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1 UVOD 
 

Razvoj človeštva je povezan z energijskimi viri. Vsako telo ali sistem teles ima energijo, ki se 
lahko pretvarja iz ene vrste v drugo. Energijske pretvorbe se dogajajo povsod v naravi in v 
vsakdanjem življenju. Življenja brez električne energije pa si sploh ne znamo več 
predstavljati. Za gretje, kuhanje, hlajenje, poganjanje strojev in naprav, itd., potrebujemo 
električno energijo. Električno energijo »proizvajajo« v elektrarnah, kjer se dogajajo 
energijske pretvorbe. Poznamo več vrst elektrarn, ki se razlikujejo glede na vir energije. V 
hidroelektrarnah izkoriščajo pretvarjanje potencialne energije vode v rotacijsko kinetično 
energijo turbine. Turbina je povezana z rotorjem v generatorju, kjer se rotacijska kinetična 
energija na podlagi magnetne indukcije pretvori v električno energijo. Podobno je tudi v 
termoelektrarni, kjer rotor poganja vroča para, ki jo dobijo z gorenjem premoga, plina ali 
nafte. Tudi nuklearno (jedrsko) elektrarno uvrščamo med termoelektrarne, saj vodo segreva 
energija, ki jo dobijo z cepitvijo uranovih ali plutonijevih jeder. Para pa nato poganja rotor. 
Hidroelektrarno, termoelektrarno in jedrsko elektrarno uvrščamo med konvencionalne 
elektrarne, ki so najbolj razširjenje in iz njih pridobimo največ električne energije. V zadnjih 
letih pa smo priča razvoju nekonvencionalnih elektrarn, kot so vetrne elektrarne, sončne 
elektrarne, elektrarne, ki delujejo na principu plimovanja, itd. Zaradi novih tehnologij in rasti 
porabe električne energije pa se neprestano išče nov zanesljiv vir električne energije. Kot ena 
najbolj obetavnih se zdi fuzija oziroma fuzijska elektrarna.  

Fuzijo sem si izbral za temo svojega seminarja, ker se mi zdi fizikalno in tehnično zanimiva. 
Na temo fuzije je bilo napisanih že veliko seminarskih in diplomskih nalog, jaz pa jo bom 
predstavil kot obetaven vir za pridobivanje električne energije. V seminarju  bom predstavil 
bilanco proizvodnje in porabe električne energije v Sloveniji in Evropi. Nato bom prikazal 
pogoje za potek fuzije na Soncu in na Zemlji. Na koncu bom opisal še projekt ITER, v okviru 
katerega gradijo fuzijsko elektrarno in predstavlja osnovo za prvo komercialno fuzijsko 
elektrarno na Zemlji. 

 

2 PROIZVODNJA IN PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V 
SLOVENIJI IN EVROPI 
 

Energija je fizikalna količina, ki jo ima vsako telo ali sistem teles. Z enega sistema na drugega 
lahko prehaja v obliki dela, toplote ali dela in toplote. Zakon o ohranitvi energije pravi, da se 
energija lahko spreminja iz ene oblike v drugo, ne more pa iz nič nastati in se uničiti. Skupna 
energija telesa se torej spremeni za prejeto ali oddano delo ali toploto. Tudi električna energija 
se je pretvorila iz neke druge vrste energije in se z uporabo pretvarja v koristno delo, toploto, 
itd. Kljub temu govorimo o proizvodnji in porabi električne energije.  

Poraba električne energije se konstantno povečuje [1]. Vedno večje število prebivalcev je 
privedlo do intenzivnejše pridelave hrane, povečanega obsega industrije, elektrifikacije novih 
mest, osvetlitve novih cest, itd. Čeprav so stroji in naprave v zadnjih letih vedno bolj 
izpopolnjeni in dosegajo boljše energijske standarde, se poraba električne energije še vedno 
povečuje. Na sliki 1 vidimo rast porabe električne energije v Sloveniji v obdobju od leta 1996 
do leta 2008. Tudi v Evropski uniji in na svetu opazimo rast porabe električne energije. Rast 
porabe električne energije pa ima velik vpliv na okolje, saj veliko večino električne energije 
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pridobimo iz konvencionalnih elektrarn. Prav tako je pričelo zmanjkovati fosilnih goriv 
(nafta, premog, plin), kar vpliva na ceno električne energije.   

Skladno z rastjo porabe električne energije narašča tudi proizvodnja energije. Na sliki 1 so 
podatki o končni porabi električne energije v Sloveniji v obdobju od leta 1996 do leta 2008. 
Polovico proizvedene električne energije v jedrski elektrarni Krško izvozimo na Hrvaško 
(okoli 3000 GWh). Ob upoštevanju izgub, ki so leta 2008 znašale okoli 900 GWh [1], vidimo, 
da je tudi v Sloveniji poraba električne energije večja kot proizvodnja. 

 

 

Tabela 1. Proizvodnja in poraba električne energije v Sloveniji v obdobju od 1996 do 2008 [1] 

Rast porabe in proizvodnje električne energije pa ima negativne posledice na okolje. Zaloge 
fosilnih goriv so že zelo omejene in jih bo po predvidevanjih dovolj le še za naslednjih 50 let. 
Tudi zaloge urana in plutonija kopnijo, hidroelektrarne pa imajo velik vpliv na okolico. 
Elektrarne iz obnovljivih energijskih virov so obetavne za prihodnost, a trenutno proizvedejo 
le majhen delež skupno proizvedene električne energije. Zato se vse vodilne države sveta 
trudijo najti alternativno rešitev, ki bi zagotavljala čisto in zanesljivo električno energijo. Ena 
najbolj obetavnih rešitev je fuzija. V nadaljevanju bom predstavil fuzijo na Soncu. 

3 FUZIJA NA SONCU 
 

Sonce je nastalo pred približno 5 milijardami leti iz oblaka plinov in prahu. Je osrednja točka 
našega osončja in omogoča življenje na Zemlji. Sestavljeno je iz več plasti. V notranjosti je 
jedro, nato pa si sledijo sevalna plast, konvekcijska plast, fotosfera, kromosfera in korona. V 
jedru Sonca je temperatura od 15 do 20 milijonov K, na površju pa približno 5800 K. 
Trenutno je Sonce sestavljeno iz približno 75% vodika in 25% helija, zanemarljivo majhen 
delež pa predstavljajo ostali elementi.  

Ker sta v jedru Sonca temperatura in tlak zelo velika, je vsa snov v stanju plazme [2]. Plazmo 
mnogi imenujejo tudi četrto agregatno stanje in predstavlja okoli 99% vidne snovi v vesolju. 
Električno nevtralen atom je sestavljen iz jedra, ki predstavlja večino mase atoma, in 
elektrona, ki se giblje okoli jedra. Pri zviševanju temperature se elektron loči od atoma. Tako 
dobimo ioniziran plin, sestavljen iz pozitivno nabitih jeder (ionov) in elektronov, ki se prosto 
gibljejo. Na Soncu je plazma sestavljena iz jeder vodika (proton), helija in prostih elektronov. 
Jedra ostalih elementov (kisik, kovine) predstavljajo zanemarljivo majhen delež. Plazma je 
električno nabita in z magnetnim poljem lahko vplivamo nanjo, kar na Zemlji uporabljamo v 
plazemskih zaslonih, fluorescenčnih žarnicah, CNC strojih, itd.  

V 20. stoletju so z analizo sestave sončeve plazme ugotovili, da na Soncu poteka fuzija. Še v 
18. stoletju pa so verjeli, da je Sončeva energija posledica gorenja premoga ali lesa v 
notranjosti Sonca [3]. Predvidevali so, da sta Sonce in Zemlja stara okoli 5000 let ali pa da sta 
oba neskončno stara. Okoli leta 1850 pa je Charles Darwin na podlagi erozije obale in časa za 
naravno selekcijo objavil, da je Zemlja stara vsaj 300 milijonov let in da je Sonce še starejše. 
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Z njim se ni strinjal William Thompson, ki je predvideval, da je Sončeva energija posledica 
pretvorbe gravitacijske energije v toploto in svetlobo. Njegov izračun je pokazal, da je Sonce 
staro le kakšnih 30 milijonov let. Ko so ob koncu 19. stoletja odkrili radioaktivnost, so 
predvidevali, da je Sončeva energija posledica radioaktivnega razpada jeder na površju Sonca. 
Podrobnejše raziskave pa so pokazale, da je na Soncu radioaktivnih delcev zelo malo in da 
energija Sonca prihaja iz njegovega jedra. Ugotovili so, da je Sonce sestavljeno predvsem iz 
vodika in helija, v manjši meri pa še kisika, ogljika in nekaterih kovin v plinastem stanju [3]. 
Rešitev, kako ti elementi zagotavljajo energijo Soncu, je podal Einstein s svojo elementarno 
enačbo, ki pove, da je maso telesa moč pretvoriti v energijo. Energijski ekvivalent (E) telesa z 
maso m je: 

2mcE =  ,                                                            (1) 

kjer je c hitrost svetlobe. Na podlagi dejstev so sklepali, da na Soncu poteka fuzija oziroma 
zlitje štirih vodikovih jeder v jedro helija. Leta 1920 je Arthur Eddington objavil, da je masa 
jedra helija za 0,7% manjša od mase štirih jeder vodika [3]. To pomeni, da se je preostanek 
mase pretvoril v energijo.  

Pri razlagi Sončeve energije pa se je pojavil nov problem. Da bi jedra premagala Coulombovo 
elektrostatsko odbojno sile med dvema nabojema istega predznaka, bi morala biti temperatura 
na Soncu še mnogo višja. V klasični fiziki je verjetnost, da se dva delca z istim električnim 
nabojem povsem približata, zanemarljivo majhna. Šele s kvantno fiziko je bilo mogoče 
povsem razložiti fuzijo na Soncu. Kvantna mehanika je podala končno verjetnost, da dva 
enako nabita delca prideta povsem skupaj, tuneliranje oziroma valovna narava delca pa 
omogoča potek fuzije tudi pri nižji temperaturi kot v klasični fiziki. Leta 1939 sta Carl 
Friedrich von Weizsäcker in Hans Bethe predstavila dva modela za razlago energije zvezd. 
Prvi se imenuje CNO (ogljik – dušik – kisik) cikel in velja za zvezde večje od Sonca, drugi pa 
reakcija proton – proton, ki poteka na Soncu in njemu podobnih zvezdah. Na Soncu se 
najpogosteje štirje protoni (jedra vodika) zlijejo v helijevo jedro, kar poteka v več korakih [3].  

Prvi korak fuzije na Soncu poteka med dvema jedroma vodika oziroma dvema protonoma. 
Dva vodikova protona se zlijeta v vodik z enim protonom in enim nevtronom. Dobimo težki 
vodik oziroma devterij. Pri tem odleti pozitron (ker se en proton spremeni v nevtron) in 
nevtrino (slika 2a). Pozitron se po reakciji takoj izniči z elektronom v plazmi. Ta reakcija 
poteka zelo počasi, saj lahko traja več milijonov let, da se določen proton zlije z drugim 
protonom. Nevtrini, ki odletijo pri reakciji so delci brez naboja in z zelo majhno maso, ki 
potujejo s hitrostjo, ki je blizu hitrosti svetlobe [4]. Ker reagirajo le preko šibke interakcije, jih 
je zelo težko zaznati. Iz Sonca pri fuziji izhajajo le elektronski nevtrini (υe), ki pa lahko na 
poti od Sonca do Zemlje spremenijo obliko v mionske nevtrine (υμ) ali nevtrine tao (υτ). Na 
vsaki 400 začetnih zlitij pa se fuzija na Soncu ne prične z reakcijo proton – proton, pač pa z 
reakcijo proton – elektron – proton (pep). Poleg dveh protonov je v reakciji prisoten še 
elektron, tako da ne izleti pozitron ampak le nevtrino (slika 2b). Na koncu prvega koraka 
fuzije na Soncu se devterij zlije s protonom in nastane helijev izotop (helij–3) (slika 2c). 
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a)

b)

c)

 

Slika 1. Začetni korak fuzije na Soncu. a) Pri reakciji proton – proton se zlijeta dva protona v 
težki vodik (devterij). Pri tem odletita pozitron in nevtrino. b) Reakcija proton – elektron – 
proton se zgodi na vsakih 400 zlitij. Pri reakciji sodeluje še elektron in dobimo devterij, odleti 
pa nevtrino. c) Zlitje devterija in protona. Dobimo lahki helijev izotop (helij-3) [4]. 

V drugem koraku  dobimo končni produkt fuzije na Soncu, to je helijevo jedro. Do tega pride 
na tri različne načine [4]. Na sliki 3 sta prikazana najpogostejša načina fuzije na Soncu, ki se 
zgodita v 99,99%. Prvi način se zgodi v skoraj 91% in poteka med dvema jedroma lahkega 
helijevega izotopa helij – 3. Dobimo helijevo jedro z dvema protonoma in nevtronoma in dva 
protona (slika 3a). Drugi način pa je malo daljši in se zgodi v 9%. Najprej se helij-3 in helij 
zlijeta in dobimo izotop berilija s 4 protoni in 3 nevtroni. Izotop berilija nato reagira z  
elektronom in dobimo izotop litija s 3 protoni in 4 nevtroni. Pri tem odleti nevtrino. Na koncu 
se izotop litija zlije s protonom in dobimo dve helijevi jedri (slika 3b) [4]. 

a)

b)

 

Slika 2. Končni korak fuzije na Soncu. a) V 91% reakcij se zlijeta dva helij-3, kot končni 
produkt dobimo helijevo jedro in dva protona. b) V 9% reakcij se zlijeta helij–3 in helij in 
dobimo izotop jedra berilija. Ta reagira z elektronom in dobimo izotop litija, odleti pa 
nevtrino. Izotop litija se zlije s protonom in dobimo dve helijevi jedri kot končni produkt [4]. 

Masa helijevega jedra, ki je končni produkt fuzije je za 0,7 % manjša kot pa masa štirih 
protonov, iz katerih je jedro nastalo. Glede na enačbo (1) se je masa pretvorila v energijo. 
Energija se iz jedra Sonca prenaša navzven kot toplota. Da toplota iz jedra Sonca pride na 
površje, traja okoli milijon let [3]. Čez kakšnih 5 milijard let naj bi v jedru Sonca pričelo 
zmanjkovati vodika. Jedro sonca se bo pričelo sesedati, tlak in temperatura v jedru pa bosta 
zato naraščala. Takrat se bo začel helij zlivati v ogljikova, kisikova in dušikova jedra. Na 
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koncu bodo nastala jedra železa. Sonce se bo močno napihnilo in postalo rdeča orjakinja. 
Prišlo bo do eksplozije, kjer bo v vesolje odneslo zunanje plasti Sonca. Ostalo jedro se bo 
stisnilo na velikost bele pritlikavke in počasi ugašalo do končnega stadija, ki je črna 
pritlikavka.  

4 FUZIJA NA ZEMLJI 
 

Odkritje fuzije kot vira energije zvezd je pripeljalo tudi do raziskovanja možnosti fuzije na 
Zemlji. Razvoj raziskovanja fuzije za potrebe človeštva se je začel leta 1920, ko je sir Arthur 
Eddington napovedal, da je fuzija vir energije Sonca. Leta 1939 sta Carl Friedrich von 
Weizsäcker in Hans Bethe predstavila pogoje za potek fuzije na Soncu in ostalih zvezdah, za 
kar je Bethe leta 1967 dobil Nobelovo nagrado iz fizike.  

Na žalost pa je mnogo novih fizikalnih in tehničnih odkritij najprej namenjenih vojski. Ravno 
to se je zgodilo tudi s fuzijo. V času hladne vojne so Američani in Rusi iskali nove, močnejše 
bombe. Ugotovili so, da bi fuzijo lahko sprožila klasična jedrska bomba, okoli katere bi bilo 
nameščeno fuzijsko gorivo. Leta 1952 so uspešno detonirali prvo vodikovo bombo. Najbolj 
znana zasnova vodikove bombe je Teller – Ulam dvostopenjska termonuklearna bomba 
oziroma vodikova fuzijsko – fisijska bomba. Jakost najmočnejše vodikove fuzijsko – fisijske 
bombe je bila kar 57 Mt, kar je 2500 – krat več, kot je bila jakost jedrske bombe vržene na 
Nagasaki. Vodikova bomba [3] je sestavljena iz primarnega dela, ki ga predstavlja »navadna« 
jedrska bomba in sekundarnega dela, ki vsebuje fuzijsko gorivo (mešanica devterija in litija – 
litijev devterid) ter iniciatorja (pobudnik) 239Pu. Oba sta obdana z uranom 238U. Vmesni 
prostor je iz stiropora, ki zelo dobro vpija žarke gama, hkrati pa upočasni eksplozijo jedrske 
bombe do te mere, da vso svojo silo razporedi in pritisne na litijev devterid (slika 4a). Ob 
eksploziji v primarnem delu (slika 4b) se prične v primarnem delu fisija, kar privede do 
sevanja (slika 4c). Žarki gama in X segrejejo stiropor. Ob eksploziji jedrske bombe se zato 
stiropor močno segreje in preide v stanje plazme ter prične stiskati sekundarni del s fuzijskim 
gorivom (slika 4d). Zaradi povečanja gostote iniciator postane nadkritičen, kar privede do 
verižne cepitve plutonija. Temperatura se še poveča in v sekundarnem delu začne potekati 
fuzija, v primarnem pa fisija. To privede do eksplozije bombe, kjer se sprosti velika količina 
energije (slika 4e) [3].  

a) b) c) d) e)

primarni del

stiropor

sekundarni del žarki gama in x

 

Slika 3. Delovanje vodikove bombe [5]. a) Sestava vodikove bombe; b) vžig primarnega dela; 
c) sevanje zaradi začetka fisije v primarnem delu. d) Zaradi sevanja se stiropor spremeni v 
plazmo in stisne sekundarni del. e) Eksplozija vodikove bombe. 
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4.1 Fuzija kot vir električne energije 
 

Na Soncu se fuzija prične z zlivanjem dveh protonov v težki vodik oziroma devterij. Ta faza 
je zelo počasna in kot takšna neprimerna za pričetek fuzije na Zemlji. Izračuni so pokazali, da 
je kot osnovno gorivo za fuzijo na Zemlji najprimernejši devterij [6]. Devterij je naravni 
izotop vodika in ga označujemo z črko D ali 2H. Jedro je sestavljeno iz enega protona in 
enega nevtrona (navadni vodik nima protona v jedru). Na Zemlji predstavlja približno 
0,0016% vsega vodika. Vsak liter vode ga vsebuje 0,0297 g, kar pomeni, da je zaloga 
devterija ob potrebi 1000 ton letno praktično neomejena [6]. Zlitje dveh devterijev privede 
skupaj dva protona in dva nevtrona, ki se lahko razporedijo na dva načina [3]: 

pTDD +→+ ,                                                         (2) 

ali 

nHeDD +→+ 3
2 .                                                        (3) 

Dobimo torej tritij in še en proton (en. 2) ali pa helij-3 (jedro z dvema protonoma in enim 
nevtronom) in še en nevtron (en. 3).  Tritij je izotop vodika in ga označujemo s črko T ali 3H. 
Jedro je sestavljeno iz enega protona in dveh nevtronov. V naravi ga ni, najpogosteje pa ga 
pridobijo v laboratorijih z obstreljevanjem izotopa litija 6Li ali 7Li z nevtroni. Litij je 
radioaktiven z razpolovno dobo 12,6 let. Ker se litij nahaja v zemeljski skorji so tudi zaloge 
tritija zelo velike [6]. Ker je masa dveh devterijev malo večja, kot pa je masa tritija in protona 
oziroma helija-3 in nevtrona, se je po enačbi (1) sprostila energija. Dobljena tritij ali helij-3 se 
nato znova zlijeta z devterijem [3]: 

nHeDT +→+ 4
2 ,                                                         (4) 

ali 

pHeDHe +→+ 4
2

3
2 .                                                      (5) 

Dobimo helijevo jedro in pa nevtron (en. (4)) oziroma helijevo jedro in proton (en. (5)) [3]. 
Reakcija med devterijem in tritijem (en. (4)) se je izkazala za najboljšo za postopek fuzije na 
Zemlji, saj potrebuje najnižjo temperaturo za začetek fuzije [3]. Prav tako se pri tej reakciji 
sprosti največ energije, okoli 17,6 MeV. Od tega helijevo jedro prevzame okoli 3,5 MeV, 
nevtron pa okoli 14,1 MeV energije. Da lahko začnemo z zlivanjem jeder, je potrebno devterij 
in tritij pripeljati dovolj blizu skupaj. Zaradi istega naboja je potrebno vložiti približno 0,1 
MeV energije [3], da premagamo odbojno Coulombovo silo in začne prevladovati privlačna 
jedrska sila. Razvili so tri tipe proženja fuzije [3] in sicer: fuzijo tipa curek – tarča (beam – 
target fusion), kjer pospešijo jedra devterija in jih usmerijo v tarčo iz tritija, fuzijo tipa curek – 
curek (beam – beam fusion), kjer pospešujejo jedra tritija in devterija in jih usmerijo skupaj 
ter termonuklearno fuzijo. Fuzija tipa curek – tarča in curek – curek za komercialno elektrarno 
nista primerni, saj do zlitja jeder pride zelo poredko. Za fuzijsko elektrarno je termonuklearna 
fuzija najprimernejša. 

Pri termonuklearni fuziji [3] se mešanica plina iz devterija in tritija segreje na temperaturo 
okoli 100 milijonov K. Plin se spremeni v plazmo, ki jo z magnetnim poljem lahko 
usmerjamo. To izkoriščajo v fuzijskih reaktorjih. Razlika v temperaturi za potek fuzije na 
Soncu  in na Zemlji nastane predvsem zaradi manjše gostote plazme na Zemlji. Ker materiala, 
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ki bi zdržal temperaturo 100 milijonov K, še ni, je potrebno plazmi preprečiti stik z stenami 
posode oziroma reaktorja. Razvili so dva koncepta za zadrževanje plazme in sicer [7]: 
termonuklearna fuzija z vztrajnostnim zadrževanjem (inertial confinement fusion) ter 
termonuklearna fuzija z magnetnim zadrževanjem (magnetic confinement fusion). Pri 
termonuklearni fuziji z vztrajnostnim zadrževanjem ustrezno temperaturo in gostoto plazme 
dosežemo z laserskimi snopi, ki za kratek čas (okoli 20·10 -12 s) delujejo z močjo 500·1018 W 
[8]. Tarčo iz devterija in tritija z vseh strani osvetljujejo močni laserski snopi (slika 5a), ki 
povzročijo eksplozijo zunanjih plasti (slika 5b). Zaradi eksplozije se udarni val začne širiti 
proti središču (slika 5c). Gostota in temperatura se v središču tako povečata, da začne potekati 
fuzija in pride do eksplozije (slika 5d). Zaradi izjemne tehnične zahtevnosti, uporabe zelo 
močnih laserjev in eksplozije  je ta metoda za uporabo v fuzijskih elektrarnah še neprimerna.  

a) c) d)b)  

Slika 4. a) Formiranje plazemske atmosfere. Laserski žarki grejejo površino kroglice iz D in 
T. Površina kroglice izpareva in nastaja plazemska atmosfera. b) Kompresija. Plazemska 
atmosfera se širi in stiska preostali D in T v kroglici. c) Vžig. Gostota D in T doseže kritično 
vrednost, temperatura doseže 100 milijonov K. d) Gorenje. Stisnjeno gorivo eksplodira [7]. 

Pri termonuklearni fuziji z magnetnim zadrževanjem na tok plazme vplivamo z zunanjim 
magnetnim poljem. Nabiti delci se okoli magnetnih silnic gibljejo po vijačnici [7]. S 
primernim poljem lahko plazmo spravimo stran od sten reaktorja. Plazma je v posebej 
oblikovani toroidni posodi v kateri magnetne silnice tvorijo sklenjene zanke (slika 6). 
Vzdolžni tok nabitih delcev ustvari magnetno polje v polarni smeri (Bp). Radialna magnetna 
sila kaže proti središču, zato se plazma prične stiskati (pinch effect) [3]. Tok plazme se zoži in 
loči od sten. Ker imajo ioni mnogo večjo maso kot elektroni, krožijo po krožnici z večjim 
polmerom in lahko hitreje pobegnejo (difudirajo). Nevtralnost plazme tako zagotavljamo še z 
zunanjim magnetnim poljem (Bt). Imamo torej magnetno polje zaradi toka plazme (poloidalno 
polje) in dodatno zunanje magnetno polje (toroidalno polje), kar je prikazano na sliki 6 [7]. 

 

Slika 5. Termonuklearna fuzija z magnetnim zadrževanjem plazme [7]. Ip: električni tok po 
plazmi; Bp: poloidalno magnetno polje; Bt: toroidalno magnetno polje. 

 



 
 

10 

 

Na osnovi magnetnega zadrževanja plazme so razvili dva glavna tipa fuzijskih reaktorjev, 
primerna za uporabo v fuzijskih elektrarnah. Ta reaktorja sta stelerator in tokamak. 

V steleratorju [3] plazmo vzbudijo v cevi, ki ima obliko zavite nesimetrične krivulje (slika 7). 
Magnetno polje znotraj nje ustvarijo z zapletenim nizom tuljav nepravilnih oblik, nameščenih 
vzdolž cevi. Plazmo nadzorujejo s poljem tako, da ostane ločena od  sten. Na sliki 7  je 
prikazan izgled reaktorja stelerator. Prvi stelerator so v Princetonu ZDA zgradili leta 1953. Že 
nekaj let je v delu stelarator Wendelstein 7-X v Nemčiji, v gradnji je TJ-II (Flexible Heliac) v 
Španiji, japonski koncept pa se imenuje LHD (Large Helical Device). Vsi trije projekti so v 
nekaterih pogledih celo obetavnejši od projektov, ki temeljijo na koncept tokamaka, čeprav 
slednjega uporabljajo v večini fuzijskih reaktorjev. 

 

Slika 6. Stelerator [8] 

Tokamak [3] omogoča izvajanje poskusov z vročo vodikovo plazmo, ki jo od sten 
nadzorovano ločujejo z močnim magnetnim poljem, ki ga ustvarjajo toroidne tuljave, 
nameščene okoli posode. Za zagotavljanje stabilnosti plazme skrbijo še dodatne, poloidne 
tuljave (slika 8). Tokamak uporabljajo v večini poskusnih reaktorjev. Poloidalno magnetno 
polje je posledica toka v plazmi, ki ga inducira elektromagnet v osi torusa, toroidalno polje pa 
s tuljavami, ki so navite okoli torusa (slika 8). Tokamak se od ostalih naprav za magnetno 
zadrževanje razlikuje predvsem po močnejšem toroidalnem polju, ki stabilizira plazmo in 
omogoča močnejše tokove. Kljub temu se plazma po določenem času destabilizira. Čas, ko je 
plazma dovolj segreta za potek fuzije, je odvisen od zunanjega magnetnega polja, ki plazmo 
drži proč od sten reaktorja, toka plazme, ki plazmo greje in ustvarja dodatno magnetno polje 
ter sistema za gretje plazme, ki skrbi za ustrezno temperaturo plazme. Trenutno ti časi znašajo 
nekaj 10 sekund [3]. 
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Slika 7. Prerez reaktorja tipa tokamak [7] 

Ker je za potek fuzije potrebna zelo visoka temperatura, je potrebno plazmo najprej segreti. 
Načini gretja plazme v tokamaku so trije [3]: ohmsko segrevanje, segrevanje s curkom 
visokoenergetskih nevtralnih delcev in radio - frekvenčno segrevanje. Omsko segrevanje je 
posledica električnega toka, ki teče skozi plazmo. Z višanjem temperature se prevodnost 
plazme poveča, tako da z ohmskim gretjem dosežemo temperaturo plazme okoli 10 milijonov 
K. Dodatno plazmo segrejejo tako, da vanjo usmerijo visoko energetske nevtralne delce, ki se 
v plazmi ionizirajo, ioni pa ob trkih z delci v plazmi oddajo del energije. Še dodatno pa 
plazmo segrejejo s pošiljanjem visoko energetskih elektromagnetnih valov, ki svojo energijo 
preko resonančne absorbcije oddajo plazmi [7]. V praksi se uporabljajo vsi trije načini gretja 
plazme, saj le tako lahko dosežemo ustrezno temperaturo za fuzijo. Reaktor tipa tokamak so 
razvili v nekdanji Sovjetski zvezi. Kmalu so reaktor tipa tokamak uporabljali v večini 
raziskovalnih programov jedrskega zlivanja. Leta 1971 so začeli z največjim fuzijskim 
projektom do takrat in sicer z projektom JET (Joint European Torus). Leta 1983 so zagnali 
reaktor tipa tokamak v JET-u, ki pa še ni dosegel pozitivne energijske bilance. Za njegovo 
delovanje je bilo potrebno vložiti več energije, kot pa jo je reaktor proizvedel. Zato so leta 
1988 začeli s projektom ITER. 

5 PROJEKT ITER 
 

ITER [9] je skupni projekt EU, Rusije, Japonske, Kitajske, Indije, ZDA in Južne Koreje. Gre 
za poskusni fuzijski reaktor na konceptu tokamaka. Obratovati naj bi začel predvidoma leta 
2015, z njegovo gradnjo pa so pričeli leta 2010 v kraju Cadarache v Franciji. ITER predstavlja 
zadnji preizkus pred prvo komercialno fuzijsko elektrarno. ITER bo večjih razsežnosti kot so 
bili prejšnji reaktorji, kar bo omogočalo večje tokove v plazmi, daljši čas zadrževanja ustrezne 
temperature plazme in s tem daljše cikle delovanja z pozitivno energijsko bilanco. Pozitivna 
energijska bilanca pomeni, da se bo v reaktorju proizvedlo več električne energije kot pa bo 
reaktor energije porabil. V reaktorju naj bi se ustvarili stabilni pogoji plazme, ki naj bi se po 
začetnem vžigu in gretju ogrevala sama in vrnila vloženo energijo. Zgolj z vidika tehnične 
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zahtevnosti bo ITER največji reaktor tipa tokamak, ki bo omogočal zlivanje devterija in tritija. 
Če bo projekt ITER uspešen in bo dokazal komercialno koristnost fuzije, se bo po 
predvidevanjih kmalu začela gradnja velikih fuzijskih elektrarn in postopno zapiranje 
energijsko, ekonomsko in ekološko neustreznih elektrarn. Na sliki 9 so prikazani  
najpomembnejši sestavni deli reaktorja tokamak v projektu ITER. 

 

Slika 9. Prerez reaktorja tokamak v reaktorju ITER (povzeto po [10]) 

6 ZAKLJUČEK 
 

V seminarju sem navedel nekaj bistvenih lastnosti fuzije. Energetska kriza, ki se počasi in 
nezadržno bliža zaradi izrabe fosilnih goriv, spodbuja nove pristope k varčevanju z električno 
energijo in rešitve za učinkovitejše pridobivanje električne energije.Za pridobivanje električne 
energije je fuzija idealna. Zaloge goriva so praktično neomejene, dokazano je njeno delovanje 
na zvezdah, nima omembe vrednega vpliva na okolje in je že preizkušena v nekaterih 
prototipnih elektrarnah. S projektom ITER, ki je v teku, pa naj bi odpravili še nekatere 
pomanjkljivosti trenutno delujočih fuzijskih reaktorjev, kot so: visoka temperatura plazme, 
hitro destabiliziranje plazme, negativna energijska bilanca, itd.  
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