Wycieczka PTMA Szczecin:
„Greisfwald – niebo na Ziemi.”
(Ryszard Biernikowicz)
W poniedziałek 9 stycznia 2017 roku jeszcze przed wschodem naszej dziennej gwiazdy
wyruszyliśmy na wycieczkę tropem nieziemskich źródeł energii do Greisfwaldu odległego o około
2-godziny jazdy autokarem. Jest to 56-tysięczne miasteczko powiatowe w Niemczech (kraj
związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie) - siedziba Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta
(12 tys. studentów). Głównym celem naszej wycieczki było zapoznanie się z największym na
świecie stellaratorem Wendelstein 7-X, który wytwarza plazmę kilka razy gorętszą niż we wnętrzu
Słońca. Przy okazji odwiedziliśmy zamkniętą elektrownię jądrową niedaleko Greisfwaldu w
Lubminie nad Zatoką Pomorską (tutaj również kończy się podwodna części gazociągu NordStream). W sprawozdaniu oprócz odczuć estetycznych podzieliliśmy się podstawami zdobytej
wiedzy jak rozpalić energię gwiazd na Ziemi.
Na początek przez około 2,5 godziny zwiedziliśmy zamkniętą elektrownię jądrową w
Lubminie (5 bloków o mocy 440 MW), która działała od lat 70-tych XX wieku. Jednak ze względu
na brak możliwości spełnienia norm bezpieczeństwa obowiązujących w zjednoczonych Niemczech
została zamknięta w 1990 roku. Nie została również dokończona budowa pozostałych bloków nr 6,
7 i 8. Od 1995 roku trwa jej stopniowa i kosztowna (0,5-1 miliard euro w-g danych koncernu
energetycznego EWN) rozbiórka, która powinna zakończyć się w ciągu najbliższych 10 lat.

Fot.1 (RB) U podnóża 50-metrowego bloku nr 6 zamkniętej elektrowni jądrowej w Lubminie.
Zwiedzaliśmy całkowicie bezpieczny pod względem radiologicznym blok nr 6 pokazany na fot.1,
którego infrastruktura budowlana praktycznie została skończona, ale reaktor jądrowy nigdy nie
napełniono 42 tonami paliwa uranowego. Ten blok został udostępniony zwiedzającym z okazji
EXPO od roku 2000. Przed wizytą w bloku nr 6 nasz przewodnik, a zarazem inżynier pracujący w
elektrowni za czasów NRD (fot.5–pierwszy po lewej stronie), wygłosił w języku angielskim krótką
prelekcję ilustrowaną zdjęciami i na specjalnej sali ekspozycyjnej pokazał model tej elektrowni.
Ze względu na wymagania organizatorów (maksymalna dopuszczalna liczba 20 osób) podzieliliśmy
się na dwie grupy, otrzymaliśmy identyfikatory i kaski, które wielokrotnie ochroniły nas od guza na
głowie podczas zwiedzania. Ze względów bezpieczeństwa każdej grupie towarzyszyło dwóch
przewodników – jeden na początku, a drugi na końcu grupy zwiedzającej. Gapom groziło
uwięzienie na noc lub do czasu spotkania kolejnej wycieczki (nie spotkaliśmy innych wycieczek
podczas 2,5-godzinnego zwiedzania). Jednym z niebezpieczeństw były na przykład drzwi
hermetyczne, które nie zawsze otwierały się z jednej strony (wewnątrz normalnie pracującej
elektrowni jądrowej panowało niższe ciśnienie około 2-4 milibary). W bloku nr 6 o kształcie

pudełka sięgającego 50 metrów w górę (patrz fot.1) nie ma łączności komórkowej, gdyż jest on
ekranującą od fal elektromagnetycznych puszką Faradaya (mury ze zbrojonego betonu o grubości
od 1,3 do 2 m w standardzie 200 kg stali na 1m 3 betonu). Wewnątrz budynku zamontowano 10 tys.
ton płyt stalowych i 5 tys. ton wzmocnionej stali.

Fot.2. (Marek Pacuk): Pomieszczenie czujników (poziom 0 m).
Pomocne w zorientowaniu się, gdzie jesteśmy stanowiły oznaczenia „pięter” (tzw. poziomów
względem wejścia: -4,5m; -0,6m; 0m; +5,4m; +9,9m; +12,5m; 16,5m; 50,4m). Do wnętrza budynku
weszliśmy na poziomie 0m. Są tam naprawdę niezwykłe pomieszczenia. Niektóre wręcz stworzone
do fotografowania, np. pokój sensorów (fot.2), w którym w kilku „alejkach” jest rozmieszczone 214
urządzeń mierzących ciśnienie, 1000 zaworów i prowadzi do nich 1,5 km rurek z nierdzewnej stali.
W pokoju sensorów miało być kontrolowane ciśnienie głównego obwodu chłodzącego reaktor.

Fot.3 (Marek Pacuk) Wnętrze reaktora jądrowego w bloku nr 6 (poziom +9,9 m).

Jednak największa kolejka chętnych ustawiła się, aby zajrzeć do wnętrza pustego reaktora
jądrowego na poziomie +9,9 metra (fot.3). W grubej na ~1,5 metra ścianie ze stali można się
wsunąć przez otwór by zobaczyć widok jak na foto 3. Oglądaliśmy wnętrze reaktora jądrowego
typu WWER 440/213 (Wodno Wodianoj Energeticzeskij Reaktor) konstrukcji radzieckiej o
wysokości ~23,8 m i średnicy ~4,3 m w najszerszym miejscu, który waży około 560 ton. Podczas
normalnej pracy mieszczą się tutaj 42 tony paliwa jądrowego, które generują 1375 MW energii
cieplnej (440 MW – energii elektrycznej). Co roku 1/3 uranowych prętów paliwowych jest
zastępowana nowymi. Przez 3 lata przed wymianą nowe pręty paliwowe „leżakowały” zanurzone w
wodzie w basenie w pobliżu reaktora (poziom -0,6 m), rozgrzewając wodę do temperatury 40-60
ºC. Przez reaktor w ciągu godziny przepływały 43 tysiące m3 chłodzącej wody. Odbierając ciepło w
reaktorze woda nagrzewała się do temperatury 270-300 ºC, a mimo to nie wrzała ze względu na
ogromne ciśnienie aż 125 atmosfer panujące w systemie chłodzenia.

Fot.4. (Marek Pacuk) Pomieszczenie do pomiaru strumienia neutronów (poziom -0,6 m).
Na najniższym dostępnym dla turystów poziomie -0,6 m zwiedziliśmy również miejsce do pomiaru
strumienia neutronów generowanych przez reaktor oraz tempa ich zmian (czyli tzw. okres reaktora,
który jest czasem w jakim strumień neutronów, a tym samym moc reaktora zmienia się o czynnik
e=2,718). Jest to okrągłe pomieszczenie otaczające reaktor (patrz fot.4). W grubej na 4 metry
ścianie przyległej do reaktora umieszczono 24 kanały, w których poruszają się urządzenia
pomiarowe, czyli komory jonizacyjne. Długie na kilkanaście metrów kanały mają kształt litery „J” i
głównie są poprowadzone przy wewnętrznej ścianie reaktora. Końcówka każdego z nich jest
zabudowana blokiem metalu - co widać na foto 4. Na podłodze w tym pomieszczeniu są
wymalowane oznaczenia związane z odległością od reaktora. Podczas wycieczki wielokrotnie
sprawdzaliśmy poziom radioaktywności dozymetrem zabranym ze sobą (przykład na fot.4). Okazał
się on w normie zarówno w Lubminie jak i w stellaratorze. W pomieszczeniu do pomiaru
strumienia neutronów znajduje się również symboliczne centrum sterowania reaktorem – zaledwie
dwa pulpity sterujące (patrz fot.4 i 5). W normalnie funkcjonującym reaktorze to centrum mieści się
w dużej hali.

Fot.5 (RB): Pulpit kontrolny reaktora w pomieszczeniu do pomiaru strumienia neutronów (poziom -0,6 m).

W bloku nr 6 znajduje się bardzo dużo pustych przestrzeni systemu mokrej kondensacji, na który
składają się pomieszczenia o objętości ~60 tys. m3 (12 pomieszczeń kondensacyjnych, 4 pułapki
gazowe). Celem tego pasywnego systemu bezpieczeństwa jest niedopuszczenie do wydostania się
na zewnątrz skażonej promieniotwórczo wody w sytuacji, gdyby zawiódł główny obwód chłodzący
reaktora. Jednym z projektów rewitalizujących blok nr 6 jest przeróbka jednej z pułapek na gaz na
halę do gry w tenisa lub ping-ponga.
Reaktory typu WWER 440/213 w Lubminie są bezpieczniejsze niż czernobylskie RBMK-1000 (z j.
rosyjskiego: Rieaktor Bolszoj Moszcznosti Kanalny, 1000 oznacza moc produkowanego prądu w
MW). Reaktor RBMK-1000 chłodzi się wrzącą wodą o temperaturze 280 ºC, a jako moderator
(substancja spowalniająca neutrony) zastosowano grafit. Natomiast woda jest moderatorem jak
substancją chłodzącą w reaktorach jądrowych typu WWER 440/213. Mimo to Niemcy po
zjednoczeniu w 1990 roku zdecydowali się na zamknięcie tej elektrowni uznając, że nie może
spełnić norm bezpieczeństwa.
Temat budowy klasycznych elektrowni jądrowych (energia wydziela się w wyniku rozpadu
promieniotwórczego izotopów uranu) budzi ogromne emocje – nikt nie chciałby mieszkać w jej
pobliżu. Jako mieszkaniec Szczecina pamiętam uczucie ulgi, gdy zaledwie 4 lata po katastrofie
czernobylskiej zamknięto elektrownię jądrową w Lubminie (jest to tylko ~120 km w linii prostej od
Szczecina). Jednak ta obawa powinna zniknąć w realnej perspektywie 30 lat, wraz z
uruchomieniem komercyjnych elektrowni termojądrowych. Jednym z ważnych etapów na tej
drodze jest eksperymentalne urządzenie do utrzymywania plazmy, w której mogą zachodzić reakcje
łączenia się jąder lekkich pierwiastków – stellarator Wendelstein 7-X. Obejrzeliśmy go w Instytucie
Fizyki Plazmy (Max Planck Institute for Plasma Physics) w Greisfwaldzie, po którym oprowadzali
nas polscy fizycy: dr Marcin Jakubowski (w centrum na zdjęciu 6) z współpracownikiem (w koszuli
w kratkę na zdjęciu 9).

Fot. 6 (RB) Dr Marcin Jakubowski zaprasza nas na wykład o syntezie termojądrowej.
Przed zwiedzaniem kompleksu stellaratora wysłuchaliśmy bardzo ciekawy wykład dr Marcina
Jakubowskiego pt. „Wendelstein 7-X. Synteza termojądrowa źródłem energii na Ziemi”, w którym
dowiedzieliśmy się między innymi o niezwykłych zaletach tego źródła energii, problemach
technologicznych, stopniu skomplikowania projektu, kosztach i perspektywach komercyjnego
wykorzystania energii gwiazd na Ziemi (reakcje syntezy jąder atomowych lekkich pierwiastków).
Typowe reakcje syntezy, dzięki którym gwiazdy świecą (np. cykl p-p / CNO) raczej nie są brane
pod uwagę przy produkcji energii w warunkach ziemskich – ma to być synteza izotopów wodoru
(deuter i tryt). Wspomniane reakcje syntezy termojądrowej nie są reakcjami łańcuchowymi i
zanikają natychmiast w momencie utraty stabilności plazmy lub braku dopływu paliwa jądrowego.
Dowiedzieliśmy się, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat idea działania reaktora
termojądrowego została dobrze rozpracowana. W warunkach ziemskich najłatwiej jest uzyskać
energię w wyniku syntezy jąder izotopów wodoru deuteru i trytu. Jest to możliwe pod warunkiem,
że rozgrzany do ekstremalnej temperatury zjonizowany gaz, czyli plazma deuterowo–trytowa, na
dłużej odizoluje się od otoczenia za pomocą bardzo silnego pola magnetycznego. Plazma w takich
„butelkach magnetycznych” nie jest w stanie równowagi termodynamicznej i zanika wskutek
pojawienia się niestabilności. Aby mogły rozpocząć się samo-podtrzymujące reakcje termojądrowe
plazma musi spełniać tzw. kryterium Lawsona. Na przykład dla reakcji syntezy deuteru i trytu
iloczyn gęstości i czasu utrzymania plazmy musi być ≥ 1014s·cm-3 w temperaturach > 45 mln ºK.
Oznacza to, że zapłon plazmy wodorowej o temperaturze > 45 mln ºK nastąpi, gdy zostanie
utrzymana jej gęstość przynajmniej 1014 cząstek/cm-3 przez czas przynajmniej 1 sekundy.
Do funkcjonowania elektrowni termojądrowej niezbędne są niepromieniotwórcze pierwiastki deuter
i lit. Paliwo pośrednie, czyli promieniotwórczy tryt (połowiczny okres rozpadu ~12,6 lat) jest
wytwarzane w elektrowni termojądrowej w cyklu zamkniętym z litu. W plazmie wodorowej o
temperaturze 100-150 mln ºK następuje „spalanie” (łączenie się) jąder deuteru i trytu. Powstaje
jądro helu 4He (+ 3,5 MeV) i neutron (+ 14,1 MeV), gdzie w nawiasach podano ilość energii
kinetycznej uzyskanej przez daną cząstkę. Większość energii kinetycznej pochłania neutron (stąd
określenie „szybki neutron”), który jako cząstka neutralna bez przeszkód opuszcza plazmę i,
zderzając się z wnętrzem komory próżniowej (tzw. blanketem – „kocem”), oddaje energię
kinetyczną. Dodatkowo w blankiecie wytwarza się tryt poprzez zderzenia szybkich neutronów z
atomami litu 6Li. W wyniku tej reakcji konwertującej neutrony na tryt powstaje jądro helu 4He (+
2,1 MeV) i trytu 3H (+ 2,7 MeV). Produkty „spalania” (hel + tryt) są usuwane z wnętrza komory

plazmowej, a uzyskane ciepło przekazywane do generatora pary w celu produkcji energii
elektrycznej. Tym samym zamyka się cykl przemian jądrowych. Bardzo ważne jest, że na miejscu
w elektrowni jest produkowany i następnie składowany promieniotwórczy tryt, który potem w
mieszaninie z deuterem wraca do komory plazmowej reaktora termojądrowego jako paliwo. Tryt
wykazuje słabą radioaktywność (rozpadając się emituje promieniowanie β, czyli elektrony, które
nie są stanie przeniknąć skórę), ale może być niebezpieczny dla zdrowia po spożyciu (jako izotop
wodoru łatwo wchodzi w reakcje chemiczne). Można policzyć, że alternatywą dla elektrowni
węglowej o mocy 1000MW, która spala 3 mln ton węgla rocznie (+ 11 mln CO 2 i innych
zanieczyszczeń) jest elektrownia termojądrowa, która potrzebuje ok 250 kg mieszaniny
deuteru i trytu (+ praktycznie zero promieniotwórczości i zanieczyszczeń).
Od lat pięćdziesiątych XX wieku są rozwijane równolegle dwa typy urządzeń do utrzymywania
plazmy w silnych polach magnetycznych o natężeniu kilku tesli (np. pole magnetyczne ~5 T jest
100 tysięcy razy silniejsze od ziemskiego pola magnetycznego) - tokamak i stellarator. Oba rodzaje
urządzeń mają ten sam cel, który jest realizowany w inny sposób.
W prostszym konstrukcyjnie tokamaku (z j.rosyjskiego: TOroidalnaja KAmiera s MAgnitymi
Katuszkami – toroidalna komora z cewkami magnetycznymi) pole magnetyczne jest formowane
przez cewki toroidalne oraz poloidalne i jego kształt zmienia się tylko w dwóch wymiarach – taka
osiowo symetryczna „napompowana dętka” (fioletowy torus na rys.7 po prawej stronie). Tokamak
jest urządzeniem działającym impulsowo, korzystającym z zasady transformatora, w którym
zmienne natężenie prądu w obwodzie pierwotny transformatora (centralna cewka indukcyjna)
indukuje prąd o natężeniu milionów amperów w obwodzie wtórnym, czyli plazmie. Indukowany
prąd wytwarza poloidalną składową pola magnetycznego oraz nagrzewa plazmę w tokamaku. W
wynikowym helikalnym polu magnetycznym (t.j. skręconym jak śruba) naładowane cząstki
(elektrony + jony) poruszają się wzdłuż jego linii po orbitach o promieniu Larmora r L=(mvn)/(qB) z
częstotliwością cyklotronową ω=qB/m. Prąd płynący w plazmie jest w stanie ją nagrzać do
temperatury „zaledwie” kilku milionów ºK, ponieważ oporność elektryczna plazmy maleje z jej
temperaturą (jest to tzw. nagrzewanie omowe). Częstotliwość cyklotronowa jest wykorzystywana
do dodatkowego (rezonansowego) grzania plazmy falami elektromagnetycznymi i wynosi zwykle
100-200 GHz dla elektronów oraz 20 - 55 MHz dla bardziej masywnych jonów.

Rys. 7 Stellarator vs tokamak w-g Climatecolab (http://climatecolab.org/plans/-/plans/contests/2015/energy-supply/c/proposal/1314407).
Plazma traci energię proporcjonalnie do jej pola powierzchni, ale ją generuje (reakcje syntezy
termojądrowej) proporcjonalnie do objętości plazmy. Szacuje się, że przy objętości plazmy
rzędu 800-900 m3 powinien już być znaczny zysk energetyczny. Taką objętość stabilnej plazmy,
która spełnia kryterium Lawsona, będzie utrzymywał aktualnie budowany eksperymentalny reaktor
termojądrowy ITER (skrót od ang. International Thermonuclear Experimental Reactor) w
Cadarache (Francja). Około roku 2025 powinien wytworzyć pierwszą plazmę. Jest to reaktor typu
tokamak o przewidywanej sprawności 10 (stosunek ilości energii uzyskanej do włożonej), który
docelowo powinien generować 0,5-1,5 GW mocy w impulsach trwających około 1000 sekund. W
ten projekt zaangażowane są Chiny, Indie, Japonia, Korea Pd, Rosja, USA i Unia Europejska
(razem 35 krajów), które do końca 2015 roku wydały na ten cel około 15 miliardów euro.

Znacznie trudniejszym technicznie do wykonania jest stellarator, w którym pole
magnetyczne o kształcie skręconej „dętki bez powietrza” zmienia się w trzech wymiarach (np. żółta
powierzchnia na rys.7 po lewej stronie). W latach 60-tych XX wieku był to najbardziej obiecujący
sposób na uwięzienie plazmy do fuzji termojądrowej, ale poszły w zapomnienie w 1968 roku po
odkryciu bezkonkurencyjnych właściwości plazmy wytwarzanej w tokamakach. Jednak wróciły do
łask wraz z rozwojem technik modelowania komputerowego. W 2015 roku uruchomiono
największy na świecie stellarator Wendelstein 7-X w Greisfwaldzie. Budowa samego stellaratora
kosztowała około 370 milionów euro (do 2014 roku, w tym 80% Niemcy, 20% UE, Polska 6,5 mln
euro w-g Gazety Wyborczej z 17 czerwca 2014 r.), ale od początku trwania tego projektu wydano
ponad 1 miliard euro. Projekt nadal jest rozwijany, np. buduje się efektywny system chłodzenia
wodnego komory plazmowej tak, aby docelowo utrzymywać do 30 minut objętość 30 m 3 plazmy
wodorowej o temperaturze 60-130 mln °K i gęstości do 3x10 20 cząstek / m3 (~ 1 / 100000 gęstości
atmosfery). Celem tego urządzenia nie jest generowanie energii termojądrowej ale
zademonstrowanie, że stellaratory nadają się do wykorzystania w elektrowni termojądrowej. Celem
eksperymentalnego stellaratora Wendelstein 7-X jest pokazanie, że po raz pierwszy
stellarator jest w stanie utrzymać plazmę o takiej jakości jak w tokamakach w sposób ciągły
przez długi czas. Tokamaki, w przeciwieństwie do stellaratorów, pracują impulsowo – o ile nie są
wspomagane dodatkowymi skomplikowanymi systemami. W tokamakach istnieje groźba, że prąd o
natężeniu milionów amperów płynący w plazmie może utracić stabilność i nawet zniszczyć
urządzenie. Stellaratory są wolne od tej przypadłości, ponieważ w nich praktycznie nie płynie prąd
– tym samym nie występuje wiele niestabilności plazmy typowych dla tokamaków. Natomiast
powodem do zmartwień badaczy stabilności plazmy w stellaratorach są np. szybkie jony, które
krążąc po orbitach kołowych wzdłuż poskręcanych linii pola magnetycznego uciekają z plazmy.
W latach 60-tych XX wieku stellaratory budowano me todą prób i błędów. Znalezienie
optymalnego kształtu pola magnetycznego nie byłoby możliwe bez pomocy superkomputerów.
Prace projektowe nad stellaratorem Wendelstein 7-X ruszyły w 1994 roku, a optymalny kształt pola
magnetycznego do utrzymywania plazmy oraz kształt 50 skręconych cewek uzyskano w wyniku
modelowania komputerowego (rys.7 po lewej stronie).
To urządzenie zostało zbudowane w latach 2005 – 2015
i otrzymało nazwę od góry w Bawarii. Pierwszą plazmę
w urządzeniu uzyskano 10 grudnia 2015 roku. W
wyniku rozgrzania krótkim (~0,1s) impulsem
mikrofalowym o mocy 1,3 MW komory próżniowej
wypełnionej 1 mg gazowego helu utworzyła się plazma
o temperaturze około 1 mln ºK. Do końca stycznia 2016
roku wykonano serię 300 podobnych eksperymentów, co
pozwoliło na sprawdzenie wszystkich systemów,
wyczyszczenie komory próżniowej i uzyskanie
maksymalnej temperatury plazmy ~6 mln ºK.
Był to kolejny krok w stronę badań nad plazmą
wodorową, którą po raz pierwszy wytworzono 3 lutego
2016 roku. Tego dnia eksperyment zainicjowała kanclerz
RFN dr Angela Merkel (doktorat z chemii kwantowej).
Trwający ¼ sekundy impuls mikrofalowy o mocy 2 MW
rozgrzał plazmę wodorową do temperatury ~ 80 mln ºK.
Sprawozdanie filmowe z tej
uroczystości można
obejrzeć pod odnośnikiem (najciekawszy jest fragment
od 40 minuty) http://www.ipp.mpg.de/livestream_e_16 .
Foto.8.(RB) Pomnikowy (wybrakowany) egzemplarz
skręconej cewki stellaratora W 7-X przed wejściem
do IPP w Greifswaldzie.

Do generowania skomplikowanego kształtu pola magnetycznego w stellaratorze Wendelstein 7-X
są wykorzystywane specjalnie profilowane cewki skręcone przestrzennie oraz cewki płaskie. Na
rys.7 po lewej stronie zostały oznaczone odpowiednio kolorami czerwonym i niebieskim. Skręcone
cewki były jednym z najtrudniejszych elementów do wykonania. W temperaturze ciekłego helu (34°K) zyskują one właściwości nadprzewodzące (zerowy opór elektryczny materiału). Z tego
powodu projekt opóźnił się o kilka lat, a jedna z firm wykonująca ten element zbankrutowała. Nie
bez powodu przed wejściem do IPP w Greisfwaldzie oraz w holu głównym (foto 6 w tle) pełnią
funkcję pomnika. Na foto 8 pokazano stojącą na cokole przed wejściem do IIP jedną ze specjalnie
profilowanych oryginalnych cewek, która nie przeszła rygorystycznych testów jakościowych.
Całą komorę próżniową stellaratora W 7-X otacza 50 cewek profilowanych tak jak na foto 8 (każda
o wysokości ~3,5 m zawiera ~1 km nawiniętego kabla nadprzewodzącego i waży około 6 ton),
które są tak dopasowane, aby po schłodzeniu do temperatury 3-4°K posiadały oczekiwany kształt z
dokładnością do 2mm. Kabel nadprzewodzący jest skrętką wypełnione drutem nadprzewodzącym
ze stopu niobu i tytanu oraz dodatkowo wpleciony drut miedziany. Dla zwiedzających w gablocie
(foto 9) oprócz modelu z fragmentem stellaratora można obejrzeć rozpleciony fragment takiego
kabla nadprzewodzącego.

Fot.9 (RB) Poznajemy na modelu tajemnice konstrukcyjne stellaratora Wendelstein 7-X.
Taka konfiguracja 50 nadprzewodzących cewek po włączeniu prądu o natężeniu 12,8 tysięcy
amperów wytwarza bardzo stabilne pole magnetyczne, którego topologia wykazuje odchylenie
mniejsze od 1/100000 (patrz np. http://www.nature.com/articles/ncomms13493) i praktycznie nie
zużywa energii. Dodatkowe 20 płaskich cewek nadprzewodzących wykorzystuje się do
modyfikowania kształtu pola magnetycznego - są one nałożone na 50 cewek profilowanych w 3wymiarach (patrz rys.7 po lewej stronie). Muszą być precyzyjnie przytwierdzone do korpusu
urządzenia ze względu na duże siły magnetyczne działające na cewki.
Cały pierścień cewek otaczających komorę próżniową stellaratora Wendelstein 7-X o średnicy
zewnętrznej około 16 metrów jest zamknięty w kriostacie chłodzonym „lodówką” o mocy 5000 W,
która schładza 425 ton do temperatury ciekłego helu, w której przewody w cewkach nabierają
właściwości nadprzewodzące. Wewnątrz systemu cewek znajduje się stalowa komora próżniowa,
która jest dopasowana do kształtu pola magnetycznego generowanego przez cewki. Do wnętrza tej
komory próżniowej jest dostęp przez 254 porty (otwory), którymi można grzać plazmę, badać jej
parametry, filmować, itp.

W stellaratorze Wendelstein 7-X plazma jest ogrzewana podobnie jak w domowych
mikrofalówkach. Jest to bardzo precyzyjne grzanie ECRH (ang. Electron Cyclotron
Resonance
Heating)
mikrofalowym
promieniowaniem
elektromagnetycznym
o

częstotliwości rezonansowej 140 GHz (λ~2mm), która
odpowiada
częstotliwości
cyklotronowej
elektronów
poruszających się wzdłuż linii pola magnetycznego o
natężeniu 2,5 Tesli. Mikrofale generuje girotron o mocy około
1 MW, z którego wiązka mikrofal wychodzi przez „szybkę”
ze sztucznych kryształów diamentu o średnicy około 8 cm. Po
drodze odbija się od specjalnie profilowanych i chłodzonych
wodą luster takich jak na fot. 9. Wiązka mikrofal przebywa
około 60 metrów zanim osiągnie plazmę i rozgrzeje elektrony
na częstotliwości rezonansowej.
ECRH jest głównym systemem grzania plazmy w stellaratorze
W 7-X, w którym każdy girotron będzie zapewniał
nieprzerwaną moc około 1 MW przez 30 minut. Podczas
pierwszych testów generowania plazmy w grudniu 2015 roku
zastosowano 6 girotronów o mocy 5 MW. Docelowo w ciągu
najbliższych 4 lat dalsza rozbudowa systemu ECRH powinna
zapewnić moc grzania plazmy deuterowo-trytowej na
poziomie 20 MW przez 30 minut i jej temperaturę rzędu 100
mln K.
Fot.10 (Marek Pacuk) Chłodzone wodą miedziane „lustereczko”
do odbijania 1 MW strumienia mikrofal generowanych
przez girotron w stronę plazmy.
Zastanawialiśmy się dlaczego ściany hali, w której znajduje się stallarator W 7-X są grube na aż na
~1,8 metra. Na foto.11 widać drzwi wejściowe, które też są podobnej grubości i zamykają się na
czas eksperymentów plazmowych. Na wykładzie pytaliśmy dr Jakubowskiego, czy może to jest
kwestia bezpieczeństwa związana np. z utratą nadprzewodnictwa cewek zanurzonych w ciekłym
helu, w których płynie prąd o natężeniu ~12 tysięcy amperów – przecież cewki działają na siebie
siłami rzędu 70 ton! Jednak zostaliśmy uspokojeni, że problem związany z utratą
nadprzewodnictwa cewek, poza systemami dozoru ich temperatury rozwiązuje specjalna
konstrukcja kabla nadprzewodzącego oraz potężne bezpieczniki. Kabel nadprzewodzący posiada
wpleciony drut miedziany, którym w chwili utraty nadprzewodnictwa płynie prąd do
bezpieczników – w najgorszym przypadku następuje przepalenie tych bezpieczników. Prawdziwym
powodem grubości tych ścian jest to, że za kilka lat w stellaratorze W 7-X będzie wytwarzana
plazma zawierająca deuter i będzie generowany strumień nie większy niż 3x1019 neutronów rocznie.
Na taki strumień neutronów są przygotowane mury tego budynku, wykonane z betonu z domieszką
boru i wody o grubości 1,8 m (podobne właściwości pochłaniania neutronów posiada również
parafina i ołów). Podczas eksperymentów z taka plazmą wewnątrz hali może być podwyższony
poziom promieniowania gamma w wyniku oddziaływania z jądrami kobaltu. Z tego powodu
elementy stellaratora są wykonane ze stali o małej zawartości kobaltu. Jednak już po zakończeniu
eksperymentów z plazmą hala będzie ponownie dostępna dla personelu, gdyż to promieniowanie
zanika.
Ostatnim krokiem przed wkroczeniem ludzkości w epokę powszechnego korzystania z energii
termojądrowej ma być budowa elektrowni testowej „DEMO” po roku 2035, która będzie etapem
przejściowym pomiędzy fazą eksperymentalną a komercyjną wykorzystania energii termojądrowej.
Ten projekt stanowi swego rodzaju układankę, której celem jest połączenie ze sobą technologii o
sprzecznych wymaganiach w działający system. Ale czy butelka magnetyczna utrzymująca plazmę
termojądrową będzie miała kształt generowany przez stellarator, czy też tokamak – pozostaje nadal
sprawą otwartą. Być może znajdą w przyszłych elektrowniach termojądrowych zastosowanie

praktyczne oba systemy utrzymywania plazmy. Około roku 2021-2022 okaże się, czy stellarator
Wendelstein 7-X jest w stanie zapewnić stabilność 30m 3 plazmy wodorowej o temperaturze około
100 mln °K przez około pół godziny. Natomiast po roku 2025 przekonamy się, czy możliwy jest
zysk energetyczny 10 (stosunek energii uzyskanej do włożonej) z 830m 3 plazmy w tokamaku ITER
o podobnych parametrach jak w stellaratorze. I wreszcie po roku 2050 stopniowo powinny zacząć
tracić na znaczeniu surowce kopalne jako źródło energii elektrowni.

Fot. 11 (Jakub Roszkiewicz) Wejście do hali z W 7-X zamykane „drzwiami” o grubości ~1,8 m.
Od dawna krąży dowcip, że komercyjna synteza termojądrowa jest 30 lat przed nami - i zawsze tak
będzie (angielska wersja: commercial fusion is 30 years away, and always will be). Jest szansa, że
dzięki ITER-owi i stellaratorowi Wendelstein 7-X ten dowcip w końcu okaże się nieprawdziwy.
Wtedy na stałe zapalimy energię gwiazd na Ziemi.

Fot. 12 (Jakub Roszkiewicz) Członkowie PTMA Szczecin (połowa wycieczki) na tle największego na
świecie i najdroższego (zbudowanego kosztem 370 mln euro) stellaratora Wendelstein 7-X w
Greisfwaldzie.

