MAGFÚZIÓ

A csillagok energiaforrása a Földön
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HOGYAN LESZ ENERGIA VÍZBŐL ÉS FÖLDBŐL?
A magfúzió a csillagok, így a Nap energiaforrása is. Olyan reakció, amely során könnyű atommagok egyesülnek nagyobbakká, nagy
energiafelszabadulás mellett. Miközben a Föld fosszilis tüzelőanyag készlete néhány száz éven belül kimerül, fúziós üzemanyagból több millió
évre elegendő áll rendelkezésünkre. Ez az energia ráadásul környezetbarát: az előállításnak nincs szén-dioxid, sem egyéb károsanyag
kibocsátása, végterméke pedig egy ártalmatlan nemesgáz, a hélium. A fúziós kutatások egy EU állampolgárnak csupán évi 2 eurójába kerülnek.
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AZ IDEÁLIS ENERGIAFORRÁS:
FOLYAMATOS

BIZTONSÁGOS

GAZDASÁGOS

18 ×

5g

1l

20l

1 liter tengervíz és 5 gramm lítium érc segítségével létrehozható 360 liter benzinből kinyerhető energia.

1 MILLIÓ LAKOS

250 000 t

VAGY

60 KG

VAGY

FÚZIÓS

400 000 t

ÜZEMANYAG

Folyamatos, állandó teljesítményű energiaellátást biztosít,
szemben a nap- és szélerőművekkel.

Egy 1 millió lakosú város energiaigényét 250 000 tonna kőolaj, 400 000 tonna szén, vagy 60 kg
fúziós üzemanyag fedezi.

40 t
Egy fúziós erőműben egy laptop akkumulátornyi lítiumból és fél
kádnyi vízből annyi energia termelhető, mint 40 tonna szén
elégetésével.

AUG

AUG

2114

4698

A fúziós erőművek biztonságosak: a végtermék nem lesz radioaktív, csak a reaktor egyes elemei, és azok is
100 éven belül újrafelhasználhatók. Ezzel szemben egy atomerőmű hulladékának biztonságos tárolásáról
évezredekig gondoskodni kell.

T O K A M A K : NAP A FÖLDÖN
A tokamak egy orosz mozaikszó, jelentése toroidális kamra mágneses tekercsekkel.
A legsikeresebb fúziós berendezéstípus a világon, jellegzetes fánk vagy úszogumi alakjáról ismerhető fel.
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Egy tokamak vákuumkamrájában a nyomás a Pluton uralkodó légköri nyomás tízezred,
a Föld légköri nyomásának pedig alig százmilliárdod része.
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A tokamakban összetartott plazma hőmérséklete 25 000-szer nagyobb a Nap felszínének
hőmérsékleténél.
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= MILLIÓ

×575 000

=

AMPER

A plazmában folyó áram erőssége ezerszerese egy villám
áramerősségének, és 575 ezerszerese egy vízforralóban
folyó áram erősségének.

×
100 000

A forró plazmát összetartó mágneses terek százezerszer
erősebbek, mint a Föld mágneses térerőssége.

FÚZIÓ A GYAKORLATBAN

JET

ITER

Jelenleg a világ legnagyobb fúziós kísérleti berendezése. Az egyetlen, ami képes
deutérium-trícium plazmával is üzemelni és így jelentős fúziós teljesítményt elérni.

50×

A Dél-Franciaországban épülő ITER az első erőmű méretű fúziós kísérleti berendezés.
Célja bebizonyítani, hogy a fúzió mint energiaforrás megvalósítható a Földön.

TELJESÍTMÉNYE

500 MW =

×
500 000

A már működő JET kísérleti reaktorban világrekordot jelentő
16,1MW fúziós teljesítményt sikerült elérni egy másodpercig.
Ez ötvenszer nagyobb egy Tesla Model S csúcsteljesítményénél.

Az ITER célja 500 MW fúziós teljesítmény elérése, ami félmillió
mikrohullámú sütő elektromos teljesítménye.

90 m³ =

840 m³ = 22×

A JET plazma térfogata nagyjából egy átlagos méretű busz
térfogatának felel meg.

Az ITER plazma térfogata megfelel 22
szabványos teherkonténer térfogatának.

INCONEL :
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A JET vákuumkamrájához felhasznált anyag megtalálható más modern és
csúcstechnológiájú fejlesztésekben is, mint a Forma-1-es és NASCAR autók,
vagy a SpaceX Falcon 9 indítórakétája.

Az ITER-t a világ népességének
több mint felét – közel 4 milliárd
embert – magába foglaló
partneri országok építik.
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Adatok forrásai: www.fusionforenergy.europa.eu / www.iter.org / www.euro-fusion.org / www.wikipedia.org

