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Deuteriumopslag in beschadigd wolfraam
blootgesteld aan hoge plasma flux

Samenvatting

Kernfusie heeft de potentie om op grote schaal duurzame energie te produceren. Een
grote hoeveelheid energie komt vrij tijdens de fusie van de waterstofisotopen deuterium
en tritium in helium en neutronen. Wanneer een plasma van deuterium en tritium wordt
verwarmd tot een temperatuur van 150 miljoen graden Celsius, kan de Coulomb afstoting
worden overwonnen en fusie plaatsvinden. Deze condities kunnen worden bereikt door
magnetische opsluiting van plasma in een donut-vormige geometrie: de tokamak. ITER is
een wetenschappelijke onderzoeksmachine, die zal werken in zo’n tokamak configuratie,
en wordt op dit moment in Zuid Frankrijk gebouwd.

Een belangrijk onderdeel van ITER is de divertor, de uitlaat. Haar functie is om onzui-
verheden zoals helium uit het plasma te halen. De divertor moet bestand zijn tegen een
extreem hoge stroom, flux, van warmte en deeltjes van respectievelijk 10 MW m−2 en
1024 m−2s−1. Deze hoge-flux divertor condities kunnen niet worden bereikt met heden-
daagse tokamaks. De lineaire plasma generator Pilot-PSI is wel in staat om dergelijke
extreme plasma’s te creëren. Verder heeft een lineaire plasma generator het voordeel
boven een tokamak dat hij goed toegankelijk is, metingen relatief snel kunnen worden
uitgevoerd en dat de parameters onafhankelijk kunnen worden veranderd. Dit maakt li-
neaire plasma generatoren zeer geschikt voor onderzoek naar de interactie tussen plasma
en materiaal.

Onlangs is besloten dat ITER vanaf het begin zal werken met een wolfraam divertor.
Wolfraam is een gunstig materiaal voor gebruik in de divertor, vanwege de goede ther-
mische eigenschappen en hoge drempel voor sputtering. Een van de belangrijkste zorgen
voor ITER is tritiumopslag in de wand van de reactor. Tritium is radioactief en heeft
een halfwaardetijd van 12.3 jaar. Uit veiligheidsoverwegingen is de maximale hoeveel-
heid tritium, die in de machine aanwezig mag zijn, vastgesteld op 700 g. Onbeschadigd
wolfraam materiaal slaat weinig tritium op. Echter, de wolfraam divertor wordt blootge-
steld aan hoog energetische neutronen geproduceerd door de fusiereactie, die defecten in
het metaalrooster creëren waar het tritium in gevangen kan worden. Hierdoor wordt de
tritiumopslag in het materiaal aanzienlijk hoger.

De onderliggende motivatie van ons werk is om tritiumopslag in wolfraam, dat door
neutronen is beschadigd, te voorspellen na blootstelling aan een hoge plasma flux. Om-
dat tritium radioactief is, hebben we deuterium, dat nagenoeg dezelfde chemische ei-
genschappen heeft, gebruikt. De schade werd met hoog energetische wolfraamionen ge-
creëerd in plaats van met neutronen. Dergelijke schade is namelijk vergelijkbaar en heeft
als voordeel dat het materiaal niet wordt geactiveerd.

We hebben de deuteriumopslag onderzocht, nadat de beschadigde wolfraam tref-

ix



Samenvatting

plaatjes waren blootgesteld aan plasma. De schade werd vooraf gecreëerd met behulp
van hoog energetische wolfraamionen. Dergelijke hoog energetische deeltjes stoten de
wolfraamatomen van hun roosterpositie, zodat gaten en “interstitials” ontstaan. “Inter-
stitials” zijn wolfraamatomen die tussen de roosterposities in liggen. Door de mate van
schade te variëren ontdekten we dat de deuteriumopslag in het wolfraam verzadigde bij
een schadeniveau van 0.2 dpa (gemiddeld aantal keer dat een wolfraamatoom is ver-
plaatst). De deuteriumconcentratie is dan 1.4 at.%. Deze verzadiging wordt veroorzaakt
door de manier waarop de schade gemaakt wordt en heeft niets te maken met de hoge
plasma flux. Bij verzadiging is de concentratie van gaten en “interstitials” namelijk zo
hoog dat ieder nieuw gecreëerd gat en ieder nieuw gecreëerd “interstitial” onmiddellijk
recombineren met een reeds aanwezig “interstitial” respectievelijk gat.

Bovenstaande experimenten werden uitgevoerd bij een relatief lage wolfraamtem-
peratuur van ∼500 K. De voorspelling is echter dat wolfraam divertor tegels van ITER
zullen werken bij temperaturen van 600 – 1300 K. De experimenten werden dan ook her-
haald bij temperaturen van 800 – 1200 K. De deuteriumopslag verzadigde wederom bij
hetzelfde schadeniveau van 0.2 dpa, maar het absolute niveau van de deuteriumopslag
nam sterk af. Deze vermindering hebben we verklaard door de hogere beweeglijkheid
van wolfraamatomen bij een hogere materiaaltemperatuur. Des te meer de wolfraamato-
men bewegen, des te groter de kans dat “interstitials” een gat vinden, waardoor de schade
verdwijnt en er minder deuterium wordt opgeslagen. Daarnaast hebben we gezien dat de
gaten groeperen en grotere clusters vormen waarin het nog aanwezige deuterium sterker
gebonden is.

Het effect van de totale hoeveelheid deeltjes die per vierkante meter op het materiaal
aankomt, de “fluence”, hebben we bestudeerd door de tijd te variëren dat een trefplaatje
werd blootgesteld aan plasma. Met behulp van een geavanceerde techniek konden we de
diffusie van de deuteriumdeeltjes goed volgen in het beschadigde wolfraam. De fractie
van deuteriumdeeltjes dat in het wolfraam achterblijft, bleek zeer laag (10−5 – 10−7). Om
deze lage inkomende fractie te verklaren hebben we een mechanisme voorgesteld, waar-
bij de deuteriumatomen een beschermlaag vormen aan het oppervlak. Daardoor kunnen
de deuteriumionen het materiaal niet meteen in, maar botsen ze met de atomen aan het
oppervlak waarbij ze energie overdragen. Er is vervolgens een thermisch proces nodig
om de deuteriumdeeltjes in het materiaal te introduceren.

Het is te verwachten dat delen van de ITER divertor zullen worden blootgesteld aan
een bombardement van ionen uit het plasma met een aanzienlijke kinetische energie. Het
is bekend dat hoog energetische deuteriumionen oppervlaktemodificaties kunnen veroor-
zaken op wolfraam. We onderzochten daarom plasma blootstelling van wolfraam dat
op een negatieve potentiaal werd gebracht, waardoor de positieve ionen naar het opper-
vlakte werden versneld. Hierbij onderzochten we expliciet de effecten van plasma flux,
blootstellingstijd en materiaalbeschadiging op oppervlaktemodificaties en deuteriumop-
slag. We hebben gevonden dat het oppervlakte na plasma blootstelling bedekt is met drie
soorten oppervlaktemodificaties: blaren, onregelmatige uitstulpingen en nanostructuren.
Hoe langer een trefplaatje werd blootgesteld aan het plasma, hoe meer blaren we vonden
en hoe groter ze waren. Trefplaatjes met stralingsschade toonden daarentegen minder
blaren, terwijl er juist meer uitsteeksels werden gevormd.
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De wolfraam trefplaatjes, zoals wij die hebben gebruikt, bestaan uit korrels met een
grootte van 1 – 5 µm. Hedendaagse tokamaks zoals JET maken echter ook gebruik van
dunne wolfraam films. De deuteriumopslag-eigenschappen in dit soort films zijn echter
nog grotendeels onbekend. In onze experimenten hebben we daarom ook dunne wolf-
raamlagen van ongeveer één micrometer dik blootgesteld aan plasma. Deze dunne lagen
waren over het algemeen goed bestand tegen de plasma flux en bleken goed gehecht
aan de onderliggende wolfraam trefplaatjes. De deuteriumopslag was echter wel sterk
toegenomen, zelfs in vergelijking met beschadigd wolfraam materiaal.

Afsluitend, de deuteriumopslag in wolfraam trefplaatjes na blootstelling aan een hoge
plasma flux is zeer laag. Beschadiging met hoog energetische wolfraamionen en plasma
blootstelling bij negatieve potentiaal zorgen beide voor een verhoging van de deuterium-
opslag met een orde van grootte. Het totale niveau van deuteriumopslag blijft desalniet-
temin laag en suggereert dat de tritiumopslag in de divertor van ITER niet problematisch
zal zijn.
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