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 بیست و هفتمین 
 ای ایرانکنفرانس هسته

 زی( مشهد)مجا نشگاه فردوسیدا  -1399اسفند   14الی  11

 

ای ههست  گداخت   فناوری  در اخیر  دستاوردهای   

 

 کیائی سادات محمود سید
 

  ایران ـ، تهران ایران  سازمان انرژی اتمی ،ایعلوم و فنون هسته  ، پژوهشگاهایپالسما و گداخت هسته  پژوهشکده، دانشیار
 

 ه: چکید

  به   رسیدن  مهندسی  و   فنی  علمی،   مشکالت  دلیل  به  که  هستند  توسعه  حال  در  همواره  ایهسته  گداخت  راکتورهای

  راکتورهای   ساخت  هزینه  و  گراد سانتی  درجه  میلیون  100  از  بیش  دمای   در  پالسما  کردن  محصور  برای   مناسب  زمان

.  نیستند استفاده قابل صنعت بخش در هنوز ایهسته گداخت نیروگاه عنوان به الزم انرژی تولید برای ایهسته  گداخت

  ساخت   و  طراحی   جهت  شده  ذکر  شرایط  به  دستیابی  که  است  داده  نشان  اخیر   هایپژوهش  موانع،  این  مغریعل

  کلی   ساختار در  پیشرفت. بود  خواهد پذیرامکان  نزدیک  آینده  در   توجیه  قابل  هزینه   با  ای هسته  گداخت  برق   هاینیروگاه 

  شکافت   از  حاصل  تجربه  به  توجه  با  دستگاه  این  مهندسی  رویکرد  و   فناوری  این  نظیربی   توسعه  موجب  گداخت  راکتور

  موردنیاز   توان  به  راکتور  محفظه  در  شده  تولید  ایهسته  گداخت  توان  نسبت  با  برابر  که  Q  پارامتر.  شد  خواهد  ایهسته

 گداخت راکتور یک در. دهدمی نشان را گداخت راکتور انرژی افزایش نرخ است، پایدار حالت در پالسما گرمایش جهت

 هایپارامتر  برای   باال   بازدهی  ایجاد  هدف  با  زیادی  هایدستگاه.  است  نهایت  بی   Q  فاکتور  احتراق   حالت  در  ایهسته

  شرایط   توکامک  دستگاه  هاآن  میان   در  که  هستند  ای هسته  گداخت   راکتور  نامزد   آن   گرمایش  و   پالسما   محصورسازی

  0/ ۶۷  برابر  Q  تولید  به  موفق  که  دارد،  را  بازدهی  بیشترین  ( JET)  جت اروپایی توکامک  حاضر  حال در.  دارد  تریمناسب

 در  کلی  بطور.  کرد  خواهد  تبدیل  اول  نوع   ماشین  یک   به  را  آن(  ITER)  ایتر  توکامک  برای   ≤10Q  مقدار  است،  شده

  تولید  ولتالکترون مگا 1/14 و 45/2 هاینوترون D-T یا D-D سوخت با ایهسته گداخت بزرگ و کوچک راکتورهای

   19^〖10〗  تا  جت  همچون  بزرگ   هایتوکامک  و(   s/1)  10^〖10〗  برابر  نوترونی  طیف  کوچک  هایتوکامک .  شوندمی

(1/s   )21^〖10〗  ایتر  توکامک  در  و   (1/s   )گداخت   راکتور  شرایط  به  توکامک  دستگاه  رسیدن  برای.  کنندمی  تولید  

 اینجا،  در.  هستند  برخوردار  ویژه  اهمیت  از  کارا  پالسمای  گرمایش  سیستم  و  رسانا  ابر  میدان  مانند  مهم  عامل  دو  ایهسته

 هاپژوهش  این  که  است  ذکر  شایان   پردازیم،می  ایهسته  گداخت  فناوری   پیشبرد  در  شده  انجام  هایپژوهش  مقوله  به

  خصوص  در  تجربی نتایج  پایان در. دهدمی توضیح را  گداخت راکتور در پالسما  محصورسازی  اساسی پارامترهای تعامل

  بیان   ایران  در  شده  انجام  هایپژوهش  تحوالت  و  گرفته  قرار  بحث  مورد  سیستم  هر  در  گوناگون  هایقابلیت  از  برداریبهره

 .شد خواهد


