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1. Date generale 

Proiectul Dezvoltarea infrastructurii CD a ICSI prin crearea unui laborator de 
temperaturi scazute pentru aplicatii energetice ale fluidelor criogenice, al carui acronim 
este CRYO-HY (cod SMIS – CSNR: 13844) a putut fi realizat datorita unei finantari prin 
Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice (POS-CCE) Axa 
prioritara 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, Operatiunea 
2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii de C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D 
(laboratoare, centre de cercetare). Proiectul a avut doua componente principale. Prima 
componenta a constat din realizarea a patru Laboratoare noi si  moderne, echipate cu 
echipamente de ultima genertaie existente pe piata, care vor permite abordarea de noi solutii 
privind energia pe baza de hidrogen la temperaturi joase. Cea de-a doua componenta  a 
proiectului a avut in vedere extinderea instalatiei de distilare criogenica, care a presupus 
achizitia unei noi unitati de refrigerare cu o putere crescuta, bazata pe un ciclu de heliu si un 
intreg de sistem de coloane de distilare criogenica plasate intr-un nou coldbox. In cadrul 
proiectului au fost achizitionate 12 echipamente cu valoare mai mare de 100 000 EURO si au 
fost create 18 noi locuri de munca. 

1.1 Finantare 

Valoarea totala eligibila a proiectului a fost de 50 000 000 lei, din care contributia 
nerambursabila din partea Uniunii Europene de  44 215 000 lei, iar contributia Guvernului 
Romaniei de 5 785 000 lei. 

1.2 Indicatori de rezultat 

Prin contract s-au stabilit indicatori de realizare si indicatori de rezultat. Atat indicatorii de 
realizare ( 4 laboratoare nou create si  12 echipamente achizitionate cu o valoare mai mare de 
100 000 EURO), cat si indicatorii de rezultat (18 locuri de munca nou create in CD, 13 locuri 
de munca mentiute in CD) au fost realizati in intregime. Sunt de asemenea premise pentru 
realizarea si a  celui de al treilea indicator de rezultat respectiv, implicarea institutului, in 
urmatorii 5 ani, intr-un numar de 7  proiecte internationale. Noile echipamente care au fost 
achizitionate vor contribui decisiv la plasarea ICSI pe o pozitie fruntasa in topul 
laboratoarelor care studiaza procesele la temperaturi joase.  

Echipamentele de cercetare cu valoare mai mare de 100 000 EURO achizitionate sunt 
urmatoarele: 

1. Centru de lichefiere cu doua circuite de iesire 
2. Sistem SEM de microscopie cu baleiere electronica 
3. Magnetometru SQUID 
4. Sistem de acoperire de tip sputtering 
5. Sistem de masurare a proprietatilor de material cu magnet permanent 
6. TA-MS spectrometru cu scintilatie pentru analize de radioizotopi 
7. Platforma mobila nexperimentala pentru celula de combustie cu hidrogen 



8. Electrolizor cu membrana polimer schimbatoare 
9. Unitate de refrigerare heliu 
10. Sistem de stocare a tritiului 
11. Coldbox pentru distilare criogenica 
12. Sistem experimental de tip cascada pentru distilare criogenica 

 
 

2. Descrierea laboratorului de temperaturi scazute pentru aplicatii energetice ale 
fluidelor criogenice 

In cadrul Laboratorului de temperaturi scazute care a facut obiectul proiectului CRYO-HY 
sunt individualizate patru laboratoare specifice:  

a) Hala de experimentari lichefiere are o suprafata construita de  437  mp. Echipamentul 
de baza din acest laborator este un centru de lichefiere cu doua circuite de iesire, 
hidrogen si heliu, in jurul caruia graviteaza si alte echipamente care vor permite 
realizarea de experimente, testari si validari de tehnologii care utilizeaza fluidele 
criogenice 
 

b) Laboratorul de investigatii micro-structurale care va sustine studierea 
comportamentului materialelor compozite la temperaturi scazute si  va masura 
proprietatile mecanice in aceasta gama de aplicatii. Laboratorul este dotat cu un 
microscop cu scanare electronica (SEM) Zeiss Sigma, un microscop invers 
metalografic IMT si o masina de prelucrare a probelor pentru SEM. 
 
 

c) Laboratorul de supraconductiblitate unde se vor evalua posibilitatile de dezvoltare de 
noi sisteme pentru transportul si stocarea energiei electrice cu pierderi minime este 
dotat cu doua echipamente performante (magnetometru SQUID si sistem de masurare 
a proprietatilor fizice ale materialelor) care permit studiul proprietatilor magnetice si 
fizice ale materialelolr la temperaturi joase si in conditii de camp magnetic intens. 
 

d) Laboratorul pentru studiul puritatii gazelor si masurarea concentratiei  izotopilor de 
hidrogen din mixturile izotopice la temperatura de criogenare pentru distilarea 
hidrogenului 

Cele trei laboratoare (b, c, si d) se gasesc amplasate intr-o cladire formata din demisol, parter 
si etaj, care are o suprafata totala de 468 mp, cu perete comun cu hala de lichefiere. 

2.1 Descrierea principalelor echipamente achizitionate in cadrul proiectului 
2.1.1 Centru de lichefiere heliu cu doua circuite de iesire 

Este furnizat de Linde Kryotechnik fiind  elementul central si care da forta halei de criogenie, 
fig. 1. Cu o capacitate de lichefiere heliu de 45 l/h si o putere de refrigerare de 200 W la 20 K,  
centrul de lichefiere permite satisfacerea necesitatilor proprii de cercetare in domeniul 
supraconductoarelor de joasa temperatura si in acelasi timp permite si dezvoltarea unei 



economii de hidrogen cu o orientare clara asupra transportului si stocarii de hidrogen in forma 
lichida. 

 
 
 

 
Fig.1 Centrul de lichefiere cu doua circuite de iesire 

 
 
 

2.1.2 Sistem SEM de microscopie cu baleiere electronica 

Microscop electronic cu baleiaj cu emisie autoelectronica la presiune variabila (Field 
Emission Scanning Electron Microscope Variable Pressure - FESEM VP) marca CARL 
ZEISS, cu o rezolutie de 0.8 nm la 30 kV si 2.5 nm la 30 kV in modul VP; putere de marire 
intre 12 si 1.000.000, fig. 2. 

Microscopul este echipat cu sistemele EDS (energy dispersive X-ray spectroscopy) si WDS 
(wavelength dispersive X-ray spectroscopy) care permit o analiza cantitativa si calitativa de 
mare precizie, a tuturor elementelor chimice pana la B (Z=5).  

Microscopul este deasemenea echipat cu un sistem Cryotransfer pentru imagistica si analiza 
probelor biologice sau umede sau a probelor sensibile la fasciculul de electroni sau vid. 
Sistemul permite inghetare rapida (pentru a conserva starea hidratata), transferul in vid 
(pentru a evita contaminarea), fractura la rece (pentru a expune microstructura interna), 
acoperiri (pentru a permite imagistica de inalta rezolutie si microanaliza).  

 

 

 



 

 

 

Fig. 2 Microscopp electronic cu baleiaj 

 
 
 
 
 
 

2.1.3 Magnetometru SQUID 
MPMS utilizeaza tehnologia SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) care 
consta dintr-o bucla supraconductoare cu una sau mai  multe jonctiuni Josephson. MPMS 
SQUID VSM dc Magnetometer are o sensibilitate mai mica decat 10-8 emu cu doar 4 
secunde de mediere  date. Prin combinarea vitezei de vibrare a probei din magnetometru cu 
sensibilitatea SQUID-ului, acest sistem se plaseaza intr-un nou nivel de performanta a 
campului magnetic, fig. 3.  

 



 

Fig. 3 Magnetometru SQUID 

 
2.1.4 Sistem de acoperire de tip sputtering, tip Plasmalab System 400, fig.4, ofera 

flexibi-litatea in exploatare pentru aplicatii in cercetare si/sau productie de serie mica datorita 
capacitatii sale de a opera in curent continuu, curent continuu pulsat, radio frecventa. Acest 
sistem este pretabil la depuneri de materiale in straturi subtiri pe o varietate de substraturi prin 
tehnologia PVD.  

Caracteristici Tehnice 

Capabilitatile sistemului se extinde la: 

- depunere de filme metalice in curent continuu 

-depunere de filme metalice subtiri in curent continuu pulsat in atmosfera reactiva de O2, N2 
si H2 

-depunere pe substrat dielectric in RF 

Materiale & depuneri 

-permite depunerea a 4 materiale intr-un singur proces prin existenta a 4 sub-camere 
(diviziuni ale camerei de vid) fiecare cu propriul magnetron. Asfel se pot obtine sisteme 
multistrat, controlul procesului fiind asigurat de o rutina implememtata in programul general 
al sistemului dezvoltat sub Windows. 

-gama de materialele ce pot fi depuse cuprinde metale, oxizi, nitrizi si silicati in straturi cu 
grosimi intre 20 nm si citiva microni. Acest lucru este posibil datorita suportului de substrat 
ce poate fi mentinut pe o plaja larga de temperaturi (de la racire cu apa pina la 300 oC) 



- depunerea cu plasma in RF permite curatirea premergatoare a substratului permite atingerea 
unei adeziuni superioare, un mai bun control al structurii stratului depus si al stoechiometriei 

Stabilitatea procesului 

Optimizarea stabilitatii procesului este asigurata prin existenta obturatoarelor magnetroanelor 
astfel incit substratul este expus numai dupa atingerea stabilitatii materialului de depus. De 
asemenea configuratia quadri-camerala permite eviatarea inter-contaminarii substratelor 
precum si existenta portului de incarcare securizat minimizeaza contminarea externa. Optional 
de pot monta crio-pompe sau turbopompe/ecran criogenic pentru aplicatii sensibile la vapori 
de apa. 

Repetabilitate 

Repetabilitatea operatiunilor se asigura de catre mese pentru substrat ce pot fi folosite in 
regim stationar sau rotativ si prin introducerea unor masti de uniformitate. Deviatiile de 
uniformitate sint de maximum 5% pentru substratulde 150 mm. 

 

Fig. 4 Sistem de acoperire de tip sputtering 

 

2.1.5 Sistem de masurare a proprietatilor electrice de material cu magnet 
supraconductor 

Sistemul de masurare a proprietatilor fizice – PPMS, fig. 5, este folosit pentru 
efectuarea mai multor tipuri de masuratori atat la temperatura, cat si in camp magnetic 
variabil, intervalul de temperatura fiind 1.9-400 K, campul magnetic putand ajunge chiar si 
pana la ±9T. Cateva caracteristici importante ale acestui sistem sunt ca foloseste tehnologia de 



racire „cryogen-free”, temperatura se mentine la valoarea de 4.2 K pentru o perioada 
nedeterminata de timp iar rezolutia MFM (magnetic force microscopy): <20 nm. PPMS va fi 
utilizat pentru realizarea masuratorilor de rezistivitate AC, efectul Hall, curba curent – 
tensiune (I-V). PPMS foloseste heliu gaz, comparativ cu MPMS, care foloseste heliu lichid.  

Noile posibilități de caracterizare oferite  atat de MPMS, cat si de catre PPMS, vor 
deschide oportunități suplimentarepentru studierea de noi materiale și fenomene, cum ar fi 
antiferomagnetismul și cuplajul interfacial în sisteme cu dimensionalitate redusă, 
nanomateriale și multistraturi, supraconductori, structuri magneto-optice și magnetorezistive, 
compuși moleculari, materiale și compozite organice cu aplicații în electronică, biofizică, 
magnetochimie și biologie. 

 

 

Fig. 5 Sistem de masurare a proprietatilor fizice ale materialelor 
 

2.1.6 TA-MS spectrometru cu scintilatie pentru analize de radioizotopi este un 
spectrometru cu scintilatie lichida de nivel ultra jos QUANTULUS 1220 produs de Perkin 
Elmer, fig. 6, a, b. Este un dispozitiv cu performante deosebite pentru masurarea 
concentratiilor foarte mici a radionuclizilor naturali, cosmogenici si antropogenici. Datorita 
backgroundului sau foarte scazut, radioactivitatea naturala nu afecteaza ratele de masurare ale 
probelor, permitand timpi de masurare foarte lungi pentru probelor cu activitate foarte joasa, 
masurari realizate in mod normal cu instalatii speciale subterane. Quantulus poate masura 
radionuclizi emitatori alfa/beta asigurand o buna discriminare a acestora in special pentru 
probe care contin radiatii mixte alfa/beta/gama. Acest instrument de masurare este ideal 
pentru aplicatii cum ar fi: datarea cu radiocarbon, masurarea Cerenkov si masurari ale 
radionuclizilor (in special tritiu) din probe de mediu si alimente. Ansamblul detectorului este 
compus din doua tuburi fotomultiplicatoare (PMTs) ce asigura background si zgomot redus, 
camera de masura este inchisa complet, proba si detectorii din scut fiind izolate optic [ntre ele. 



Ansamblul include de asemenea diode emitatoare de lumina ce permit stabilizarea automata a 
spectrului.  

Spectrometrul cu scintilatie lichida Quantulus 1220 poate masura pana la 60 de probe 
in trei tavite individuale a cate 20 de probe. Probele pot fi accesate intr-o ordine aleatoare sau 
intr-una programata anterior. Pot fi masurate flacoane cu volume cuprinse intre 3-20 ml sau 
cu volume mai mici de 3 ml utilizand adaptari speciale. Temperatura din camera de masurare 
a spectrometrului cu scintilatie lichida este mentinuta cu ajutorul unei unitati de racire ce 
contine 4 elementi Peltier.  

Performantele tehnice tipice ale spectrometrului cu scintilatie lichida de nivel ultrajos 
Quantulus 1220 acestea sunt:  

- pentru H-3 eficienta de masurare pentru probe neatenuate este ≥65%, iar pentru 
probele de apa este de pana la 27%; backgroundul este cuprins intre 0.4 si 1.2 
CPM, insemnand pana la 0.5 Bq/L pentru 500 minute timp de masura, si 8:12 
raportul  dintre proba si cocktailul de scintilatie; 

- pentru C-14 eficienta de masurare pentru probe neatenuate este ≥95%, iar 
backgroundul <0.3 CPM; 

- pentru masurarea radionuclizilor emitatori de radiatie alfa eficienta de masurare 
tipica este >95% si backgroundul <0.1 CPM. 

 

 

a) 



 

b) 

Fig. 6 a, b TA-MS spectrometru cu scintilatie pentru analize de radioizotopi 

2.1.7 Platforma mobila experimentala pentru celula de combustie cu hidrogen 

Realizata pe o structura de tip camioneta, fig. 7, platforma mobila permite testarea unei 
aplicatii hibride electric - hidrogen. Principalii parametrii sunt: 

-puterea furnizata de celeulele de combustie 10 kW 

-puterea motoarelor electrice 50 kW 

-masa de hidrogen staocata in tanc: 5.8 kg  



 

Fig.7 Platforma mobila experimentala pentru celula de combustie cu hidrogen 

 
2.1.8 Electrolizor cu membrana polimer schimbatoare, la presiune ridicata, 

 

 

fig. 8, de tip HOGEN HP 40, furnizat de firma Proton Energy Systems, este un 
echipament care permite obtinerea, la consumator a unui hidrogen de inalta puritate, la 
debitul de 1,06 Nm3/h,  de puritate 99.9995 %, la o presiune ridicata, pana la 160 bar, 
destinat aplicatiilor mobile, avand in acelasi timp si avantajul ca nu necesita alte 
echipamente auxiliare pentru imbutelierea hidrogenului obtinut. 

 
Fig.8 Electrolizor cu membrana polimer schimbatoare la presiune ridicata 



 
 

2.1.9 Unitate de refrigerare heliu 

In comparatie cu vechiul sistem de refrigerare, noua unitate de refrigerare heliu, achizitionata 
de la Linde Kryotechnik, va avea o putere marita, de 1000 W la 20 K, fig. 9 a, b, c, si d si va 
permite realizarea unor noi experimente, putand crea conditii de lucru similare celor necesare 
pentru reactoarele de fuziune.  

 

a) 

 

b) 



 

c) 

 

d) 

Fig. 9 Unitatea de refrigerare heliu: a-vasul tampon, b-compresorul de gaz, c- unitatea de 
purificare, d-coldbox-ul 

 

2.1.10 Sistem de stocare a tritiului 

Sistemul de stocare a tritiului, fig. 10 este folosit pentru stocarea amestecului tritiu-deuteriu 
obţinut în blazul coloanei a patra de distilare criogenică sub formă de deutero-tritiuri metalice 
pe un stocator pe baza de uraniu saracit. Sistemul permite monitorizarea presiunilor si a 
temperaturilor in punctele cheie ale acestuia. Sistemul permite in acelasi timp si posibilitatea 
directionarii unei mostre de gaz titiat catre un analizor si pe baza acestei analize, gazul tritiat 
este directionat catre stocare sau inapoi in cascada de distilare criogenica pentru imbogatire. 



 

 

Fig. 10 Sistem de stocare a tritiului 

2.1.11 Coldbox pentru distilare criogenica 

Noul coldbox achizitionat in cadrul proiectului, fig. 11 a, b, c, d special proiectat pentru a 
fi cuplat cu unitatea de refrigerare heliu de putere marita va permite desfasurarea de 
cercetari avansate in vederea determinarii proprietatilor termodinamice si a parametrilor 
fizico-chimice caracteristici transferului in  masa de izotopi ai hidrogenului la temperaturi 
criogenice. 

 

 



a) 

 

b) 

 

c) 

 



d) 

Fig. 11 Coldbox pentru distilare criogenica: zona calda –a, b si zona rece-c,d 

2.1.12 Sistem experimental de tip cascada pentru distilare criogenica 

Sistemul experimental de tip cascada pentru distilare criogenica, fig. 12, va perrmite 
desfasurarea unor investigatii avansate de laborator in scopul deterrminarii coeficientilor 
de transfer pentru condensare si fierbere, in cazul mixturilor de izotopi ai hiodrogenului 
rezultati din datele teoretice si experimentale.  

 

Fig. 12 Sistem experimental de tip cascada pentru distilare criogenica 

  

 

 

 

 

3. Concluzii 

Noul laborator de criogenie rezultat prin implementarea proiectului CRYO-HY va crea 
conditiile specifice pentru obtinerea unor noi nivele de cunostiinte specifice in domeniul 
cercetarii asupra temperaturilor scazute. Dotarile realizate cu cele mai noi si performante 
echipamente in domeniu vor duce in final la crearea de noi tehnologii si acumularea de noi 
cunostiinte in domeniul criogenic. 

Ca rezultat al experientei recunoscute si pe baza capacitatii instrumentale din prezent, 
INC-DTCI-ICSI se va implica si mai adanc in efortul de cercetare european.  



In ceea ce priveste sistemele de detritiere a apei prin distilare criogenica sau prin 
tehnologii pe baza de hidrogen, upgradarea realizata va permite implicarea si mai adanca 
la nivel european, va duce la o colaborare mai stransa si la noi parteneriate in domeniu.  
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