â tokamakeja nousi kuin sieniä sateella
80-luvulla

â90’s - 2005 testattiin tokamakien
suorituskykyä ja saavutettiin ennätyksiä

â 2005 – nyt on ollut perustutkimuksen
aikaa, valmistautumista reaktori-
vaiheeseen TFTR,

Princeton, USA
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Laitteistokanta alkaa olla varsin iäkästä
â nyt on taas rakentamisen aika !

W7-X, Greifswald, Saksa
Aloitti operoinnin 2016

JT-60SA, Japani
Aloittaa operoinnin 2020

ITER, Cadarache, Ranska
Aloittaa operoinnin 2025
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No tuleeko meidän töpseleistä ikinä niitä
fuusioeleketroneja?
Vielä ei voi tietää. Avoimia kysymyksiä ovat
1. Palavan plasman dynamiikka: plasmafysiikkaa
2. Miten pulssikoneesta saadaan jatkuvaa tehoa: teknologia
3. PWI:n hallinta = plasmafysiikka+materiaalifysiikka+atomi- ja

molekylifysiikka + insinöörihommat

Näihin kysymyksiin vastausta
antamaan tarvitaan kokeellinen
fuusioreaktori

ITER
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ITER – suurin ja kaunein …
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Yleismies Jantunen röörejä tsiikaamassa

Maailman ensimmäinen fuusioreaktori ITER

Ensiseinäelementit
(420 pieces)

Ulkoinen kuumennus
(RF, NBI)

Plasmakammio

Diverttorikasetit
(54 pieces)

Kryostaatti

SC Magneetit
(18 TF, 6 PF,
6 CS)

Tyhjiökammio

Jäähdytysvesi-
putket
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ITER ei ole mikään pieni laite …

TF-kela: 360 t
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ITERin tavoitteita

1) Produce 500 MW of fusion power for pulses of 400 s

2) Demonstrate the integrated operation of technologies for a

fusion power plant

3) Achieve a deuterium-tritium plasma in which the reaction is

sustained through internal heating

4) Test tritium breeding

5) Demonstrate the safety characteristics of a fusion device
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ITERin rakennustyömaa 2011
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ITERin rakennustyömaa 12/2012
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Ite
r.o

rg

ITERin rakennustyömaa 2/2015
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Ite
r.o

rg

ITERin rakennustyömaa 2/2016
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ITERin rakennustyömaa 12/2017
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5-year progress:
Apr. 2014 – Feb. 2019

5-year progress:
Apr. 2014 – Feb. 2019

More than 70% of the ITER installation’s civil works are completed.



Finns for fusionin ITER …
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500 MW on iso teho – polttelee sormia …

Näin me suomalaiset kannamme kortemme kekoon:
«Tehokuormat ensiseinälle:

– ’Mörkö-ionien’ (E > MeV) koossapito: ASCOT@Aalto
« ’Pakokaasujärjestelmän’ hallinnointi

– Diverttori-plasman räätälöinti: Aalto
«Reaktorimateriaalit

– Materiaalien valinta ja *suunnittelu*: HY & VTT (Espoo)
«Etähuolto ja robotiikka

– Laskiämpärin (diverttori) tyhjentäminen: TTY & VTT (Tampere)
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Fuusio- ja fissio-reaktiot

D + T
à 4He + n + 100 000 kWh/g
= 14.1 MeV, = 3.5 MeV

n + U
→ n’s + X + Y + 1000 kWh/g

∼ 2 MeV

Reaktiotuotteiden energiat fuusiossa ovat siis hurjia – erityisesti varattu alpha ei saisi osua seinään.
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3.5-vuoden F4E-projekti: RIPLOS-2

Tehtävä:
• laske korkea-energisten

ionien tehojakauma
ITERin ensiseinällä eri
skenaarioissa.

Työkalu:
• Suomalainen ASCOT-

ohjelmisto
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ITERissä materiaalipinnat ovat kovilla …

Plasma-materiaali-vuorovaikutusta
tutkitaan ankarasti:

• Kokeet tämän päivän
fuusiolaitteilla: testataan eri
pinnoitteita ja analysoidaan
vauriot (VTT, Espoo)

• Materiaalien sielunelämän
ymmärtäminen:
(kvanttimekaaniset) simulaatiot
vaurioiden syntymisestä (HY)
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Diverttori
-- ITERin
pakokaasu-
järjestemä

Diverttorikasetti
Tampereen VTT:llä
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Divertor Test Platform 2 & ROViR (Remote
Operation and Virtual Reality)
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Pakokaasujärjestemän optimointi
«Plasman keskusta: T = 108 C
« ’Seinät’ vaativat T < 1000 C
è Plasman & seinän välissä kulkee jopa 100 MW/m2

è Diverttori-levyt vaarassa

«Räätälöidään diverttori-plasma dissipoimaan tehoja
ennen materiaalipintoja (Aalto):
Syötetään sopivaa kaasua
è säteilyhäviöitä
è hiukkaset jarruuntuvat



Finns for fusion in ITER … and beyond!
Donitseja, donitseja ja kodattomia omenoita …



Wendelstein 7-X
Max Planck institute, Greifswald, Germany
… missä myös ASCOT-alumnus Simppa Äkäslompolo …
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Kaksi toteutustapaa magneettiselle koossapidolle

(Aksisymmetrinen) tokamak
Osa kentästä muuntajaperiaatteella

Perus-tokamak:
«Hyvä koossapito! J
«Pulssi-kone L
«Plasmavirta ruokkii

epästabiilisuuksia L

(Aito 3D) stellaraattori
Koko kenttä luodaan

keloilla

Perus-stellaraattori:
«Vuotaa kuin seula (3D) L
«Jatkuvatoiminen! J
«Stabiili! J
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Wendelstein 7-X stellaraattori optimoitu …

… tuottamaan jatkuvatoimisia (30 minutes) plasmoja 10 MW kuumennusteholla

Courtesy of R C Wolf

#1 tavoite:
Osoittaa että optimoitu stellaraattori voi saavuttaa tokamakien suorituskyvyn
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Suomi on jo pelastanut päivän !!

Fragile (sapphire) vacuum windows

ASCOT predicted
excessive NBI power loads
è
Protective collar installed
before starting the beams

power loads in excess
of 1.5MW/m2 measuredWendelstein 7-X á l’ASCOT



Tokamak Energy Ltd
Oxfordshire, U.K.
… missä myös ASCOT-alumnus Otto Asunta …
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The spherical tokamak (ST)
Pallo-tokamak

(omena)
Tavallinen tokamak

(donitsi)
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TE Approach: Modular fusionPieni modulaarinen fuusioreaktori

«HTS(*) magneetit mahdollistavat
suuren magneettikentän
è suorituskykyisempi plasma
è kompaktimpi reaktori

«Tavoitteena reaktori, joka tuottaa
100-250MWe (300-650MWth)

(*)High Temperature Superconducting



Fusion Power
Demonstration

All HTS Magnets

Industrial scale heat
production

2018-2021 2025

Commercial scale
module

Electricity
production
(to the grid)

2030

ST-F1 ST-E1

Verify the high
field ST approach

Energy gain
conditions

Large scale HTS
magnet

magnet design and
construction

HTS Magnet Demo

Research & Development Engineering & Demonstration Commercial Roll Out

A Faster Way to FusionPieni on kaunista – ja nopeampaa rakentaa !
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DEMO & Co
… now at the drawing boards …
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ITER on fuusioreaktori, mutta se EI OLE fuusiovoimala

«ITERistä puuttuvat voimalaitos-
komponentit
«ITER ei vielä tuota omaa

polttoainettaan (tritiumia)
«ITER on pulssikone, ei

jatkuvatoiminen

è tarvitaan DEMO osoittamaan
jatkuva sähköntuotto
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Tritiumin hyötäminen fuusioreaktorissa

Suomalaisella ASCOT-Serpent -simulaatioketjulla lasketaan neutronivuota ja
tritiumin hyötämistä DEMO-voimalassa (VTT-Espoo ja Aalto)
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Mistä uudet materiaalit ?
«DEMO operoi jatkuvatoimisesti GW-tasolla
è nykymateriaalit ovat vähän heiveröisiä tuohon tarkoitukseen
è uudet materiaalit kehitteillä jo nyt !

«VTT (Espoo):
– Uusien materiaalien suunnittelu FEM mallinnuksella & 3D tulostuksella
– makroskooppinen testaus

«HY:
– uusien materiaalien räätälöinti (ENR-projekti)
– materiaalien ominaisuuksien mikromallinnus



56

Voimalaitos-juttuja GW-laitokselle
«VTT-Espoo

– Pakoputkiratkaisu uusiksi: entäs jo
laitettaisiinkin KAKSI diverttoria …?

– DEMO voimalaitossimuloinnit Aprosilla
yhdessä Fortumin kanssa

«VTT-Tampere, ROViR suunnittelemassa
– DEMOn etähuoltoprojekteja
– blanketinvaihto-järjestelmää

Xe, Kr

N,
Ne,
Ar

ITER

DEMO ?
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Huomattavaa DEMOsta …

«DEMO ei ole yksi laite!
«Kaikilla kunnianhimoisilla ITER-partnereilla näyttää olevan jo

omat suunnitelmansa:
– Euroopan DEMO: DEMO-1, DEMO-2, tänään Flexi-DEMO
– SPARC: a compact, high-field, net fusion energy experiment, U.S.A

• Uses ASCOT suite of codes for fast ions

– CFETR: China Fusion Energy Test Reactor, Kiina
– K-DEMO: Korean Fusion Demonstration Reactor, Korea

Elämme siis erittäin jännittäviä aikoja ! J
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Kiitän huomiostanne
-- omasta ja koko fuusioyhteisön puolesta
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Pähkinänkuori ja viittauksia tulevaan

(a la Toussaint, IPP)



Spherical
Tokamak

High Temperature
Superconductors (HTS)

Smaller, cheaper, faster...... with distinct competitive advantage

Improved geometry, highly efficient High current at high field

FUSION POWER

TE Approach: Small with advanced technology
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Just for fun: US politics and ITER …
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Mitä ja ketä meidän kannattaa fuusioida?
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Mitkä sitten on fuusion polttoaineet?

«Deuterium tislataan (meri-)vedestä (33mg litrassa vettä)
«Tritium ei ole stabiili vaan hajoaa 12.3 vuodessa 3He:ksi

è pitää valmistaa erikseen
– Tänään tritiumia tuottavat nk. CANDU-fissioreaktorit
– Fuusioreaktorissa tritiumia tullaan hyötämään litiumista reaktorin

vaipassa:


