
Σύντηξη Υδρογόνου με LASER: Κοντά όσο ποτέ 

Η φυσική επιλογή της παραγωγής ενέργειας στο σύμπαν είναι η σύντηξη «ελαφρών» 

πυρήνων για την παραγωγή «βαρύτερων» στοιχείων με ταυτόχρονη έκλυση μεγάλων 

ποσοτήτων ενέργειας από τα παραγόμενα ταχέως κινούμενα νετρόνια. Αυτό ακριβώς 

συμβαίνει στο εσωτερικό του Ήλιου μας. Λόγω της τεράστιας βαρυτικής πίεσης τα άτομα 

του Υδρογόνου έρχονται τόσο κοντά, υπερνικώντας την ηλεκτροστατική τους άπωση λόγω 

του θετικού φορτίου τους, ώστε αρχίζουν να εμφανίζονται τεράστιες πυρηνικές 

συγκολλητικές δυνάμεις. Έτσι παράγεται ένα «βαρύτερο» από το Υδρογόνο στοιχείο το 

Ήλιο, ταυτόχρονα διαφεύγουν νετρόνια με σχετικιστικές ταχύτητες. Τα νετρόνια αυτά 

μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας η οποία τελικά φτάνει μετά από ένα 

μακρόχρονο ταξίδι στην επιφάνεια του Ήλιου κάνοντάς τον βασική ενεργειακή πηγή της 

αστρικής γειτονιάς μας. Είναι εντυπωσιακό να αναφερθεί ότι η σύντηξη του Υδρογόνου που 

εμπεριέχεται σε ένα κυβικό χιλιόμετρο θαλασσινού νερού θα μας δώσει τόση ενέργεια όσο 

όλα τα γνωστά ενεργειακά αποθέματα του πλανήτη μας (Εικ. 1). 

 

 

Η διαδικασία της σύντηξης πυρήνων είναι η αντίθετη από αυτήν της σχάσης βαρύτερων 

στοιχείων του περιοδικού πίνακα. Με την σχάση η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα τα 

τελευταία χρόνια παράγεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας στην περισσότερες προηγμένες 

τεχνολογικά χώρες του Πλανήτη μας. Όμως η σχάση, παρόλο που δεν επιβαρύνει (όπως και 

η σύντηξη) την ατμόσφαιρα με αέρια θερμοκηπίου, έχει σημαντικά προβλήματα, που 

συχνά κάνουν τις κοινωνίες να την αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό. Τα προβλήματα αυτά 
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είναι κυρίως τα ραδιενεργά απόβλητα μεγάλου χρόνου ζωής και η διαχείριση τους, αλλά 

κυρίως ο κίνδυνος μη ελέγξιμου ατυχήματος διαρροής ραδιενέργειας στο περιβάλλον λόγω 

των αλυσιδωτών αντιδράσεων πυρηνικής σχάσης που μπορεί να προκληθεί είτε από 

ανθρώπινο λάθος είτε από αστοχία υλικών και συντήρησης στον αντιδραστήρα (π.χ .στο 

Τσερνομπίλ). Η σύντηξη, ευτυχώς, δεν παράγει ραδιενεργά απόβλητα, ούτε υπάρχει το 

πρόβλημα της αλυσιδωτής αντίδρασης αφού κάθε σφάλμα το μόνο που μπορεί να κάνει 

είναι να σταματήσει την αντίδραση.  Όμως μέχρι σήμερα η παραγωγή ενέργειας από 

σύντηξη με θετικό ισοζύγιο έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη για τους επιστήμονες. 

Δύο μόνο προσεγγίσεις θεωρείται ότι προσεγγίζουν τη σύντηξη σοβαρά, η μέθοδος του 

μαγνητικού περιορισμού (πρόγραμμα ITER) και η μέθοδος της αδρανειακής σύντηξης με 

LASER (National Ignition Facility – California USA και το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Υποδομών 

HiPER).  

Η Φυσική της αδρανειακής σύντηξης είναι πλέον γνωστή από το εσωτερικό των άστρων. 

Επιπρόσθετα η διαδικασία της παραγωγής ενέργειας από σύντηξη υδρογόνου έχει ήδη 

επιτευχθεί στη Γη αλλά με την υποβοήθηση γειτονικής σχάσης. Η επίδειξη της αρχής 

παραγωγής ενέργειας με θετικό ισοζύγιο από την αδρανειακή σύντηξη με LASER είναι 

κοντά όσο ποτέ και αναμένεται μέσα στην επόμενη διετία στο National Ignition Facility στην 

Καλιφόρνια των ΗΠΑ.  

Η απάντηση της Ευρώπης είναι το πρόγραμμα τους Ευρωπαϊκού οδικού χάρτη στον τομέα 

της ενέργειας, του HiPER (High Power laser Energy Research, www.hiperlaser.org ). Tο HiPER 

προχωράει ένα βήμα πέρα από την επίδειξη της αδρανειακής σύντηξης με LASER, 

χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που θα επιτρέψει την παραγωγή ενέργειας από σύντηξη 

Υδρογόνου σε Βιομηχανική Κλίμακα. Ταυτόχρονα, το HiPER έχει ένα πλούσιο Πρόγραμμα 

βασικής Επιστήμης σε πλειάδα κλάδων της φυσικής και της τεχνολογίας. Οι τεράστιες 

πιέσεις και θερμοκρασίες που θα αναπτυχθούν ελκύουν το ενδιαφέρον εκατοντάδων 

επιστημονικών ομάδων από όλη της Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής για την μελέτη 

φαινομένων που μέχρι τώρα δεν υπήρχε η δυνατότητα να προσεγγιστούν πειραματικά σε 

γήινο εργαστήριο.  

 

Τέτοιοι κλάδοι της επιστήμης είναι: 

Εργαστηριακή Αστροφυσική 

Συμπεριφορά της ύλης κάτω από τεράστιες πιέσεις και θερμοκρασίες 

Επιστήμη υλικών στον πολλά υποσχόμενο κλάδο της υπέρθερμης και υπέρπυκνης ύλης  

Πυρηνική Φυσική και Χημεία 

Ατομική φυσική 

Τυρβώδης ροές σε υπερηχητικές ταχύτητες 

Δέσμες σχετικιστικών σωματιδίων 

Φυσική Πλάσματος σε υψηλές ενέργειες  

Βασική φυσική σε υπερυψηλά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία (Κβαντικό Κενό) 

 

Το HiPER εντάχθηκε στον Ευρωπαϊκό οδικό χάρτη τον Οκτώβριο του 2006. Σε αυτό 

συμμετέχουν επίσημα 6 Ευρωπαϊκά Κράτη (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ελλάδα, Τσεχία, 

Ιταλία, Ισπανία), και 25 Ερευνητικά Ινστιτούτα από 11 χώρες εντός και εκτός Ευρώπης. To 

Μάιο του 2007 η πρόταση της 3ετούς προπαρασκευαστικής φάσης έγινε αποδεκτή από την 

Κοινότητα με συμμετοχή από χώρες όπως ΗΠΑ, Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, Ρωσία, Κίνα και 

Καναδάς. Η προπαρασκευαστική φάση τελειώνει σε λίγους μήνες με εξαιρετικά θετικά 



αποτελέσματα. Θα ακολουθήσει μια τρίχρονη φάση λεπτομερούς σχεδιασμού μέχρι το 

2014. Η τριετία αυτή θα συμπέσει με την τεχνολογική ολοκλήρωση και ωρίμανση των 

απαιτήσεων της σύντηξης με LASER. Κατόπιν θα αρχίσει η κατασκευαστική φάση για την 

υλοποίηση ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας από αδρανειακή σύντηξη Υδρογόνου με 

LASER σε βιομηχανική κλίμακα. 

Το ΤΕΙ Κρήτης είναι επικεφαλής του προγράμματος της Βασικής Επιστήμης. 


