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Kodolsintēzes ceļā iegūto enerģiju mēdz tēlaini dēvēt par Saules enerģiju uz Zemes. Tā rodas procesā, kurā saplūst 
vieglo ķīmisko elementu kodoli un veidojas elementi ar lielāku masu. Deitērijs un tritijs ir pozitīvi lādētas daļiņas, 
un, lai tās saplūstu un notiktu kodolreakcija, vispirms jāpārvar elektriskie atgrūšanās spēki. To apraksta tā saucamais 
kodolsintēzes trīskārtējais reizinājums jeb Losona kritērijs (Lawson criterion)1, kur reizinātāji ir plazmas blīvums, – plazmas 
ierobežojuma laiks un – plazmas temperatūra. Lai plazma aizdegtos, šī reizinājuma vērtībai jābūt pietiekami lielai. 
Vislielākajā esošajā tokamakā (JET) pagaidām tā gan  vēl ir sešas reizes par mazu. Cerams, pasaules lielākajā tokamakā 
ITER2, kas pašreiz tiek būvēts, izdosies plazmu aizdedzināt.

Kodolsintēzes gadījumā magnētiskajā laukā saturētās plazmas blīvums ir ļoti mazs, bet ierobežojuma laiks – ļoti 
liels. Arī pašu reaktoru (tokamaki un stelaratori) izmēri ir iespaidīgi.3 Latvijā teorētiski plaši pētīti procesi, kas notiek 
tokamakos un stelaratoros, un par šiem procesiem sarakstīti daudzi raksti4. 

Tomēr kodolsintēzes trīskārtējā reizinājuma  lielo vērtību var sasniegt, arī ejot citu ceļu: padarot plazmas ierobežošanas 
laiku niecīgu, tai pašā laikā palielinot plazmas blīvumu līdz milzīgai vērtībai. Šai gadījumā reaktora izmērs kļūst ļoti mazs 
un notiek tā dēvētā inerciālā jeb lāzeru kodolsintēze. Diemžēl Latvijā šādi pētījumi nekad nav veikti un par šo tēmu nav 
sarakstīts neviens nedz zinātnisks, nedz arī populārzinātnisks raksts.

1  http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/NucEne/lawson.html 
2  https://www.iter.org/ 
3  https://www.iter.org/mach 
4  Kā piemērus var minēt Valda Gavara grāmatu “Atomelektrostacijas. Uzbūve un attīstības tendences” (apgāds “Zinātne”, 2008,  29. un 30. lpp., 131.–138. lpp.)

un O. Dumbrāja rakstu “Žirotrons – megavatu mikroviļņu avots kodolplazmas uzkarsēšanai” (E&P Nr. 2, 2013, 74.–77. lpp.).

Inerciālā kodolsintēze

Oļģerts Dumbrājs

Inerciālā kodolsintēze tuvplānā 

Inerciālās kodolsintēzes gadījumā, lai sasniegtu vajadzī-
go augsto plazmas temperatūru, deitērija un tritija maisī-
jums tiek apstarots ar ļoti spēcīgiem lāzeru stariem. Šādi 

radīto karsto plazmu inerces spēki satur kopā tikai īsu 
brīdi. Lai šajā laika posmā sāktos sintēzes reakcija, plazmas 
blīvumam jābūt ļoti lielam. Faktiski tam jābūt 11 reižu lie-
lākam nekā magnētiskajā laukā saturētajai plazmai, jo tās 
saturēšanas laiks ir 11 reižu īsāks. Vajadzīgo lielo blīvumu 
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var radīt, saspiežot mazas lodītes, kas satur deitērija-triti-
ja (D-T) degvielu, tās sfēriski apstarojot ar lāzeru stariem. 
Apstarojot lodītes, plazma uz to virsmas izgaro. 

Izkušanas (ablācija) spiediens ir tik liels, ka lodītes 

iekšienē notiek sprādziens un sākas 
sintēzes reakcija. Atbrīvotā enerģija 
ātro neitronu veidā triecas pret sienu, 
kas aptver lodīti. Šis enerģijas iegūša-
nas veids atgādina ūdeņraža bumbas 
sprādzienu, kurā lāzeru staru vietā 
lieto miniatūru kodolbumbu, lai sa-
spiestu degvielu un izraisītu sintēzes 
reakciju. Šā iemesla dēļ daudzi darbi 
inerciālās kodolsintēzes laukā ir sle-
peni, jo tie ir tieši saistīti ar jaunu 
kodolieroču attīstīšanu.

Mūsdienu eksperimentos degvie-
las lodīšu izmēri ir apmēram tik lie-
li kā kniepadatas galviņa. Tās satur 
aptuveni 10 miligramu degvielas. 
Degviela tiek saspiesta, izmantojot 
lāzerus. Lāzeru stari karsē lodītes 
ārējo slāni. Tas eksplodē uz ārpusi un 
rada reakcijas spēku pret mērķi, kas 
paātrinās uz iekšpusi un saspiež deg-
vielu. Šis process rada triecienviļņus, 
kuri dodas uz lodītes iekšieni. Pietie-
kami stipri triecienviļņi var saspiest 
un uzkarsēt degvielu, līdz tās centrā 
sākas kodolsintēzes reakcija.

Inerciālo kodolsintēzi ar lielu 
entuziasmu sāka pētīt 70. gados. 
Taču drīz atklājās, ka šo reaktoru 
lietderības koeficients ir daudz ze-
māks, nekā tika gaidīts, un ka nebūs 

viegli aizdedzināt plazmu. 80. un 90. gados tika veikti dau-
dzi eksperimenti, lai labāk saprastu sarežģīto mijiedarbību 
starp lielas intensitātes lāzeru stariem un plazmu.

Pasaules līderis –
Nacionālā aizdedzes iekārta 

Pasaules lielākais inerciālās ko-
dolsintēzes eksperimentu poligons 
ir Nacionālā aizdedzes iekārta (The 
National Ignition Facility; NIF), kas 
atrodas ASV un ir daļa no Lorensa 
Livermoras nacionālās laboratori-
jas (Lawrence Livermore National 
Laboratory; LLNL)5. 2021. gadā tās 
lietderības koeficients sasniedza 70 
procentu6. NIF atrodas pasaules vis-
jaudīgākā lāzeru iekārta, ar kuru var 
radīt apstākļus, kas sastopami zvaig-
žņu iekšienē vai arī panākti kodolie-
roču sprādzienu laikā. Tādējādi NIF 
potenciāls ļauj uzlabot kodolieroču 
arsenālu, reāli neveicot vērienīgus 
kodolizmēģinājumus. 

2021. gada vasaras beigās tika 
saņemta ziņa, ka 8. augustā NIF ar 
192 lāzeru palīdzību izdevās saspiest 

5  https://www.llnl.gov/ 
6  https://phys.org/news/2018-07-national-ignition-facility-laser-energy.html 

Saplūstot deitērijam ar tritiju, rodas hēlijs un enerģisks neitrons, 
kas, triecoties pret reaktora sienu, to karsē

192 lāzeri vērsti uz metāla cilindru, 
radot spēcīgu enerģijas starojuma lauku
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D-T lodīti līdz aizdegšanās stadijai7. Reakcijā radās 1,3 
megadžouli enerģijas, kas ir daudz lielāks enerģijas ap-
joms nekā plazmas aizdedzināšanai patērētais (250 ki-
lodžouli). Aizdegšanās notika plaz-
mas lāses kubā, kura platums ir 
apmēram cilvēka mata biezumā, un 
ilga 100 triljonus sekundes daļu. 
Šajā procesā atbrīvojās 1016 vatu 
jauda. Tas nozīmē, ka iepriekšē-
jais 2021. gada februārī uzstādītais 
rekords tika pārspēts 25 reizes. 

LLNL zāles laukums sasniedz 
triju futbola laukumu izmērus, bet 
augstums – vidēji liela viduslaiku 
dievnama augstumu. Zālē izvietotas 
192 metāla caurules, pa kurām trau-
cas ārkārtīgi spēcīgi lāzeru stari, kas 
tiek mērķēti uz sīku kapsulu. Šajā 
kapsulā, savukārt, atrodas sasaldēta 
degviela. Lāzeru stari kapsulu acu-
mirklī izkausē. Rodas 100 miljonu 

7  https://www.lle.rochester.edu/index.php/2021/08/18/fusion-progress/ 

bāru augsts spiediens un tempera-
tūra virs 50 miljoniem grādu. Šādi 
pētījumi nav vienkārši. Bieži lāzera 
šāviņa rezultātā degvielas lodīte 
saplīst par ātru, paspēj saplūst tikai 
daži kodoli un aizdegšanās – pār-
trūkst.

Tomēr, lai šādu negadījumu nā-
kotnē būtu mazāk, paredzēts veikt 
virkni tehnoloģisku uzlabojumu. 
Piemēram, tiks izgatavotas labākas 
lodītes ar gludāku virsmu, kas, lai 
arī izklausās gaužām vienkārši, ir 
darbietilpīgs process vairāku mē-
nešu garumā. Tāpat degviela lodītēs 
tiks iepildīta caur daudz tievākām 
caurulītēm un lāzera impulsa ga-
rums tiks pagarināts, tādējādi uz-
labojot lāzeru enerģijas efektivitāti. 
Pētījumu veicēji atteiksies no zelta 
cilindra, virzot lāzeru starojumu 
tieši uz degvielas kapsulu. Pare-
dzams arī, ka nākotnē eksperi-
mentus varēs atkārtot tikai ar dažu 
minūšu starplaiku. Pašlaik katram 
atkārtojumam nepieciešamas de-
viņdesmit minūtes.
Ļoti karsti un blīvi apstākļi, kas 
raksturīgi inerciālās kodolsintēzes 
eksperimentiem, ir līdzīgi tiem, 
kas rodas, detonējot kodolieročus. 
Tāpēc tos pēta arī kodolieroču at-
tīstības programmās. Inerciālās 
kodolsintēzes eksperimenti var 
palīdzēt, piemēram, noskaidrot, kā 
kodollādiņa efektivitāte mazinās, 

tam novecojot. To var izmantot jau-
nu ieroču attīstības programmās. Visbeidzot inerciālās 
kodolsintēzes pētījumi var novest pie tīri kodolsintēzes 
ieroču radīšanas.

NIF priekšpastiprinātāji, kas pastiprina lāzeru staru enerģiju

Skats uz NIF mērķa kameru

 NIF speciālisti caur īpaši izveidotu ”portālu” vēro norises mērķa kamerā
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Inerciālās kodolsintēzes 
pētījumi un to nākotne

Runājot par inerciālās kodolsintēzes 
pētījumiem, jānorāda, ka tie balstās uz tā 
saucamo centrālo aizdedzi. Šāda shēma 
būtu piemērota nākotnes rūpnieciskajiem 
reaktoriem, taču tā ir sarežģīta. Inerciālās 
kodolsintēzes iekārtas darbojas impulsu 
režīmā, kad degviela tiek saspiesta un uz-
karsēta tik ātri, ka liela tās daļa tiek sade-
dzināta izplešanās laikā. 

Eiropas zinātnieki sadarbojas ar ASV 
un Japānas pētniekiem, kuri dod piekļuvi 
savām eksperimentālajām iekārtām Ome-
ga un Gekko XII, tomēr pagaidām Eiro-

pas pētījumi nav pietiekami orientēti uz praksi. Tos var 
uzskatīt par fundamentāliem, ar industriju nesaistītiem 
pētījumiem. Plašāki un praktiskāk orientēti inerciālās 
kodolsintēzes pētījumi Eiropā varētu notikt tikai tad, ja 
eiropieši iegādātos paši savas lāzeru iekārtas. 

Eiropā (Čehijā, Vācijā, Francijā, Lielbritānijā) eksistē 
lāzeru iekārtas, taču tās ir par vājām, lai varētu veikt iner-
ciālās kodolsintēzes pētījumus. 

ASV, Francijā, Lielbritānijā, Ķīnā, Krievijā inerciālās 
kodolsintēzes pētījumus finansē aizsardzības ministrijas, 
bet tīri teorētiskie pētījumi saņem ļoti nelielu materiālo 
atbalstu. Pašreiz finansējums, ko piešķir konsorcijs Eu-
rofusion8 un Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra, ir 
niecīgs, un tāpēc arvien mazāk pētnieku strādā šajā jomā 
un attiecīgi arvien mazāk rakstu parādās zinātniskajos 
žurnālos. Pastāv bažas, ka akadēmiskie inerciālās kodol-
sintēzes pētījumi Eiropā ar laiku varētu izsīkt pavisam, 
tomēr, autoraprāt, nebūtu saprātīgi visus līdzekļus ieguldīt 
magnētiskās kodolsintēzes pētījumos un pilnībā ignorēt 
inerciālo kodolsintēzi.  E&P

8   https://www.euro-fusion.org/ NIF dobuma dabiska lieluma zelta plāksnes makets

Degvielas lodītes virsmas karsēšana ar lāzeru stariem

Inerciālās lāzeru kodolsintēzes posmi. Pirmais posms: lāzeru stari strauji uzkarsē sintēzes lodītes virsmu, radot apkārtējo plazmas apvalku. 
Otrais posms: degviela tiek saspiesta ar raķetes veida triecienu pret karstas virsmas materiālu. 
Trešais posms: kapsulas sagrūšanas beigu posmā degvielas serdes blīvums ir 20 reižu lielāks par svina blīvumu, tā uzliesmo pie 100 000 000 °C. 
Ceturtais posms: degšana strauji izplatās pa saspiesto degvielu, radot enerģiju, kas ir lielāka par padoto enerģiju. 
Zilās bultas attēlo radiāciju, oranžās – triecienu, purpursarkanās norāda uz iekšu transportēto termisko enerģiju.  
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