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CONCEPT_VERSIE V3 
Kernfusie 
In november 1985 besloten de toenmalige Kremlin-Chef Michail Gorbatsjov en de 
Amerikaanse president Ronald Reagen tot de bouw van een Kernfusie-installatie, “voor het 
welzijn van de hele wereld”. China, India, Japan, Korea, EU plus Zwitserland en de Russische 
Federatie hadden interesse getoond in het ITER-onderzoeksproject. ITER staat voor 
(Thermonucleair Experimental Reactor). Het Nederlandse onderzoeksinstituut DIFFER werkt 
samen met ITER. Het is het grootste wetenschappelijk project ter wereld en wordt 
uitgevoerd in Cadarache, Zuid-Frankrijk. Het doel van ITER is om aan te tonen, dat 
gecontroleerde energieopwekking met kernfusie mogelijk is. 
 
Kernfusie en Kernsplitsing  
Kernfusie is een ander proces dan kernsplijting, waar nu kernenergie mee wordt opgewekt. 
Bij kernsplijting wordt uranium of plutonium gesplitst, terwijl bij kernfusie atomen 
samenkomen. De zon doet al miljarden jaren aan kernfusie. 
 
Principe van Kernfusie 
Bij kernfusie wordt met behulp van magnetisme een plasma in bedwang gehouden waarin 
twee waterstofkernen (Deuterium en Tritium) onder hoge druk en bij een zeer hoge 
temperatuur (150 miljoen graden Celsius) kunnen samensmelten tot helium, waarbij energie 
vrijkomt. In theorie is het mogelijk om meer energie uit kernfusie te halen dan dat erin gaat. 
Fig.1 geeft de fusiereactie weer en Fig.2 het principe van de tokamac. Het plasma (oranje) zit 
in de mantel in de vorm van een torus. De magneten zorgen ervoor dat het plasma niet 
tegen de wand komt. Water wordt door de mantel geleid en tot stoom verhit (blauwrode 
buis). Met de stoom (via een stoomturbine) wordt elektriciteit opgewekt 
 
 

 
 
 

 

 
      

 
 
Voor en nadelen Kernfusie 
Voordelen 

• Brandstof is wereldwijd en bijna onbegrensd ter beschikking. 

• Klimaatneutraal, geen CO2 uitstoot. 

• Geen kettingreacties. Ongelukken die grote hoeveelheden radioactiviteit vrijmaken is 
niet mogelijk. 

• Geen hoogradioactief afval, dus geen eindberging noodzakelijk. 
Nadelen 

• Grote investeringskosten 

• Geringe hoeveelheid laagradioactief afval  

• Stroomproductie verwacht na 2050  
 

Fig. 1 
Fig. 2 
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Research 
De Wendelstein 7-X is een experimentele Kernfusiereactor in Greifsfeld, Meckelenburg-
Vorpommern, Duitsland. Het totale project heeft 19 jaar geduurd en de bouw van de reactor 
is voltooid in oktober 2015 door het Duitse Max Planck-Instituut voor plasmafysica  
Een stellarator heeft een aantal voordelen ten opzichte van de meer gebruikelijke installatie 
voor kernfusie, de torus -vormige tokamac. Hierin wordt het magneetveld dat nodig is om 
het plasma op te sluiten voor een deel gemaakt door een elektrische stroom door het 
plasma te sturen.  
 

 
 
 
 
 
Fig.3 
De stellarator (Fig.3) is een zeer complex ontwerp. Een fusiecentrale gebaseerd op dit 
concept kan compacter gebouwd worden dan het ITER-ontwerp doordat het hele 
transformatorjuk komt te vervallen. Het plasma is bovendien stabieler en plasma’s van 
langere tijdsduur kunnen eenvoudiger gemaakt worden. 
 
Bedrijven  
De fusiereactor SPARC van Commenwealth Fusion Systems (CFS) dit ontwerp ligt dicht bij dat 
van ITER en wordt in samenwerking met The MIT Plasma Science & Fusion Center Plasma 
(USA) gedaan. De ‘donut’ tokamac vormige reactor wordt in het ontwerp toegepast. 
CFS, Tokamak Energie, General Fusion en TAE Technologies reactoren verwachten rond 2030 
stroom te kunnen leveren op het kernfusieprincipe. Eerst zien en dan geloven! 
 
Koude Kernfusie 
Koude kernfusie is kernfusie die zou optreden bij een relatief lage temperatuur. De naam 
koude kernfusie werd oorspronkelijk gebruikt voor de fusie van waterstofisotopen met 
behulp van Muonen als katalysator. De elektronen van de waterstofatomen worden door 
muonen vervangen, daardoor kunnen de atomen onderling zo dicht bij elkaar gebracht 
worden dat de elektrische afstoting overwonnen wordt en een fusie van de atoomkernen 
mogelijk wordt. Tegenwoordig wordt de naam "koude kernfusie" voornamelijk gebruikt voor 
een aantal methoden waarvan sommige wetenschappelijk omstreden zijn. 
 

  
Werelds grootste kernfusiecentrale ITER.  
Beeld ITER Organization/EJF Riche 
 
Bronnen: Wikipedia, de Ingenieur(KIVI), Der Spiegel 

Voorbeeld van een stellarator ontwerp, zoals toegepast in de  
Wendelstein 7-X een systeem van spoelen (blauw) omringt  
het plasma (geel). Een magnetische veldlijn op het plasma is 
aangeduid in het groen. 


