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Kandidaatintyön aiheena on magneettiseen koossapitoon perustuvien fuusioreaktoreiden 

jäähdytys. Tavoitteena on selvittää magneettiseen koossapitoon perustuvien 

fuusioreaktoreiden jäähdytystarpeet ja käytössä olevat tekniikat jäähdyttämiseen. 

Pääpaino on nykyisissä koereaktoreissa, mutta suunnitteluasteella oleviin 

voimantuotantoon tarkoitettuihin reaktoreihin luodaan katsaus. Lähdemateriaali on 

koottu suurimmilta osin 2000-luvulla julkaistuista tieteellisistä vertaisarvioiduista 

artikkeleista.  

Fuusioreaktoreiden jäähdytystarpeet löytyvät suurimmilta osin plasmaa vasten olevista 

komponenteista.  Jäähdytettäviin komponentteihin kohdistuu paikoin poikkeuksellisen 

suuret lämpökuormat, mikä pakottaa kiinnittämään erityistä huomiota tehokkaan 

jäähdytyksen lisäksi myös valmistusmateriaaleihin. Jäähdytteinä nykyisissä 

tutkimusreaktoreissa toimii pääasiallisesti nestemäinen vesi ja vaativimmissa kohteissa 

reaktoria lämmönsiirtoa edistävänä tekniikkana käytetään hypervapotronia ja 

kierrenauhaa. Tulevaisuuden kaupallisiin reaktoreihin on suunniteltu käytettäväksi myös 

muita jäähdytteitä, kuten nestemäistä metallia ja heliumia, ja ne hyötävät itse 

polttoaineena käytettävän tritiumin. Sekundääripiirin on suunniteltu toimivan Brayton-

kierrolla ylikriittisellä hiilidioksidilla, tai Rankine-kierrolla perinteiseen tapaan tai 

ylikriittisellä höyryllä.   

 



 

SISÄLLYSLUETTELO 

Lyhenneluettelo 4 

1 Johdanto 5 

2 Magneettiseen koossapitoon perustuvan reaktorin toiminta 6 

2.1 Plasman kuumennus .................................................................................. 6 

2.2 Plasman hallinta ........................................................................................ 7 

3 Reaktorien rakenne 10 

3.1 ITER ........................................................................................................ 10 

3.2 Wendelstein7-X ....................................................................................... 12 

4 Kryolaitos 15 

5 Jäähdytys 17 

5.1 ITER ........................................................................................................ 17 

5.1.1 Ensimmäinen seinä ..................................................................... 18 

5.1.2 Diverttori ..................................................................................... 21 

5.2 Wendelstein 7-X ...................................................................................... 22 

5.2.1 Diverttori ..................................................................................... 23 

5.2.2 Välilevyt ja lämpökilvet .............................................................. 26 

5.2.3 Seinäpaneelit ............................................................................... 27 

5.3 Jäähdytystarpeiden tarkastelu .................................................................. 27 

6 Demonstraatiolaitokset ja voimantuotanto 29 

6.1 Vaippa ..................................................................................................... 30 

6.2 Diverttori ................................................................................................. 31 

6.3 Sekundääripiiri ........................................................................................ 32 

6.4 Pulssittainen ajo ....................................................................................... 34 

7 Johtopäätökset 36 

8 Yhteenveto 38 

Lähdeluettelo 40 



4 

 

LYHENNELUETTELO 

CuCrZr Kupari-kromi-zirkonium 

DCLL Dual-Coolant Lithium-Lead, tupla-jäähdyte litium-lyijy 

DEMO Demonstration, demonstraatio 

EFDA European Fusion Development Agreement, euroopan fuusion 

kehittämissopimus 

HCLL Helium Cooled Lithium-Lead 

HRS Heat Rejection system, lämmönhylkäysjärjestelmä 

ITER International Thermonuclear Experimental Reactor, kansainvälinen 

termonukleaarinen koereaktori 

LiPb Lithium-Lead, litium-lyijy 

MHD magneettishydrodynaaminen 

NaK Natrium-Kalium-seos 

Nb-Ti Niobium-Titaani-seos 

Nb3Sn Niobium-Tina-seos 

SCLL Self-Cooled Lithium-Lead 

S-CO2 Supercritical carbondioxide, ylikriittinen hiilidioksidi 

WCLL Water Cooled Lithium-Lead, vesijäähdytetty litium-lyijy 

W7-X Wendelstein 7-X 
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1 JOHDANTO 

Fuusioreaktiolla tarkoitetaan ydinreaktiota, jossa kaksi atomiydintä yhdistyy yhdeksi 

raskaammaksi atomiytimeksi, jolloin vapautuu runsaasti energiaa. Sama reaktio tuottaa 

tähtien energian. Ensimmäinen ihmisen luoma fuusio tapahtui pommin muodossa 

Greenhouse Item-testeissä tyynellä merellä 1951 (NWA 2003). Samoihin aikoihin 

esiteltiin ensimmäiset fuusioreaktorit paperilla (WNA 2017). Fuusioreaktioita on 

saavutettu tutkimuslaitoksissa, mutta jatkuvaa reaktiota joka tuottaisi enemmän energiaa 

kuin mitä reaktion aiheuttamiseen tarvitaan ei ole vielä pystytty luomaan.  

Fuusioreaktoreita on esitetty korvaamaan fissioon perustuvia ydinreaktoreita ja 

perinteisiä polttolaitoksia. Fuusion etu fissioreaktioon olisi huomattavasti pienempi 

säteilyn ja radioaktiivisen jätteen määrä. Fuusioreaktorin onnettomuudet eivät myöskään 

olisi yhtä kauaskantoiset kuin fissioreaktoreissa, sillä fuusioreaktio vaatii hyvin tarkat 

olosuhteet ja jatkuvan polttoaineen syötön reaktion ylläpitämiseksi (ITER 2018a), siinä 

missä fissioreaktio voi äärimmäisessä tilanteessa levitä hallitsemattomasti, ja 

ketjureaktion pysäyttäminen ei vielä pysäytä lämmön kehittymistä polttoaineessa. 

Perinteisiin polttolaitoksiin nähden etuna on, että fuusioreaktori ei tuota 

kasvihuonekaasuja tai muita ilmapäästöjä, sekä teoriassa rajaton polttoaineen määrä, sillä 

fuusiopolttoaineena käytetään tyypillisesti vedyn eri isotooppeja (MPIPP 2018a). 

Maailmassa on käynnissä useita fuusioprojekteja, joissa on käytössä eri menetelmiä saada 

aikaan itseään ylläpitävä reaktio. Tämän kandityön aihe on erityisesti magneettiseen 

koossapitoon perustuvan fuusioreaktorin jäähdytys. Työn tavoitteena on selvittää 

koereaktoreissa jo käytössä olevat sekä fuusiovoimalaitoksiin suunnitellut tavat 

fuusioreaktorin jäähdytykseen, sekä tarkastella ilmenneitä ongelmia ja vielä ratkaisematta 

olevia haasteita. Työssä käydään yleisesti läpi lupaavimmat rakennetut ja rakenteilla 

olevat fuusioreaktoriteknologiat, fuusion haasteet, sekä tarkastellaan rakenteita ja 

järjestelmiä joilla lämpöä siirretään reaktoreissa. Tulevaisuuden voimantuotantoon 

tarkoitettujen reaktoreiden kannalta tarkastellaan eri jäähdytteiden sopivuutta 

fuusioreaktorin voimantuotantoon ja jäähdytykseen.   
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2 MAGNEETTISEEN KOOSSAPITOON PERUSTUVAN 

REAKTORIN TOIMINTA 

Fuusioreaktori tuottaa energiaa fuusioimalla kevyitä atomiytimiä raskaammiksi ytimiksi. 

Fuusio atomiydinten välillä tapahtuu, kun atomiytimet pakotetaan niin lähelle toisiaan, 

että atomien toisiaan puoleensa vetävä vahva ydinvoima ylittää niitä pois toisistaan 

työntävän elektrostaattisen voiman. Fuusioreaktiossa osa fuusioituvien atomien massasta 

muuttuu energiaksi. Jos vapautuva energia on suurempi kuin reaktion aikaansaamiseksi 

tarvittava energia, on reaktio itseään ylläpitävä, kunhan polttoainetta on tarpeeksi 

saatavilla. Tähdissä fuusio on mahdollinen tähtien massiivisen gravitaatiovoiman 

ansiosta, joka vetää atomiytimet tarpeeksi lähelle toisiaan. Fuusioreaktoreissa tällaisen 

ilmiön aikaansaaminen painovoiman avulla ei ole mahdollista, vaan atomien yhteen 

törmääminen aiheutetaan kuumentamalla atomeita ja siten kasvattamalla niiden liike-

energiaa merkittävästi. (Conn R. 2018). 

Maailmalla on käynnissä useita fuusioprojekteja, joista Euroopassa lupaavimmilta 

vaikuttavat tokamak-tyyppinen International Thermonuclear Experiment Reactor (ITER) 

ja stellarator-tyyppinen Wendelstein 7-X (W7-X) projektit. Molempien reaktoreiden 

toiminta perustuu niin kutsuttuun magneettiseen koossapitoon, jossa kaasu kuumennetaan 

plasmaksi jossa fuusioreaktio voi tapahtua, ja plasma pidetään irti reaktorin seinistä 

vahvojen magneettikenttien avulla. 

2.1 Plasman kuumennus 

Reaktion aikaansaamiseksi magneettisen koossapidon fuusioreaktoreissa polttoaine 

kuumennetaan vaadittavaan yli 100 miljoonan °C lämpötilaan (Eurofusion 2018a). 

Kuumentamiseen on käytössä kolme päätapaa: sähkövirtakuumennus (eng. current 

heating), korkeataajuuskuumennus (eng. high-frequency heating) ja 

neutraalipartikkelikuumennus (eng. neutral particle heating). (MPIPP 2018b). 
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Sähkövirtakuumennus toimii siten, että sähköä johtavaan plasmaan ajetaan sähkövirta. 

Tällöin plasma tuottaa lämpöä resistanssinsa ansiosta. Plasman lämpötilan kasvaessa 

resistanssi kuitenkin pienenee, jolloin myös lämmöntuotto pienenee. Tätä metodia 

voidaankin käyttää vain plasman alkulämmitykseen. Sähkövirtakuumennus on käytössä 

vain tokamakeissa, sillä stellaratoreiden plasmaan ei ajeta erillistä sähkövirtaa. (MPIPP 

2018b).   

Korkeataajuuskuumennuksessa plasmaan ohjataan tietyn taajuinen keila 

sähkömagneettisia aaltoja. Plasma partikkelit absorboivat energiaa sähkömagneettisten 

aaltojen sähkökentästä, ja siirtävät energiaa toisiin partikkeleihin törmäyksien kautta. 

(MPIPP 2018b).  

Neutraalipartikkelikuumennuksessa suuren liike-energian omaavia partikkeleita ajetaan 

plasmaan. Neutraalipartikkelikuumennuksessa synnytetään ensin ioneja ionilähteessä. 

Ionit kiihdytetään sähkökentän avulla korkeaan nopeuteensa. Kiihdytyksen jälkeen ionien 

sähköinen varaus neutralisoidaan, jotta ne eivät hidastuisi reaktorin magneettikentässä. 

Tämän jälkeen partikkelit ajetaan plasmaan, missä neutralisoidut partikkelit lämmittävät 

plasmapartikkeleita törmäyksien kautta. (MPIPP 2018b).  

2.2 Plasman hallinta 

Tokamak-tyyppisissä reaktoreissa plasma pidetään koossa magneeteilla. Kuvassa 2.1 on 

kuvattu tyypillisen tokamakin magneetit ja magneettikentät. 
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Kuva 2.1. Tokamakin magneettikentät ja kelat. (Eurofusion 2018b). 

Tokamakin magneettikentän muodostumiseen vaikuttavat ulkoiset magneetit, sekä 

plasman virtauksen itsensä aiheuttama magneettikenttä. Toruksen muotoisen 

tyhjiökammion ympärille on sijoitettu magneetteja jotka muodostavat toroidisen 

magneettikentän. Tällainen magneettikenttä on sisäreunallaan vahvempi kuin 

ulkoreunalla. Plasmapartikkelien kulkiessa korkkiruuvimaisesti toruksen ympäri, niillä 

on taipumus ajautua toruksen ulkoreunoille, jossa kenttä on heikompi, karata sieltä ja osua 

tyhjiökammion seiniin. Muuttuvan sähkövirran ajaminen plasman läpi muodostaa 

poloidisen magneettikentän toruksen ympäri, joka vääntää magneettikentän viivoja 

spiraalinomaiseksi, aiheuttaen kuvassa 2.1 kuvatut torusta ympäri kiertävät 

magneettikentän viivat. Partikkelit jatkavat edelleen kulkeutumistaan kentän viivoilta 

toisille, mutta kun plasma partikkeli nyt kulkee kentässä, voi se ajelehtia matalamman 

kentän alueelta korkeamman kentän alueelle ja toisin päin. Tämä ei poista partikkelien 

menetystä kokonaan, mutta pienentää sitä huomattavasti. Magneettikentästä karkaavat 

partikkelit pystytään suurimmilta osin ohjaamaan niitä varten rakennettuun 

komponenttiin, diverttoriin (eng. divertor). Muut reaktorin sisäpinnat on silti rakennettava 

kestämään suhteessa pienempi plasmapartikkeleiden karkailun aiheuttama lämpökuorma. 



9 

 

Käytössä on myös kolmas kenttä, joka muodostetaan ulkoisilla magneeteilla. Tämän 

kentän tarkoituksena on lukita plasma paikoilleen ja estää plasman pakeneminen seiniin.  

(Eurofusion 2018c; Lee 2017) 

Yksi tokamak-tyyppisen reaktorin huonoista puolista on, että sitä operoidaan pulsseittain 

sähkömagneettisen induktion avulla. Virran kasvattaminen poloidisissa käämeissä 

indusoi aiemmin mainitun sähkövirran plasmaan. Saavutettaessa maksimiarvo virralle 

joka käämeihin pystytään ajamaan, loppuu myös virran indusoituminen plasmaan. 

(Eurofusion 2018c). 

Stellarator-tyyppisen reaktorin plasman koossapito on myös toteutettu magneeteilla. 

Stellaratorissa plasmaan ei ajeta sähkövirtaa, vaan tarvittavan muotoinen, vääntynyt 

magneettikenttä muodostetaan kokonaan ulkoisilla magneeteilla, jonka johdosta 

stellaratoria voidaan ajaa jatkuvatoimisesti. Vääntynyt magneettikenttä saa aikaan saman, 

mikä tokamakeissa on toteutettu poloidisilla magneeteilla, eli partikkelit eivät tällaisessa 

kentässä ajelehdi reunoille ja karkaa magneettikentästä niin helposti. Magneettikenttä ja 

sen muodostavat magneetit on kuvattu kuvassa 2.2. Stellaratori tarvitsee myös 

diverttorikomponentin vastaanottamaan plasmapartikkeleiden kentästä ajelehtimisesta 

aiheutuvat lämpökuormat, sekä riittävän suojauksen muille seinämille. Tällaisen 

reaktorin rakentaminen on käytännössä erittäin vaikeaa. Kentän mallintaminen vaatii 

supertietokoneita vaikean geometriansa vuoksi, ja magneettien sijoittaminen suhteessa 

toisiinsa tulee tehdä noin 100 mikrometrin tarkkuudella. (Lee 2017) 

 

Kuva 2.2. Stellaratorin magneetit ja magneettikenttä. (Eurofusion 2018d) 
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3 REAKTORIEN RAKENNE 

Magneettisesti koossapidetyt reaktorit ITER ja W7-X koostuvat samankaltaisista osista, 

mutta eroja löytyy toteutustavasta. Magneettisen koossapidon reaktoreissa on paikoin 

äärimmäisen alhainen paine. Tällaisia paikkoja ovat tyhjiöastia jossa itse fuusio tapahtuu, 

sekä tila jossa suprajohtavat magneetit sijaitsevat. Tyhjiöastian sisällä alhaisella paineella 

pidetään ilman sisältämät epäpuhtaudet, kuten happi ja typpi, pois plasmasta. Plasma 

myös luovuttaisi nopeasti lämpöenergiansa ilman partikkeleille törmäyksissä. 

Suprajohteille alhainen paine taas on edellytys äärimmäisen alhaisten lämpötilojen 

saavuttamiselle. (Conn R. 2018). 

3.1 ITER 

ITER on eteläranskaan rakenteilla oleva tokamak-tyyppinen fuusioreaktori. ITER:illä on 

tarkoitus saavuttaa ensimmäistä kertaa maailman historiassa nettoenergian tuotanto 

fuusioreaktorilla, eli reaktiosta saadaan enemmän energiaa ulos, kuin mitä plasman 

lämmittämiseen käytetään. (ITER 2018b). Kuvassa 3.1 on kuvattu ITERin rakenne ja 

nimetty käsitellyt pääkomponentit. 

 

Kuva 3.1. ITER ja sen pääkomponentit nimettyinä ja merkittyinä eri väreillä. (Fusion For 

Energy 2012). 
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ITER:in pääkomponentteja ovat kryostaatti (eng. cryostat), lämpökilpi, tyhjiöastia (eng. 

vacuum vessel), magneettikokoonpanot ja vaippa (eng. blanket), joka pitää sisällään 

diverttorin ja sisäseinämien paneelilevyt. 

ITER:in uloin komponentti on kryostaatti.  Kryostaatista poistetaan lähes kaikki ilma, 

jolloin paine rakennelman sisällä on 10 -4 Pascalia. Poistamalla kaasut kryostaatista se 

toimii samalla eristeenä lämpökilven ja kryostaatin ulkopuolisen ympäristön välillä, 

minimoiden lämmön siirtymisen ulkopuolelta kohti lämpökilven sisäpuolisia 

magneetteja. Paineen alentuessa kryostaatissa rakenteista vapautuu pieniä määriä kaasuja, 

joiden poistamiseen ja alhaisen paineen ylläpitoon käytetään kryopumppuja. (ITER 

2015).  

Kryostaatin sisällä ITER:ssa sijaitsee kaksikerroksinen lämpökilpi. Lämpökilpeä 

viilennetään aktiivisesti 80 kelviniin nestemäisellä heliumilla. Ensimmäinen kerros 

lämpökilvestä sijaitsee tyhjiöastian ja suprajohtavien magneettien välillä. Toinen kerros 

on magneettien ja kryostaatin välissä. (ITER 2018c). 

Lämpökilpien välissä sijaitsee suprajohtavat magneetit. ITER:ssa käytettävät magneetit 

valmistetaan niobium-titaani -seoksesta (Nb-Ti), sekä osa magneeteista niobium-tina-

seoksesta (Nb3Sn). Nb3Sn kriittinen lämpötila on 18.3 kelviniä, ja Nb-Ti kriittinen 

lämpötila on 10 kelviniä. Molemmissa reaktoreissa magneetit jäähdytetään käytön aikana 

noin 4 kelvinin lämpötilaan. (ITER 2018d) 

Sisemmän lämpökilven sisäpuolella sijaitsee tyhjiöastia. Tyhjiöastiaan tuotetaan myös 

lähes tyhjiötä vastaavat olosuhteet plasmaa varten. ITER:ssa tyhjiöastia muodostuu 

kaksinkertaisista terässeinistä. Seinien välillä virtaa jäähdytysvesi joka poistaa käytön 

aikana muodostunutta lämpöä. Tyhjiöastia toimii samalla tukirakenteena muun muassa 

sen sisällä sijaitsevalle vaipalla ja divertorille. (ITER 2018c) 

Tyhjiöastian sisäpuolinen seinämä on vuorattu vaipalla, joka toimii säteily ja 

lämpösuojana magneeteille ja ulkopuolisille teräsrakenteille. Neutronien törmätessä ja 

absorboituessa vaippaan muodostuu vaippaan lämpöä. Lämpö poistetaan vaipan sisään 
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rakennetulla vesijäähdytysjärjestelmällä. Tulevaisuuden fuusioreaktoreiden 

voimantuotannon päälähde tulee olemaan vaippa-rakennelma. Vaipan plasmaa kohden 

olevaa sisäseinää kutsutaan ensimmäiseksi seinäksi (eng. First Wall). Ensimmäinen seinä 

ottaa vastaan lämpöä plasmasta. (ITER 2018e). 

ITER:ssa tyhjiöastian pohjalla sijaitsee diverttori. Diverttorien sijainti ITER:ssa on 

nähtävissä kuvassa 3.1. Diverttorin tehtävä on poistaa tyhjiöastiasta reaktiossa syntynyttä 

tuhkaa ja puhdistaa plasmaa. Diverttorissa on niin kutsutut sisemmät ja ulommat kohteet, 

jotka on sijoitettu magneettikenttien risteyskohtaan ottamaan vastaan alueen vahva 

plasmapartikkelipommitus. Näin ollen diverttori myös suojaa muita osia lämpö- ja 

neutronikuormalta. Kohteet on suunniteltu vaihdettavaksi ainakin kerran ITERin 

elinkaaren aikana. (ITER 2018f). 

3.2 Wendelstein7-X 

W7-X on saksaan rakennettu tutkimusreaktori. W7-X:n tarkoitus ei ole tuottaa 

fuusioreaktiota, vaan tutkia plasmaan hallintaan liittyviä tekniikoita ja ongelmia, sekä 

todistaa stellarator -tyyppisen reaktorin kelpaavan tulevaisuuden fuusiovoimalaitoksen 

reaktoriksi. (MPIPP 2018c) 

W7-X koostuu paljolti saman tehtävän täyttävistä osista kuin ITER, mutta on kooltaan 

pienempi. W7-X:ssä ei ole ITER:sta löytyvää pystymagneettiosiota, mikä pienentää 

kryostaatin koon tarvetta, ja kryostaatti voidaan tiivistää ympäröimään pelkät toroidiset 

magneetit ja tyhjiöastia.  Kuvassa 3.2 esitetty W7-X:n rakenne pääpiirteittäin. 
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Kuva 3.2. . W7-X rakenne ja pääkomponentteja. Lämpöeristeiden sijainti reaktorissa ei ole yhtä 

selvä ja helppolukuinen kuin ITER:ssa. (Neuerbauer O., 2018). 

Uloimpana reaktorista löytyy kryostaatti, joka sulkee sisäänsä reaktorin. Kryostaatin ja 

tyhjiöastian välillä vallitsee alle 10-6 millibaarin paine. Tässä tilassa sijaitsee 

suprajohtavat magneetit ja lämpöeristys. (Koppe et. al. 2011, 716). 

W7-X:ssä on lämpöeristeet kryostaatin ja tyhjiöastian muodostaman tilan sisä- ja 

ulkoseinillä. Ulkoseinällä on lämpöeristys ympäristöä vastaan. Tämän eristyksen 

uloimmat kerrokset on toteutettu ns. monikerroseristyksellä (eng. multi-layer insulation, 

MLI), joka koostuu useasta kerroksesta aluminisoitua Kaptonia, joiden välissä on 

lasikuidusta valmistetut välikappaleet. Sisin kerros, eli magneetteja vasten oleva kerros, 

on messinkiä, ja sitä jäähdytetään aktiivisesti heliumilla 80 kelvinin lämpötilaan. 

Tyhjiöastian pinta, ja samalla plasman puolella oleva pinta, on rakenteeltaan 

samantapainen kuin ulkokuoren eristys, sillä erolla, että messingin sijaan kilpi on 

rakennettu lasikuidusta, johon on sisäänrakennettu kupariverkkoja. Kuparin tehtävä on 

jakaa lämpö tasaisesti lasikuidun sisällä ja johtaa lämpö jäähdytysputkiin. (Riße K. et. al. 

2011, 722). 



14 

 

Lämpöeristysten välissä sijaitsevat suprajohtavat magneetit. W7-X:n magneetit ovat 

valmistettu niobium-titaani -seoksesta (Nb-Ti). Magneetit jäähdytetään noin 4 kelvinin 

lämpötilaan. (MPIPP 2018d) 

Sisimpänä sijaitsee tyhjiöastia, jossa fuusioreaktio tapahtuu. Tyhjiöastian sisällä vallitsee 

alle 10-8 millibaarin paine. Astian sisällä sijaitsee mm. diverttori, lämpökilvet, 

seinäpaneelit ja välilevyt (eng. baffles). (Koppe et. al. 2011, 716). W7-X:n 

monimutkaisesta magneettikentästä johtuen diverttorin sijoitus on keskitetty eri puolille 

reaktoria. Diverttorien sijoitus kuvattu kuvassa 3.3. 

 

Kuva 3.3. W7-X-reaktorin diverttorien kohdat kuvattu punaisella. (MPIPP 2018e). 
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4 KRYOLAITOS 

Magneettisen koossapidon fuusioreaktoreissa käytetään suprajohtavia magneetteja 

plasman hallintaan. Suprajohteella tarkoitetaan ainetta, joka alittaessaan kriittisen 

lämpötilan menettää resistiivisyytensä. Reaktoreissa käytettävien suprajohteiden 

lämpötilat ovat erittäin alhaisia, ja vaativat paljon kylmätehoa. Tarvittava kylmäteho 

suprajohteiden jäähdyttämiseen tuotetaan erillisessä kryolaitoksessa.  Suprajohteet 

pystyvät siirtämään suurempia määriä virtaa, ja käyttävät vähemmän virtaa kuin 

perinteiset johdot. Kuvassa 4.1 esitetty 12,5 kiloampeerin perinteisen kaapelin ja 

suprajohteen kokoero.  

 

Kuva 4.1. Vasemmanpuoleinen kuparista valmistettu kaapeli pystyy johtamaan 12,5 kA 

sähkövirran. Oikealla oleva niobium-titaani-seoksesta valmistettu kaapeli pystyy johtamaan 

suprajohtavassa tilassaan saman virran. (Cid Vidal et. al. 2018). 

Esimerkiksi ITERin toroidisen kentän magneetit on suunniteltu tuottamaan 41 gigajoulen 

magneettinen energia ja 11.8 teslan maksimi magneettikenttä (ITER 2018d). Tämän 

kokoluokan magneetit vaativat luonnollisesti korkean sähkövirran toimiakseen.  

Vaadittu 4 kelvinin lämpötila saavutetaan ja ylläpidetään tyypillisesti heliumilla. 

Heliumin ja typen tuottoon on ITER:ssa erillinen kryolaitos. Laitoksen 
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jäähdytyskapasiteetti on 75 kW 4,5 kelvinin lämpötilassa, ja pystyy maksimissaan 

nesteyttämään 12 300 litraa heliumia tunnissa. Samassa laitoksessa valmistetaan myös 

nestemäistä typpeä, jota käytetään esijäähdyttimenä helium -laitoksella. Typestä saatava 

jäähdytyskapasiteetti on 1300 kW 80 kelvinin lämpötilassa. Kryolaitokselta jäähdytteet 

johdetaan kohteisiinsa putkia pitkin. ITER:in magneetit kuluttavat noin 45 % tuotetusta 

kylmätehosta, lämpökilpi noin 40 % ja kryopumput jäljelle jäävät 15 %. Käytön aikana 

ITER:in kryopiirissä tulee kiertämään lähes 25 tonnia nestemäistä heliumia. (ITER 

2018g). 

Yhtenäisen jäähdytyksen ja rakenteiden kestämisen varmentamiseksi reaktoreiden 

kryopiiri jäähdytetään hyvin maltillisesti. Samoin toimitaan myös lämmittämisen kanssa. 

Vuonna 2015 W7-X:ää jäähdytettiin 1 K/h maksimi jäähtymisnopeudella. Tällöin 

jäähdytys huonelämpötilasta 6 kelviniin kesti 24 päivää. Lämmittämisessä keskiarvoinen 

lämpenemisnopeus oli 0.6 K/h ja se kesti 4 viikkoa. (Nagel et. al 2017, 155). 
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5 JÄÄHDYTYS 

Magneettisen koossapidon fuusioreaktoreissa löytyy kryogeenisten kohteiden lisäksi 

jäähdytystarve plasman vaikutuspiirissä olevista komponenteista. Lämpökuorma 

aiheutuu suurimmilta osin kuuman plasman säteilemästä lämmöstä pintoihin, sekä 

plasmasta vapautuvista neutroneista, jotka siirtävät lämpönsä ympäröiviin rakenteisiin. 

Pieni osa plasmapartikkeleista myös väistämättä karkaa magneettikentästä aiheuttaen 

paikallisesti hyvin merkittäviä lämpökuormia. Samanlaisia kuormia aiheuttaa myös 

reaktiossa syntyvä tuhka. ITER:ssa ja W7-X:ssä plasmapartikkeleiden ja tuhkan 

karkaaminen pystytään kuitenkin keskittämään aiemmin mainittuun diverttoriin, jonka 

ansioista plasman aiheuttamat lämpökuormat ja mahdolliset vahingot muihin pintoihin 

pysyvät pienempinä ja saadaan keskitettyä niille tarkoitetuille alueille. (Di Maio et. Al. 

2015, 1470; ITER 2018f; MPIPP 2018e) 

Voimantuotannon on suunniteltu toimivan näiden komponenttien kautta, sillä 

komponentit kuumenevat satojen celsiusasteiden lämpötilaan plasman vaikutuksesta. Eri 

jäähdytevaihtoehtoja on tutkittu ja esitetty käyttäväksi tulevaisuuden reaktoreissa. 

ITER:issä ja W7-X:ssä plasmaa vasten olevien komponenttien jäähdytys toteutetaan 

vedellä. 

5.1 ITER 

ITER:in jäähdytettäviä osia ovat ensimmäinen seinä, joka ottaa vastaan suurimman osan 

lämpösäteilystä, kilpipalikka (eng. shield block), joka ottaa vastaan neutronien 

aiheuttaman lämmön, sekä diverttori, joka ottaa vastaan osan lämpösäteilystä sekä 

plasmapartikkelien ja fuusiossa syntyneen tuhkan tuoman lämmön. ITER:in vaippa -

rakennelma on jaettu 20°-sektoreihin, joista jokainen rakentuu 24 moduulista jotka 

mukailevat magneetteja ja ympäröivät plasmaa (Di Maio et. al. 2015, 1471). 

ITER ei tuota energiaa käyttöön, vaan kaikki lämpö johdetaan niin kutsuttuun 

lämmönhylkäysjärjestelmään (eng. heat Rejection System, HRS), jossa reaktorista saatu 

lämpö vapautetaan ympäristöön (Dell’Orco G. et. al. 2011, 18). 
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5.1.1 Ensimmäinen seinä 

Tyhjiöastian vuoraava vaippa koostuu kilpipalikasta, joka toimii rakenteellisena tukena 

ja säteilysuojana, sekä kilpipalikkaan kiinnittyvästä paneelikokoonpanosta, 

ensimmäisestä seinästä. Ensimmäisen seinän plasmaa lähinnä on berylliumista 

valmistettu paneeli. Paneelit kiinnittyvät niin kutsuttuihin sormiin (eng. fingers), joihin 

johdetaan myös jäähdytteenä käytettävä vesi. Ensimmäinen seinä on yksi suoraan lähinnä 

plasmaa olevista komponenteista. Olosuhteet, joissa ensimmäinen seinä toimii, ovat niin 

rankat, että se suunnitellaan vaihdettavaksi ainakin kerran reaktorin eliniän aikana. 

Ensimmäinen seinä onkin jaettu moduularisiksi ja irrotettaviksi osioiksi. 

Vaippamoduulien muoto vaihtelee hieman, riippuen niiden sijainnista reaktorissa. 

(Raffray R. et. al. 2011, 1). Vaippamoduulin kokoonpano on kuvattu kuvassa 5.1. 

 

Kuva 5.1. Vaippamoduuli, joka koostuu kilpipalikasta ja ensimmäisen seinän paneeleista. 

Sormet kiinnitetään I-palkkiin, ja I-palkki kilpipalikkaan. (Raffray R. et. al. 2011, 2). 

Ensimmäisen seinän paneelit on suunniteltu kestämään 1-2 MW/m2 lämpövuo. Tietyissä 

kohtaa ensimmäistä seinää lämpövuo voi kuitenkin kasvaa 5 MW/m2, joten näihin kohtiin 

tarvitaan korkeampaa lämpöä kestävät paneelit. Beryllium on valikoitunut paneelien 

rakennusaineeksi sen korkean sulamispisteen, hyvän lämmönjohtavuuden ja korroosion 
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keston takia. Jäähdytyksen kannalta oleellisin osa ensimmäisessä seinässä ovat sormet. 

Jokaisen sormen sisällä kulkee oma jäähdytyskanava, joihin vesi tulee sisään noin 70 °C 

-asteisena ja 2.5 – 3 MPa paineessa. Virtausnopeus vedellä kanavissa on 2-3 m/s. (Mitteau 

et. al. 2013, 569; Raffray et. al. 2011, 1-3).  Kuvassa 5.2 on esitetty tyypillinen seinästä 

löytyvä sormi. 

 

Kuva 5.2. Sormi. Jäähdytelinja kulkee sormen sisällä. (Di Maio et. al. 2015, 1472). 

Suurien lämpökuormien poistamiseen käytetään hypervapotron-tekniikkaa. 

Hypervapotronin periaate perustuu veden kiehumiseen ja lauhtumiseen. Virtauskanavan 

katossa on virtaussuuntaan nähden poikittaisen rivat, joiden yläosan lämpötila on yli 

kriittiseen lämpövuohon tarvittava, ja loput rivasta on lähellä vakaan kuplakiehunnan 

lämpötilaa. Ripojen väliin jäävissä raoissa tapahtuu jatkuvaa kiehuntaa ja lauhtumista, 

joiden avulla lämpöä saadaan siirrettyä tehokkaammin seinästä. (Pascal.Ribot S. 2007, 

1781). Kuvassa 5.2 on kuvattu hypervapotron -tekniikassa käytetty virtauskanava. 

 

Kuva 5.3. Hypervapotronin rakenne. Alijäähtynyt vesi virtaa kanavassa jonka kattoon on 

kaiverrettu ripoja. (Pascal-Ribot S. 2007, 1782). 

Kulkiessaan kilpipalikan läpi neutronien liike-energia muuttuu lämmöksi niiden 

törmätessä rakenteisiin.  
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Kuvassa 5.4 on kuvattu kaikkien yhden moduulin seinään kiinnitettävien sormien 

muodostama jäähdytyspiiri ja kilpipalikan jäähdytyspiiri. 

 

Kuva 5.4 Sormien jäähdytyslinjat kattavat koko ensimmäisen seinän paneelien pinta-alan (vas). 

Oikealla kilpipalikan jäähdytyspiirit. (Di Maio et. al. 2015, 1471-1472). 

Kuvassa 5.5 esitetään sekä ensimmäisen seinän että kilpipalikan jäähdytyspiirit yhdessä 

moduulissa, sekä yhteen sektoriin tulevat ja siitä lähtevät jäähdytepiirit.  

 

Kuva 5.5. Moduulin jäähdytyspiiri vasemmalla. Vesi johdetaan sisään ja ulos moduulista 

erillisillä putkilla. Oikealla näkyy sinisellä moduuleihin tulevat piirit ja punaisella pois lähtevät 

piirit. (Di Maio et. al. 2015, 1472; Raffray et. at. 2012, 775).  

Käytön aikana ensimmäisen seinän ja kilpipalikan muodostama vaippa poistaa 

kokonaisuudessaan 736 MW lämpötehoa reaktorista (Di Maio et. al. 2015, 1471).  
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5.1.2 Diverttori 

Vaippamoduulien tavoin myös diverttorin rakenne on modulaarinen, ja se koostuu 54 

kasettikokoonpanosta. Diverttorin tehtävä on poistaa reaktorista fuusiossa syntynyttä 

tuhkaa, joka koostuu suurimmilta osin alfa -partikkeleista ja seinistä irronneista 

hiukkasista, sekä vastaanottaa suurimmat plasman aiheuttamat lämpökuormat ja siten 

suojata muita reaktorin komponentteja lämpö- ja neutronikuorman mahdollisesti 

aiheuttamilta vaurioilta. (ITER 2018f). 

Diverttoriin kohdistuu käytön aikana 10 MW/m2 lämpökuorma, ja transienteissa 

lämpökuorma voi kasvaa 20 MW/m2. Diverttorin pinnalla lämpötila voi nousta 2000 

°C:een. Lämmönpoisto on siten oleellinen osa diverttoria. Diverttorin pintamateriaalina 

käytetään volframia sen erittäin korkean sulamispisteen vuoksi. (Hirai T. et. al. 2016, 616 

- 617). 

Kuvassa 5.6 kuvataan yhden diverttorikasetin rakennetta. Plasmasta karanneiden 

partikkelien pommituksessa ovat ulompi- ja sisempi vertikaalinen kohde ja kupu. 

 

Kuva 5.6. ITER:n kasettikokoonpano. Diverttori koostuu 54 kasetista, jotka asennetaan 

tyhjiökammion pohjalle vieretysten. (Hirai T. et. al 2016, 617) 

Jäähdytysvesi tulee sisään diverttoriin 100 °C lämpötilassa 42 baarin paineessa ja poistuu 

154 °C lämpötilassa 28 baarin paineessa. Paineen lasku johtuu jäähdytyspiirien 

monimutkaisesta rakenteesta. Veden massavirta yhteen kasettiin on noin 17,3 kg/s, ja 
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koko rakennelmaan 934 kg/s. (Tincani et. al. 2008, 1034). Kuvassa 5.7. on kuvattu 

diverttorin plasmaa kohden olevien pintojen lämmönpoistomenetelmiä. 

 

Kuva 5.7. Vasemmalla kuvattu vertikaalisten kohteiden jäähdytys ja oikealla kuvun ja 

heijastuslevyjen lämmönpoisto. (Hirai T. et. al. 2017, 253). 

Vertikaalisissa kohteissa pinnat koostuvat nk. monoblokeista, jotka on valmistettu 

volframista. Näiden monoblokkien sisällä kulkevat jäähdytysputket, joiden sisällä kulkee 

kierrenauhat tehostamassa lämmönsiirtoa. Kuvun ja partikkelien heijastuslevyjen 

jäähdytys toteutetaan hypervapotron-tekniikalla. (Hirai et. al. 2016, 617). 

5.2 Wendelstein 7-X  

W7-X:ssa jäähdytettäviä kohteita ovat tyhjiökammion seinämät, jotka koostuvat 

välilevyistä, lämpökilvistä ja seinäpaneeleista, sekä diverttori. Kuten ITER:ssa, myös 

W7-X:ssa pääosa lämmöstä siirtyy seiniin ja diverttoriin lämpösäteilynä, ja diverttoriin 

osin plasmasta poistettavina epäpuhtauksina. Kuvassa 5.8 näkyy W7-X:n sisäseiniä 

vuoraavaat elementit, jotka vaativat jäähdytystä.  
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Kuva 5.8. W7-X:n jäähdytettävät komponentit. (Peng et. al. 2013, 1728) 

W-7X:n toiminta on jaettu kahteen vaiheeseen, jossa ensimmäisessä vaiheessa 

operoidaan kevyellä vedyllä muutaman vuoden ajan. Kevyt vety tuottaa röntgensäteitä, 

jotka absorboituvat tyhjiökammion seiniin. Toisessa vaiheessa operoidaan deuteriumilla, 

jolloin käytössä vapautuu myös neutroneita. Molemmissa vaiheissa plasman lämpösäteily 

aiheuttaa huomattavan lämpökuorman. W-7X:ssä ei ole ITER:n kilpipalikoiden tapaisia 

komponentteja säteilysuojana tai ottamaan vastaan neutronien aiheuttamaa lämpöä. 

Neutronit kulkevat reaktorin läpi, ja absorboituvat reaktorihallin 1,8 metriä paksuihin 

betoniseiniin. (MPIPP 2018f).  

5.2.1 Diverttori 

Reaktorin operoinnin ensimmäisessä vaiheessa reaktorin diverttori on inertiajäähdytetty 

(eng. inertially cooled). Tämä on mahdollista, sillä ensimmäisessä vaiheessa 

plasmaoperaatiot kestävät kerrallaan vain 10 sekuntia. Toisessa vaiheessa on tarkoitus 

operoida täydellä kuormalla ja pitempiä aikoja, jolloin myös inertiajäähdytetyt 

diverttorielementit vaihdetaan aktiivisesti jäähdytettyihin. (Lumsdaine et. al. 2015, 1357). 

Toisen vaiheen diverttorin kohde-elementit ovat suunniteltu kestämään 10 MW/m2 

stationaarinen lämpökuorma, mutta kohteissa kulkevan jäähdytysputkien geometrian 

takia kohde-elementtien reunat tietyssä kohtaa kestävät vain 5 MW/m2 lämpökuormia. 

Mallinnuksissa on paljastunut, että noin 30 sekunnin kohdalla plasmaoperaatiota 

plasmaan kehittyy niin kutsuttu saappaanraksi-sähkövirta (eng. bootstrap current), jonka 

takia plasmapartikkelit iskeytyvät diverttorikohteiden reunoille. Tämä voi kuumentaa 
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reunoja yli niiden kestävyyden. Tämän kompensoimiseksi diverttorin päätyyn asennetaan 

niin kutsuttu kaavinelementti (eng. scraper element) ottamaan vastaan saappanraksi-

virran aiheuttama lämpökuorma. Mallinnuksiin perustuva maksimi kaavinelementtiin 

kohdistuva lämpökuorma on 16 MW/m2. Kaavinelementit valmistetaan kestämään 20 

MW/m2 lämpökuorma. Alkuperäisissä malleissa kaavinelementtiä ei ollut, vaan tarve 

sille on havaittu jälkeenpäin, mikä on tuonut omat ongelmansa asennukseen, sillä 

tyhjiökammiota oli jo rakennettu, ennen kuin päätös kaavinelementin lisäämisestä tehtiin. 

(Lumsdaine et. al. 2015, 1358; Lore et. al. 2014, 539).  Kuvassa 5.9 on esitetty 

kaavinelementin vaikutus diverttoriin kohdistuvaan lämpökuormaan. 

 

Kuva 5.9 Kaavin-elementti pienentää diverttorin reunoille kohdistuvaa lämpökuormaa 

huomattavasti. (Lumsdaine et. al. 2016, 2). 

Kaavinelementin jäähdyttäminen on toteutettu ITER:ssakin käytettävällä monoblokki-

tekniikalla. Monoblokit on valmistettu hiilikuitukomposiitista ja sormen sisällä kulkee 

jäähdytyspiiri, jonka sisällä on kierrenauhaa tehostamassa lämmönsiirtoa. Jäähdytteenä 

toimii vesi. Monoblokki esitetty kuvassa 5.10. (Lumsdaine et. al. 2014, 545 – 546) 

 

Kuva 5.10. Kaavin-elementin monoblokki. (Lumsdaine et. al. 2014, 546). 
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Jäähdytyksen suunnitteluvaatimuksina on, että jäähdytteen tulee pitää monoblokin 

pintalämpötila alle 1200 °C, ja keskimääräinen veden lämpötilan nousu ei saa ylittää 80 

°C, jolloin veden lämpötila keskilämpötila ei saa nousta yli 50 °C elementissä. 

(Lumsdaine et. al. 2014). Kuvassa 5.11 esitellään virtauskaavio sekä 3D-malli.  

 

Kuva 5.11. Vasemmalla kaavinelementtiin suunniteltu virtauskuvio ja kaavinelementin malli. 

Oikealla näkyy kaavinelementti jäähdytyskanavineen. (Lumsdaine et. al. 2014, 548; Boscary et. 

al. 2015, 1232). 

Diverttorin kohteet koostuvat 120:stä kohdemoduulista, jotka koostuvat kohde-

elementeistä. Kohde-elementin plasmaa kohden oleva kerros valmistetaan 

hiilikuitukomposiitista, jotka kiinnitetään CuCrZr-lämpönieluihin, joiden sisällä kulkee 

jäähdytysputket. Kohde-elementti kuvattu kuvassa 5.12. 

 

Kuva 5.12. Kohde-elementti. (Qian et. al. 2016, 566) 
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5.2.2 Välilevyt ja lämpökilvet 

Kuvassa 5.9. näkyvät diverttoria ympäröivät välilevyt ja diverttoria vastapäätä 

lämpökilvet. Välilevyjen ja lämpökilpien vastaanottama lämpökuorma on keskimäärin 

250 kW/m2 ja paikallinen huippukuorma 500 kW/m2. Lämpökuorma kumpaankin 

rakenteeseen aiheutuu lämpösäteilystä. Välilevyt ja lämpökilvet koostuvat useista 

moduuleista, joissa CuCrZr-lämpönieluihin kiinnitetään grafiittilaatat. Lämpönielujen 

läpi kulkee ruostumattomasta teräksestä valmistettu jäähdytysputki. Molemmissa 

rakenteissa jäähdytteenä toimii vesi. Moduulin rakenne esitetty kuvassa 5.13. Grafiitin ja 

lämpönielun väliin pursotetaan Sigraflex-kerros parantamaan lämmönsiirtymistä. (Peng 

et. al. 2013, 1728).  

 

Kuva 5.13. Välilevyn lämmönsiirtorakenne. (Peng et. al. 2013, 1729). 

Kuvassa 5.14 esitellään välilevyn ja lämpökilpien tukirakenteet ja putkistot.  

 

Kuva 5.14. Vasemmalla kuvattu lämpökilven jäähdytyslaatat ja –piiri. Oikealla välilevyn 

jäähdytyslevyt- ja piiri. (Peng et. al. 2013, 1729). 
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5.2.3 Seinäpaneelit 

Seinäpaneelit ovat käytössä reaktorin seinämillä kohdissa, joissa ei ole odotettavissa 

suuria lämpökuormia. Tällöin jäähdytyskään ei vaadi niin suurta huomioita. 

Seinäpaneeleihin kohdistuva lämpökuorma on keskimäärin 100 kW/m2 ja huippukuorma 

200 kW/m2. Seinäpaneelit valmistetaan ruostumattomasta teräksestä. Kaksi levyä laser-

hitsataan yhteen siten, että levyjen väliin jää kanavia, joissa jäähdytysvesi pääsee 

kulkemaan. Yhteensä reaktorissa on 200 seinäpaneelia, joista yksi esitetty kuvassa 5.15. 

(Peacock et. al. 2011, 1707). 

 

Kuva 5.15. Seinäpaneelissa näkyvä ura on hitsaussauma. Urien väliin jäävät kohoumat 

muodostavat jäähdytyspiirin. Paneelin suuri pyöreä leikkaus alalaidassa on läpivientiä varten. 

(Peacock et. al. 2011, 1707)  

5.3 Jäähdytystarpeiden tarkastelu 

Taulukossa 5.1 on koottu ITER:in komponenttien jäähdytykseen liittyviä elementtejä ja 

lämpökuormia. Taulukossa 5.2 esitetään vastaavat tiedot Wendelstein 7-X:lle. ITER:in 

osalta kilpipalikan lämpökuorma on vaikea määrittää, sillä lämpö jakautuu koko palikan 

tilavuuteen. Lämpökuorman tyyppi -kohdassa taulukoissa säteilyllä tarkoitetaan 

lämpösäteilyä, konvektiolla magneettikentästä karanneen plasman ja reaktiossa 

syntyneiden epäpuhtauksien aiheuttamaa lämpökuormaa ja neutroneilla neutronien 

rakenteissa hidastumisesta aiheutuvaa lämpökuormaa. 
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Taulukko 5.1. ITER:in komponentittien lämmönsiirto.  

Komponentti 

Keskiarvoinen 

lämpökuorma 

[MWm/2] 

Paikallinen 

huippulämpö-

kuorma 

[MW/m2] 

Lämpökuorman 

tyyppi 

Lämmönsiirtoa 

parantava 

tekniikka 

Ensimmäisen 

seinän paneelit 1,5 5 

säteily, neutronit, 

konvektio Hypervapotron 

Kilpipalikka - - neutronit  

Diverttori 10 20 

säteily, konvektio, 

neutronit 

Hypervapotron, 

kierrenauha 

Taulukko 5.2. Wendelstein 7-X-koereaktorin komponenttien lämmönsiirto. 

Komponentti 

Keskiarvoinen 

lämpökuorma 

[MW/m2] 

Paikallinen 

huippulämpö-

kuorma 

[MW/m2] 

Lämpökuorman 

tyyppi 

Lämmönsiirtoa 

parantava 

tekniikka 

Diverttori     

-Kohteet 3  

konvektio, säteily, 

neutronit  

-Kaavin elementti - 16 

säteily, konvektio, 

neutronit Kierrenauha 

Välilevyt 0,25 0,5 

säteily, konvektio, 

neutronit  
Lämpökilvet 0,25 0,5 säteily, neutronit  
Seinäpaneelit 0,1 0,2 säteily, neutronit  

Sekä ITER:ssä että W7-X:ssä lämmönsiirrollisesti haastavin kohde on diverttori, jossa 

lämpökuormat kasvavat hetkellisesti erittäin korkeiksi. Kuormien kasvaminen johtuu 

suurimmalta osin plasman karkaamisesta magneettikentästä. Komponenteissa, joissa 

säteily ja neutronit ovat lämmönlähteet, ei esiinny samanlaisia lämpökuormia. W7-X:ssä 

lämpökuormat jäävät keskimäärin pienemmiksi kuin ITER:ssa. Syitä tähän löytyy 

reaktoreiden eri kokoluokista, ja siitä että W7-X:ssa ei ole tarkoitus saada aikaan fuusiota.  

Käytettyjä tekniikoita lämmönsiirron parantamiseen on molemmissa reaktoreissa 

hypervapotron-pinnan ja kierrenauhan asentaminen virtauskanavaan, ja jäähdytteenä 

toimii vesi.  
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6 DEMONSTRAATIOLAITOKSET JA VOIMANTUOTANTO 

Seuraava askel ITER:sta fuusioreaktoreiden kehityksessä on demonstraatiolaitos, 

DEMO-laitos, jolla on tarkoitus tuottaa sähköä verkkoon ja todistaa fuusion soveltuvuus 

energiantuotantomuotona. Vuonna 2012 Euroopan komissio pyysi Euroopan Fuusio 

Kehityssopimusta (European Fusion Development Agreement, EFDA) kehittämään 

etenemissuunnitelman fuusion saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 

Demonstraatiolaitoksen toimintaa ei suunnitelmassa esitetä tarkasti, mutta sille on annettu 

muutamia yleisiä tavoitteita: Laitoksen on pystyttävä tuottamaan sähköä verkkoon 

muutaman sadan megawatin sähköteholla, laitoksen on pystyttävä hyötämään 

polttoaineeksi tarvittava tritium polttoainekierron sulkemiseksi, sekä havainnollistaa 

teknologian soveltuvuus voimalaitostoimintaan, mukaan lukien riittävä saatavuus. 

(Romanelli et. al. 2012, 11). Tritiumin hyötäminen tapahtuu litiumin avulla. Kuvassa 6.1 

on esitetty fuusioreaktio ja tritiumin hyötäminen periaatteellisesti.  

 

Kuva 6.1. Deuteriumin ja Tritiumin reaktiosta vapautuvia neutroneita käytettäisiin tritiumin 

hyötämiseen litiumista. (Romanelli et. al. 2012, 5). 

Kuvassa 6.2 on esitetty periaatteellinen kuvaus tulevaisuuden fuusioreaktorin 

toiminnasta.  
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Kuva 6.2. Polttoaine tulisi vaippaan omaa linjaa pitkin. Tritiumin hyötämiseen olisi oma piiri. 

Voima tuotettaisiin perinteisten voimalaitosten tapaan, tässä esimerkissä sekundääripiirissa on 

kiertoaineena vesi. (Fusion For Energy 2012.) 

Tulevaisuuden DEMO-laitoksessa lämmön päälähteiksi voimantuotantoon on kaavailtu 

vaippaa ja diverttoria. Suhteessa näihin, pieni määrä lämpöä on poistettavissa myös 

tyhjiökammion jäähdytysjärjestelmistä. (Linares et. al. 2016, 271) 

6.1 Vaippa 

Kuvassa 6.2 toimii vaipan primääri- ja sekundäärikiertoaineena vesi. Vaipan 

jäähdytyksellä ja voimantuotannolle on esitetty myös muita vaihtoehtoja. DEMO-

laitokselle on tällä hetkellä harkinnassa neljä eri konseptia vaipalle: litium-lyijy 

tuplajäähdyte (eng. Dual coolant Lithium Lead, DCLL), litium-lyijy vesijäähdyte (eng. 

Water coolant Lithium Lead, WCLL), helium-jäähdytetty litium-lyijy (eng. Helium 

Cooled Lithium Lead, HCLL) ja itse-jäähdytetty litium-lyijy (eng. Self-Cooled Lithium 

Lead, SCLL) (Linares et. al. 2016, 271). 

DCLL-konseptissa nestemäinen eutektinen litium-lyijy (LiPb) toimii vaipan 

jäähdytteenä, tritiumin hyötäjänä, tritiumin kuljettimena ja neutronien 

moninkertaistajana. Heliumia käytetään jäähdyttämään ensimmäistä seinää ja 
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tukirakenteita. DCLL-konseptissa LiPb-jäähdyte poistaa suurimman osan reaktorin 

tuottamasta tehosta, ja heliumilla toteutetaan jäljelle jäävä jäähdytyksen tarve. LiPb-

jäähdytteen toimintalämpötilaksi on esitetty 300 – 550 °C, ja paineeksi 1 bar. Heliumin 

toimintalämpötilaksi on esitetty 250 – 450 °C, ja paineeksi 80 baaria. LiPb-jäähdytettä 

käytettäessä nestemäinen metalli joutuu vahvan magneettikentän vaikutuspiiriin 

vaipassa, aiheuttaen magnetohydrodynaamisen ilmiön (MHD) kautta painehäviöitä. 

(Rapisadra et. al. 2016, 1603; Linares et. al. 2016, 272).  

WCLL-konseptissa litiumlyijyä käytetään tritiumin hyötäjänä, tritiumin kuljettajana ja 

neutronien moninkertaistajana. Vaipan ja ensimmäisen jäähdytteenä toimisi vesi 

perinteisten painevesireaktoreiden (PWR) olosuhteissa. (Martinelli et. al. 2017). 

Jäähdytteen parametreiksi on esitetty noin 285 - 325°C, ja paine noin 155 baaria. (Froio 

et. al. 2017, 888). 

HCLL-konseptissa litium-lyijy toimii WCLL:n tavoin tritiumin hyötäjänä, tritiumin 

kuljettimena ja neutronien moninkertaistajana. Helium toimii vaipan ja ensimmäisen 

seinän jäähdytteenä. Heliumin sisääntulo lämpötila on noin 300 °C ja ulostulolämpötila 

on noin 500 °C. Heliumin paine piirissä on 80 baaria. (Aiello et. al. 2014, 1444). 

SCLL-konseptissa Pb-17Li toimii yksinään jäähdytteenä, tritiumin hyötäjänä, tritiumin 

kuljettimena ja neutronien moninkertaistajana. Koaksiaalisella virtauksella PbLi:n 

ulostulolämpötila voisi olla jopa 1100 °C, ylittämättä SiC/SiC-komposiitin asettamaa 

1000 °C lämpötilarajaa. Toimintapaineeksi on ehdotettu 15 baaria. (Giancarli et. al., 766). 

6.2 Diverttori 

Diverttorin jäähdytyskonseptit perustuvat lähinnä veteen, kaasuun ja nestemäisiin 

metalleihin. LiPb- piiri puuttuu, sillä diverttorissa ei ole tarkoitus hyötää tritiumia.  

Vedellä jäähdytetyn diverttorin jäähdytteelle on esitetty eri parametreja. Ehdotuksia on 

mm. veden sisääntulolämpötila 100 °C 40 baarissa, ja PWR- olosuhteet. (Reiser et. al 

2012, 718). 
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Kaasujäähdytteiselle diverttorille vahva ehdokas on helium. Heliumin 

sisääntulolämpötila olisi noin 600 – 700 °C, jolloin saadaan korkea lämpöenergian 

muunto hyötysuhde. Riittävän lämmönsiirron takaamiseksi tunkeutuvan suihkun käyttö 

(eng. jet impingement) on välttämätöntä. (Reiser et. al. 2012, 720). 

Nestemäisellä metallilla jäähdytys perustuu metallin kiehuttamiseen. Kiertoaineeksi on 

suunniteltu natrium-kaliumia (NaK), tai litiumia. NaK:ia on suunniteltu käytettäväksi 

noin 700 °C lämpötilassa, kun litium toimisi 1200 °C lämpötilassa. Nestemäisen metallin 

käyttö sallisi matalan, noin ilmakehän, paineen piirissä. (Reimann et. al. 2001, 370 – 371). 

6.3 Sekundääripiiri 

DCLL-vaippakonseptin kanssa sekundääripiirin kiertoaineena ehdotettu käytettävän 

ylikriittistä hiilidioksidia (S-CO2). Veden käyttöä DCLL:n kanssa vältetään, sillä se 

vuoro-vaikuttaa tritiumin kanssa. Brayton-kierto heliumilla vaatii korkeat 

sisääntulolämpötilat kompensoidakseen kompressorin korkean tehon tarpeen. DCLL:n 

lämpötila-alue ei riitä saavuttamaan korkeita hyötysuhteita, jos sekundääripiirin 

kiertoaineena oli helium. S-CO2 käytöllä pystytään välttämään korkea kompressorin 

tehontarve, sillä ylikriittisessä tilassa hiilidioksidi ei käyttäydy enää kuin ideaalikaasu, 

vaan sen ominaistilavuus on pienempi, kuin jos käyttäytyisi ideaalikaasun tavoin. 

(Linares et. al. 2016, 272). 

Kuvassa 6.3 on esitetty mahdollinen fuusioreaktorin energianmuuntokaavio DCLL 

vaippa ratkaisussa ja S-CO2 kiertoaineena. Lämpöä reaktorista otetaan litium-lyijy-

kierrosta, helium -jäähdytyksestä. Diverttorin ja tyhjiökammion jäähdytteenä toimii tässä 

esimerkissä vesi. Linares et. al. toteuttamassa mallinnuksessa on oletettu noin 2 GW 

lämpötehoisen reaktorin lämmöntuonnin jakautuvan seuraavasti: vaipasta litium-lyijyllä 

1096 MW ja heliumilla 733 MW, diverttorista 180 MW ja tyhjiöastiasta 35 MW (Linares 

et. al. 2016, 274). 
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Kuva 6.3. DCLL-konsepti S-CO2 kiertoaineella, diverttorin ja tyhjiökammion jäähdytteenä 

vesi. Prosessissa Q merkkaa saatua lämpöä, W tehtyä työtä. (Linares et. al. 2016, 274) 

Kuvassa 6.4 esitetty S-CO2-kierto tarkemmin. 

 

 

Kuva 6.4. S-CO2-perustuva kierto. (Linares et. al. 2016, 281). 

WCLL-konseptin kanssa on sekundääripuolelle ehdotettu Rankine-kiertoa, eli perinteistä 

höyryprosessia. Sekundääripuolen parametrit olisivat lähellä PWR-laitosten parametreja, 

jotta voitaisiin hyödyntää tekniikkaa, josta on kokemuksia usealta vuosikymmeneltä. 

(Harrington 2015, 2147). 

AC = apukompressori HTR = korkea lämpötila LTR = matala lämpötila 

BB = vaippa (eng. breeding blanket) IB = sisäpuoli MC = pääkompressori 

DIV = diverttori LL = litiumlyijy OB = ulkopuoli 

  



34 

 

HCLL-konseptille voimantuotannolle on ehdotettu ylikriittistä höyryä. Tässä mallissa 

diverttorissa kiertäisi myös helium. Höyry tuotettaisiin vaipan lämmönsiirtimessä, ja 

tulistettaisiin ylikriittiseksi diverttorin lämmönvaihtimessa. Höyryn sisääntulolämpötila 

korkeapaineturbiiniin olisi 530 °C ja paine 280 baaria. Veden kriittinen piste on 221 

baarissa ja 374 °C:ssa. Ylikriittistä hiilidioksidia on tutkittu myös tässä vaippa -

konseptissa. (Medrano et. al. 2007, 2691). Kuvassa 6.5 kuvattu ylikriittiselle höyrylle 

ehdotettu kierto. 

 

Kuva 6.5. Ylikriittisen höyryn kierto. Vesi höyrystetään vaipan lämmönsiirtimessä, ja 

tulistetaan diverttorin lämmönsiirtimessä. (Medrano et. al. 2007, 2691) 

SCLL-konseptin voimantuotannosta magneettisen koossapidon reaktoreissa on tarjolla 

erittäin vähän tutkimustietoa.  

6.4 Pulssittainen ajo 

Tokamak-tyyppisen reaktorin ominaisuus on aiemmin mainittu pulssittainen ajo, mikä 

aiheuttaa ongelmia voimantuotannolle. Reaktorin rakenteet myös väsyvät nopeammin, 

jos niihin kohdistuu tiheällä tahdilla lämpötilan vaihteluja. Oletuksena toiminnalle on, 

että DEMO-laitosta ajettaisiin 2-4 tunnin pulsseissa, jota seuraisi puolen tunnin 

odotteluaika (eng. dwelling period). Odotteluajan ongelmien lieventämiseksi ja jatkuvan 
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sähköntuotannon takaamiseksi on esitetty mm. lämpöenergian talteenottoa, polttokennoja 

ja muita vetyvarastoja, puristetun ilman varastointia, veden pumppausta, akkuja, 

juoksupyöriä ja superkondensaattoreita. Näistä lämmöntalteenotto, ilman puristaminen ja 

veden pumppaus ovat sopivampia voimalaitosluokan sovelluksiin, sillä ne ovat hitaita 

ladata, mutta tyhjenevät myös suhteellisen hitaasti. Loput mainituista sopivat verrattain 

pienempiin sovelluksiin. (Lucas et. al. 2007, 2752). DEMO-laitokseen on esitetty 

käytettäväksi lämmöntalteenottoa, jossa lämpövarastossa kiertoaineena on esitetty 

toimivaksi sulaa suolaa (Malinowski et. al. 2017, 1237). 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Fuusioreaktion vaatimissa olosuhteissa operoiminen on lähtökohtaisesti haastavaa 

suurien lämpötilojen ja –kuormien takia, ja asettaa suuremmat rajoitukset käytettävälle 

materiaalille verrattuna perinteisiin poltto- tai ydinvoimalaitoksiin. Stellaratorin 

haasteena on sen vaikeasti mallinnettava geometria. Kuten kaavinelementtien 

tapauksessa, mallinnusten tarkentuessa saattaa reaktorissa ilmetä uusia ongelmia, jotka 

vaativat huomiota. Tokamakeista on jonkin verran aikaisempaa käyttökokemusta 

aikaisemmista projekteista, mutta ITER on kokoluokassaan ensimmäinen maailmassa. 

Tokamakien pulssittainen ajotapa aiheuttaa suurten lämpökuormien lisäksi rakenteiden 

väsymistä niiden lämpötilojen vaihdellessa.  

Jäähdytyksen kannalta ongelmia aiheuttaa jäähdytyskanavien monimutkainen geometria, 

jolloin virtauksessa on väistämättä suuret painehäviöt. Vesijäähdytteillä paineen lasku on 

ongelmallista, sillä veden kiehumispiste alenee paineen alentuessa, mikä voi johtaa 

kriittiseen lämpövuohon tietyissä kohtaa piiriä. Suuret painehäviöt pakottavat siten 

huomioimaan toimintalämpötilan, mahdollisesti huonontaen hyötysuhdetta. Suuret 

lämpökuormat vaativat myös lämmönsiirtoon erikoistekniikoita ja materiaaleja, joiden 

valmistaminen on luonnollisesti kallista. Hypervapotronin ja kierrenauhan käyttö muissa 

voimalaitoksissa ei myöskään ole ilmeisesti kovin laajaa, joten niiden käytössä voi ilmetä 

myös yllätyksiä vähäisen käyttökokemuksen takia.  

Molemmissa reaktorityypeissä diverttorien kestävyys voi muodostua ongelmaksi, niiden 

kestävyyden ollessa melko olennainen osa reaktorin toimintaa. Valtavat lämpökuormat ja 

niiden aiheuttamat vauriot pakottavat vaihtamaan ne oletusarvoisesti ainakin kerran, 

luultavasti useamminkin. Mallinnuksiin perustuvat materiaalitestit ovat kuitenkin 

tuottaneet lupaavia tuloksia kestävyyden puolesta. 

Primääripiirin jäähdytteeksi todennäköisesti valikoituu ensimmäisissä kaupallisissa 

sovelluksissa vesi, sillä ITER:sta saadaan sen valmistuttua ja käynnistyttyä paljon tietoa 

ja kokemusta veden käytöstä fuusioreaktorin jäähdytteenä. Tätä työtä tehdessä ei 
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kuitenkaan lähteissä ilmennyt tietoa kiertoaineiden sopivuudesta pulssittaiseen ajoon. 

Tämä aihe on voimantuotannon kannalta oleellinen tutkimuskohde. Litium-lyijy 

jäähdytteenä ja tritiumin hyötäjänä on houkutteleva vaihtoehto sen täyttäessä molemmat 

tarpeet yhdellä kiertoaineella. Litiumlyijyn käytöstä jäähdytteenä ei kuitenkaan ilmeisesti 

ole juuri käyttökokemusta, ja SCLL -tyypin vaipparatkaisut vaikuttavatkin vähiten 

tutkitulta vaihtoehdolta esitetyistä vaihtoehdoista.  

Ongelmia on kuitenkin mallinnettu paljon, ja jäähdytyksen ja kuumuuden keston kannalta 

kriittisimmät ongelmat näyttäisivät olevan ratkenneen paperilla. Tulevaisuus 

todennäköisesti tuo silti tullessaan uusia haasteita, joihin ei vielä ole osattu ottaa kantaa. 

Nähtäväksi jää, kuinka rakenteet todellisuudessa kestävät lämpökuormat ja vaihtelevat 

lämpötilat.  Mahdollinen plasman koossapidon kehittyminen voi helpottaa etenkin 

fuusiotuhkan ja karkailevien plasmapartikkeleiden hallinnan suhteen, ja sitä kautta 

pienentää tarvittavien materiaalien kriteereitä lämmönkeston kannalta. Suprajohteiden 

kehittyminen voi pienentää kryostaatin ja lämpökilven vaatimuksia helpottaen reaktorien 

rakentamista.  
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8 YHTEENVETO 

Tässä kirjallisuustyössä käsiteltiin magneettiseen koossapitoon perustuvien 

fuusioreaktorien jäähdytystä. Työssä kuvailtiin kyseisten reaktorien lämmönsiirrollisesti 

haastavia kohteita, ja niihin esitettyjä ja toteutettuja ratkaisuja. Työn tavoitteena oli 

selvittää magneettiseen koossapitoon perustuvien fuusioreaktoreiden jäähdytyksessä 

käytetty tekniikka, ja sen haasteet. 

Tokamakeissa ja stellaratoreissa jäähdytystä vaativat komponentit voidaan jakaa 

karkeasti diverttoriin ja muille plasman aiheuttamalle lämpökuormille altistuville 

tyhjiökammion sisäseinille. ITER:ssa ja W7-X jäähdytteenä toimii vesi. Diverttoriin 

kohdistuu molemmissa reaktorityypeissä suuremmat lämpökuormat kuin muualle 

reaktoriin, johtuen sen vastaanottamista plasmapartikkeleista ja fuusiossa syntyneestä 

tuhkasta. Tämä aiheuttaa korkeat vaatimukset jäähdyttämiselle ja käytetylle materiaalille. 

ITER:ssa diverttorin valmistusmateriaalina käytetään volframia, ja diverttorin 

jäähdytyksessä hyödynnetään hypervapotron-tekniikkaa ja monoblokkielementtejä. W7-

X:ssä diverttorin pinnoitemateriaalina käytetään hiilikuitukomposiittia, ja jäähdytyksessä 

hyödynnetään kierrenauhalla varustettuja monoblokkielementtejä.  

ITER:ssa jäljelle jäävä pinta-ala muodostuu kokonaan vaippa -rakennelmasta, joka 

koostuu ensimmäisestä seinästä ja kilpipalikasta. Ensimmäiseen seinään kohdistuu myös 

suuret lämpökuormat johtuen plasmapartikkeleista, lämpösäteilystä ja neutronien 

luovuttamasta energiasta. Ensimmäisen seinän pinnoitteena käytetään berylliumia ja 

lämmönsiirtoa tehostetaan hypervapotron-tekniikalla. Kilpipalikka toimii vaipassa 

tukirakenteena ja säteilysuojana. Siihen kohdistuva lämpökuorma aiheutuu neutronien 

luovuttamasta energiasta. Kilpipalikan jäähdytys toteutetaan kilpipalikan sisällä 

risteilevillä jäähdytekanavilla.  

W7-X:ssä jäljelle jäävään seinän pinta-alaan kohdistuva lämpökuorma vaihtelee 

paikallisesti, eikä kaikilla alueilla tarvita yhtä suurta jäähdytyskapasiteettia. Välilevyihin 

ja lämpökilpiin kohdistuu lämpökuorma lämpösäteilystä ja neutroneista. Näiden lisäksi 
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välilevyihin kohdistuu jonkin verran lämpökuormaa plasmapartikkeleista ja fuusiossa 

syntyneestä tuhkasta. Välilevyissä ja lämpökilvissä pinnoitteeksi riittää grafiittilevyt, 

jotka liimataan CuCrZr -lämpönieluihin, joissa kulkee teräksinen jäähdytelinja. 

Seinäpaneelit eivät tarvitse erikoispinnoitetta, vaan ne on valmistettu laserhitsaamalla 

kaksi ruostumatonta teräslevyä yhteen muodostamaan jäähdytekanavat vedelle. 

Suunnitteilla olevan DEMO-laitoksen vaipan ja diverttorin jäähdytteeksi kaavaillaan 

vettä, heliumia tai nestemäistä metallia. Heliumilla ja nestemäisellä metallilla päästäisiin 

korkeampaan jäähdytteen toimintalämpötilaan kuin vedellä, mutta veden käytöstä on 

laajalti kokemusta fissioreaktoreista. Nestemäinen metalli sallisi matalan paineen 

primääripiirissä, mutta reaktorin voimakas magneettikenttä aiheuttaa 

magnetohydrodynaamisen ilmiön kautta painehäviöitä. Vaipassa nestemäinen metalli 

LiPb toimisi samalla tritiumin hyötäjänä. Sekundääripiiriin on kaavailtu käytettäväksi 

kiertoaineena DCLL-vaipan kanssa ylikriittistä hiilidioksidia Brayton -kierrossa, WCLL 

-vaipan kanssa perinteistä Rankine -kiertoa tai HCLL -vaipan kanssa ylikriittistä 

vesihöyryä Rankine -kierrossa.  
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