Cine suntem

discover isotopes

discover new energies
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Ştiinţa captează din ce în ce mai multă
atenţie din partea publicului larg,
subliniind valoarea intrinsecă pe care
cercetarea ştiinţifică fundamentală,
exploratorie ori aplicativ-tehnologică
o are pentru societate. Discutăm
despre o relaţie caracterizată de
dualitate şi dinamism, acţiunile
societăţii exercitând efect în
domeniile unde activează cercetarea
ştiinţifică, fiind în acelaşi timp
influenţate de nivelul de cunoaştere
rezultat ca urmare a progresului
ştiinţific, iar aplicativitatea cercetării
este indiscutabil dictată de
necesităţile societăţii. Toate aceste
lucruri constituie nucleul strategic al
Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Tehnologii
Criogenice şi Izotopice – ICSI Rm.
Vâlcea.
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Unitate de cercetare ştiinţifică şi
dezvoltare tehnologică, aflată în
coordonarea Ministerului Cercetării
şi Inovării, ICSI Rm. Vâlcea îşi
desfăşoară activitatea la interfaţa
dintre ştiinţă şi tehnologie, având o
amprentă specifică în cercetarea
românească, cu realizări de prestigiu:
■ elaborarea şi industrializarea
tehnologiei de producere a apei
grele;
■ dezvoltarea unei tehnologii de
separare a deuteriului şi
tritiului din apa grea - transfer
tehnologic către CNE
Cernavodă;
■proiectarea primelor
echipamente produse de către
Europa pentru reactorul de
fuziune ITER;
■ dezvoltarea unei baze flexibile
de investigare a materialelor la
temperaturi criogenice;
■ dezvoltarea unor concepte
proprii de protecţie activă a
mediului şi de creştere a
siguranţei alimentare bazate pe
investigaţii analitice avansate;
■ obţinerea unor soluţii inovatoare
în domeniul tehnologiilor
energetice bazate pe hidrogen şi
surse regenerabile de energie.
Pe parcursul existenţei sale de
aproape o jumătate de secol, în
perseverenţa de a crea plus valoare,
ICSI Rm. Vâlcea şi-a consolidat
competenţele şi infrastructura de
cercetare în domeniile sale de
excelenţă şi a dovedit că este un
partener serios în conlucrarea cu
agenţii economici, institutele de
cercetare şi/sau universităţile.
Prin act ivit ăţ ile de cercet aredezvoltare-inovare pe care le
desfăşoară, prin generarea de noi
cunoştințe ştiinţifice, ICSI Rm. Vâlcea
susţine programul nuclear naţional,
dezvoltarea tehnologiilor energetice
bazate pe hidrogen şi surse
regenerabile de energie, alături de
implementarea de soluţii avansate
bazate pe know-how, specifice
problematicilor protecţiei mediului,
sănătăţii şi securităţii alimentare.

Viziune
Viziunea ICSI Rm. Vâlcea este de a se
remarca ca un centru de cercetaredezvoltare internaţional şi un lider
regional recunoscut în realizarea şi
promovarea de tehnologii eficiente
„curate”, în aplicarea izotopilor
pentru (i) atingerea obiectivelor noii
strategii energetice a României şi, (ii)
creşterea calităţii mediului, vieţii şi
securităţii alimentare.

CONSERVAREA TRADIŢIEI
PENTRU EXCELENŢĂ,
ORIGINALITATE,
ENERGIE ŞI
PERSEVERENŢĂ ÎN
CERCETARE LA
ICSI RM. VÂLCEA

Priorități
Priorităţile ICSI Rm. Vâlcea sunt
excelenţa ştiinţifică în cercetare şi
transferul de tehnologii/produse/
servicii către economie, prin
orientarea activităţilor către cerinţele
societăţii, la nivel global.

Direcții de cercetare
Cercetări în domeniul criogeniei,
materialelor şi echipamentelor
asociate: soluţii, concepte, proiecte şi
prototipuri în domeniul
temperaturilor joase şi criogenice;
studiul avansat al materialelor în
condiţii specifice temperaturilor joase
şi criogenice; crearea unui laborator
de cercetare de excelenţă în domeniul
refrigerării şi criogeniei, pentru
aplicaţii interdisciplinare bazate pe
criogeneratoarele de azot, hidrogen şi
heliu lichid.

Tehnologii de stocare a energiei:
dezvoltare de materiale şi
electrolizoare PEM, sisteme de
echilibrare generare-consum în reţele
electrice, cercetări exploratorii pentru
tehnologia de stocare a energiei.
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Tehnologii de separare izotopică:
investigarea şi eficientizarea proceselor
de separare a izotopilor, dezvoltarea
de echipamente şi materiale aferente
transferului izotopic (catalizatori,
umpluturi), alături de întreg suportul
necesar proceselor tehnologice senzoristică, metode şi mijloace de
analiză de proces, etaloane de tritiu,
radioecologie şi radioprotecţia tritiului
și altele.
Domeniul de utilizare al tehnologiilor
de separare izotopică este legat atât de
fuziune, prin proiectele majore aflate în
derulare (ITER, instalaţii DEMO), cât şi
de fisiune, prin recuperarea tritiului în
reactoare de tip CANDU şi nu numai.

Mediul, calitatea vieţii şi securitate
alimentară:lărgirea ariei de
aplicabilitate a izotopilor stabili ca
markeri de origine, dezvoltarea de
metodologii alternative, substitutive
sau complementare amprentării
izotopice pentru caracterizarea şi
clasificarea produselor naturale, în
scopul determinării originii şi
trasabilităţii acestora şi de a propune
strategii inovative de recuperare a
unor resurse prin reciclarea
deşeurilor industriale şi reziduurilor
de biomasă, cu aplicaţii în generarea
de energie curată şi reducerea
poluării mediului, inclusiv
dezvoltarea de materiale avansate
structural, cu capacitate selectivă
ridicată (sorbenţi, catalizatori,
membrane etc.).
Tehnologii energetice ale
hidrogenului: producerea de pile de
combustibil tip PEM pentru diverse
aplicaţii /sisteme portabile
(generatoare portabile de energie) şi
staţionare, testarea şi dezvoltarea de
noi materiale specifice pilelor de
combustibil de tip PEM, soluţii
pentru mobilitatea hibridă care să
confirme gradul de pregătire tehnică
şi comercială a vehiculelor bazate pe
hidrogen, dar şi hibride.

Transfer tehnologic
A
Transferul tehnologic şi al
serviciilor de specialitate, prin
intermediul Incubatorului de
afaceri (ITA) al ICSI Rm. Vâlcea
reprezintă un element esenţial în
demersurile de valorificare a
rezultatelor cercetărilor prin
transfer tehnologic către IMM-uri
sau în parteneriat cu acestea. În
acest sens, menţinerea la un nivel
competitiv a dotării laboratoarelor
reprezintă un punct cheie în
realizarea obiectivelor de
dezvoltare ale institutului,
rezultatele cercetărilor devenind
suport pentru rezolvarea unor
problematici de interes ale
societăţii.
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