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De la ultima prezentare, în care am atins subiecte legate de impli-
carea specialiștilor de la ICSI în problematica managementului deșeu-
rilor pentru reactoarele nucleare de la Cernavodă (și pentru posibilele 
ce vor fi construite) și despre cercetările în domeniul fuziunii (progra-
mul ITER, cercetări sub patronajul EuroFusion), am  parcurs câțiva pași 
în procesul dezvoltării instituționale în domeniu și este momentul să 

descoperim un nou proiect ce prinde contur în această perioadă la 
ICSI Rm. Vâlcea, aflat în mod particular în legătură cu una dintre cele 
mai importante instalații de interes național: „Pilot Experimental pen-
tru Separarea Tritiului și Deuteriului”.

Există un viitor pentru cercetări  
în domeniul tritiului?

Răspunsul obiectiv este da, și sunt suficiente argumente pentru a 
susține acest răspuns.

Primul, și poate cel mai important, este legat de operarea cen-
tralelor nucleare de tip CANDU de la CNE Cernavoda, previzionată 
pentru următorii 60 ani. Managementul tritiului într-o centrală CANDU 
reprezintă o problemă actuală și de perspectivă, cel puțin din punct 
de vedere al impactului asupra desfășurării activităților curente de 
exploatare, managementul pe termen scurt, mediu și lung al deșeurilor 
radioactive, impactul de mediu. Orice soluție, tehnologie, procedură 
aplicabilă poate fi transferată către beneficiar pentru controlul și îm-
bunătățirea activităților proprii.

Al doilea, poate la fel de important în contextul actual al crizei 
energetice anticipate, îl reprezintă faptul că dezvoltarea surselor alter-
native de producere a energiei prin fuziune nucleară este gestionată 
prin proiectele actuale de realizare a instalațiilor de fuziune, având ca 
target realizarea unui reactor DEMO, în 2050. Aminteam în trecut de 
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În viața unei organizații de cercetare sunt nece-
sare evoluții continue, urmărind ținte și obiec-
tive asociate unei misiuni declarate în politicile 
de cercetare naționale și internaționale. Astfel, 
observând activitățile Institutului Național de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Crio-
genice și Izotopice - ICSI Rm. Vâlcea, constatăm 
că cele declarate sunt reale și demonstrabile, re-
spectiv dezvoltarea și menținerea capabilități-
lor privind cercetarea izotopilor hidrogenului, 
a tritiului, în mod special, într-o puternică de-
pendență de politica nucleară a României și, mai 
nou, în contextul actual al pandemiei, de politici-
le energetice naționale și internaționale.
 ? Dr. ing. Liviu Ștefan, dr. fiz. Mihai Varlam  

– ICSI Rm. Vâlcea

TRI-VÂLCEA - Orizonturi noi în 
cercetări în domeniul tritiului, la ICSI

numeroase instalații experimentale „Tokamak”, concepute pentru a 
valorifica energia fuziunii prin căldura înmagazinată în pereții vasului, 
producerea de abur și utilizarea acestuia în producerea de electrici-
tate, prima și cu o anvergură majoră fiind JET (Joint European Torus), 
localizată în Marea Britanie, la Culham, cu un record de 16 MW în 
producția de putere prin reacții de fuziune termonucleară, realizat în 
1997. Iar poate cel mai mare obiectiv în domeniul fuziunii (ITER) este în 
construcție începând cu 2007 la Cadarache, Franța.

Utilizarea tritiului drept „combustibil” necesită cercetări importan-
te în gestionarea, recuperarea, depozitarea acestuia, existând sisteme 
importante în cadrul oricărui tokamak care trebuie să asigure mana-
gementul tritiului și al compușilor săi.

O nouă investiţie în cercetare – extinderea Pilotului 
Experimental de Separare a Tritiului şi Deuteriului 

Ideea acestui proiect a plecat de la faptul că odată cu finalizarea 
proiectului instalației existente, orice nouă abordare a aplicațiilor în do-
meniul tritiului trebuie propusă și gestionată în contextul actual al des-
fășurării activităților în domeniul nuclear. Experiența specialiștilor de 
la ICSI a demostrat că orice dezvoltare care se anticipează a fi realizată 
sub auspiciile cerințelor de autorizare din legislația existentă produce 
efecte asupra existenței instalației, toate modificările  
fiind guvernate de aspecte procedurale și tehnice consumatoare de 
timp și fonduri.  

Cel mai bun exemplu este modificarea tehnică majoră în cadrul in-
stalației, care s-a realizat odată cu implementarea proiectului CRYO-HY: 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CD A ICSI PRIN CREAREA UNUI LA-
BORATOR DE TEMPERATURI SCĂZUTE PENTRU APLICAŢII ENERGE-
TICE ALE FLUIDELOR CRIOGENICE, cod SMIS 13844, 2010-2013, proiect 
prin care s-au reproiectat și înlocuit o serie de sisteme și componente, 
cu efecte în planul de autorizare și modificare al instalației existente.

Cuvântul de ordine a devenit flexibilitatea, în strânsă legătură cu ex-
pertiza existentă și cerințele de cercetare-dezvoltare anticipate pentru 
viitor. Vorbim astfel de noi spații de cercetare, amplasate într-un corp 
de clădire alăturat, cu independență funcțională și utilități proprii, cu 
minimizarea impactului reciproc al celor două obiective de pe amplasa-
ment, instalația existentă și LABORATORUL nou creat – TRI-VÂLCEA.    

Ce presupune proiectul TRI-VALCEA?

Prin proiect (contract de finanțare 307/6.07.2020, buget: 
82,549,362.76 lei, perioadă de realizare: iunie 
2020 – decembrie 2023) ne propunem extin-
derea clădirii existente (PESTD) cu o nouă 
unitate de cercetare, dotată cu instrumente 

și echipamente de ultimă generație, pentru dezvoltarea de noi activi-
tăți de cercetare și dezvoltare în domeniul tritiului.

În principal, obiectivul general este de creștere a capacității de 
cercetare-dezvoltare a ICSI Rm. Vâlcea în domeniul tehnologiilor de 
separare izotopică, absolut necesară în contextul global, legat, pe 
de o parte, de problematica managementului deșeurilor pentru re-
actoarele nucleare de tip CANDU și, pe de altă parte, de accelerarea 
cercetărilor în fuziune, concentrate în uriașul proiect ITER.

Noua unitate de cercetare-dezvoltare TRI-VÂLCEA, dezvoltată 
prin proiect, va întregi gama de cercetări și dezvoltări în domeniul 
tritiului cu aplicații tehnologice și de mediu, cuprinzând majoritatea 
temelor posibile – hidrogenul și izotopii săi, procesele tehnologice de 
separare și stocare, reducerea tritiului în mediu.

Modificările PESTD vor avea loc în cadrul structurii actuale a in-
stalației PESTD și se vor concretiza prin realizarea a 4 laboratoare noi 
pentru activități de CD asociate tritiului și a unui Birou de proiectare.

l  Laboratorul 1 - PHI-MI va fi utilizat pentru a aborda câteva aspec-
te critice legate de interacțiunile izotopilor de hidrogen cu ma-
terialele: permeabilitatea prin membrane, dezvoltarea, testarea 
și calificarea acoperirilor antipermeație (bariere de permeație 
pentru tritiu) și adsorbția și desorbția izotopului de hidrogen și 
stocarea tritiului.

l  Laboratorul 2 – Tehnologii de Separare a Izotopilor (IST). 
Obiectivul principal al Laboratorului Tehnologii de Separare 
a Izotopilor îl constituie promovarea unor cercetări, în do-
meniul separărilor izotopilor hidrogenului, în scopul creșterii 
managementului izotopilor, deuteriu și tritiu, prin dezvoltarea 
unor tehnologii avansate care să fie utilizate la realizarea unor 
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instalații tehnologice, compacte, multifuncționale, de separa-
re, din deșeuri lichide, sub formă de apă ușoară tritiată și apă 
grea tritiată, slab și înalt concentrate în tritiu.

l  Laboratorul 3 – Tehnologii de Separare LiPb. Zona activă a 
infrastructurii experimentale va fi proiectată cu flexibilitatea 
necesară pentru a putea găzdui două tipuri de tehnologii de 
extracție a tritiului, cum ar fi Permeation Against Vacuum (PAV) 
și Gas Liquid Contactor (GLC). Pentru a demonstra fezabilita-
tea unui reactor DEMO care să îndeplinească funcția majoră a 
autosuficienței tritiului, o atenție deosebită ar trebui acordată 
dezvoltării Sistemului de extracție/îndepărtare a tritiului din 
LiPb - TER.

l  Laboratorul 4 - Tehnologii asociate He-3 (He3T). Acest labora-
tor va fi utilizat pentru a dezvolta tehnologii pentru extracția 
He-3 din containere de stocare a tritiului (ITC sau gettere) și se-
pararea de tritiu. În același timp, laboratorul va asigura suportul 
tehnic necesar dezvoltării proceselor de separare a He-3 di 
He-4 utilizat ca gaz de acoperire în moderatoarele CANDU.

l  Birou de proiectare – Design Office (DO). Pentru facilitarea 
dezvoltării proceselor tehnologice în cadrul proiectelor de 
cercetare-dezvoltare, naționale și internaționale, este nece-
sară realizarea unui birou de proiectare care 
să răspundă cerințelor în creștere rezultate în 
principal din programele de fuziune în desfășu-
rare sau viitoare, precum și pentru cerințele de 
expertiză ale potențialelor proiecte în dome-
niul nuclear din România.

Majoritatea echipamentelor propuse pentru achi-
ziționare în cadrul acestei propuneri de proiect sunt 
unice în România. Unicitatea provine și din caracterul 
specific al cercetărilor/aplicațiilor propuse pentru a fi 
dezvoltate, dar și din faptul că domeniul este necesar 
să fie abordat cu instrumentație de ultima generație, 
în caz contrar rezultatele așteptate nefiind de interes 
pentru comunitatea internațională. Ceea ce este însă 
specific acestui proiect de dezvoltare de infrastruc-
tură este faptul că se dorește crearea unei facilitați în 
care se vor dezvolta noi instalații, astfel încât gradul 
de versatilitate a sistemului să fie ridicat. Întreaga fa-
cilitate de cercetare propusă va fi utilizată și operată 

la cele mai înalte standarde internaționale, ținând cont de faptul că 
rezultatele vor fi raportate și în cadrul comunității științifice care dez-
voltă proiectele reactoarelor de fuziune. Echipamentele achiziționate 
vor fi utilizate în diverse configurații, pentru noi soluții tehnologice 
care vor fi proiectate, propuse și dezvoltate.

Către ce tindem?

Prin acest proiect, considerăm importantă creșterea contribuției 
ICSI în activitățile de cercetare în legătură cu programele internațio-
nale de fuziune, peste care urmează să se adauge, în mod particular, 
menținerea capabilităților referitoare la tehnologii cu dublă utilizare, 
fuziune și fisiune.

Nu în ultimul rând, expertiza existentă se poate transforma în 
aplicații dedicate, cu beneficiari țintă (exemplul cel mai bun este 
SC Nuclearelectrica SA), pentru anumite domenii de interes practic 
imediat. 

Una dintre opțiunile UE privind tipul de anvelopă pentru reactorul 
DEMO este Water Cooled Lithium Lead – WCLL. Mai multe activități 
care sprijină proiectarea și subiectele legate de funcționarea pe ter-
men lung și fiabilitatea unui astfel de sistem sunt sprijinite în cadrul 
diferitelor programe ale UE. Pentru a demonstra fezabilitatea unui re-
actor DEMO care să îndeplinească funcția majoră a autosuficienței 
tritiului, o atenție deosebită ar trebui acordată dezvoltării tehnologiei 
de extracție/îndepărtare a tritiului din LiPb - TER. Aceasta include 
dezvoltarea componentelor unice ale reactorului (pompe, unitate de 
extracție a tritiului (TEU), sisteme de purificare, dispozitive de um-
plere și drenare, etc.) și testul întregii instalații pentru a demonstra 
funcționarea acesteia în condiții normale, oprire și accident. În plus, 
îmbunătățirea designului și testarea unor tehnologii-cheie - cum ar 
fi sistemele de extracție T, sistemul de purificare LiPb, sistemul de 
eliminare a heliului etc. - necesită caracterizare experimentală, ma-
chetă la scară medie, la condițiile de operare relevante LiPb DEMO, 
și validarea funcționării tuturor sistemelor, împreună.

Problema permeabilității izotopilor de hidrogen (în special a tri-
tiului) prin materiale este extrem de importantă pentru ambele teh-
nologii (fisiune, fuziune), cel puțin în ceea ce privește siguranța radio-
logică, deoarece permeabilitatea la hidrogen prin structurile metalice 
structurale și funcționale ale reactoarelor nucleare este relativ mare. 

În cazul reactoarelor de fisiune (în special CANDU, unde stocurile 
de tritiu sunt cele mai mari), pierderile de tritiu în mediul înconjurător 
datorate permeabilității apar mai ales prin interfața dintre sistemele 
active de apă grea și agent de răcire, respectiv prin tuburile genera-
torilor de abur. În cazul reactoarelor de fuziune, potențialul pierde-
rilor de tritiu în mediu (prin permeație) este mult mai mare datorită 
stocurilor mari de tritiu, temperaturilor foarte ridicate, suprafeței 
foarte bune de permeabilitate efectivă și faptului că majoritatea 
structurilor și materialele funcționale ale celor trei mari zone cu 
potențial ridicat de permeație a tritiului (zona de producție și de pla-
sare în plasmă, zona de generare a tritiului și sistemul de evacuare 
și reprelucrare a tritiului) sunt metale cu permeabilitate relativ mare 
la tritiu. În plus, pentru reactoarele de fuziune, controlul pierderilor 
de tritiu și deuteriu este important pentru a asigura autosuficiența 
combustibilului. Astfel, reactoarele de fuziune necesită un control al 
pierderilor de tritiu pe unitatea de producție cu cinci ordine de mă-
rime mai bune decât reactoarele de fisiune, iar acceptarea publică 
și siguranța energiei de fuziune depind puternic de capacitatea de 
a controla chimia și permeația tritiului. Esențial pentru minimizarea 
pierderilor de tritiu în mediu este controlul permeației acestui izotop 
de hidrogen.

Se alătură celor prezentate și faptul că dezvoltarea tehnologiilor 
pentru procesarea deșeurilor radioactive slab și înalt concentrate 
constituie un obiectiv prioritar al energeticii nucleare la nivel global, 
iar promovarea unor cercetări în domeniul separărilor izotopilor 
hidrogenului contribuie la creșterea managementului izotopilor, 
deuteriu și tritiu, prin dezvoltarea unor tehnologii avansate care să 
fie utilizate la realizarea unor instalații tehnologice, compacte, multi-

funcționale, de separare, din deșeuri lichide, sub formă de apă ușoa-
ră tritiată și apă grea tritiată, slab și înalt concentrate în tritiu.

Aceste subiecte sunt de interes și nu pot fi dezvoltate fără apor-
tul unei infrastructuri minime, de unde se pot dezvolta concepte, 
proiecte tip, echipamente specifice, tehnologii și micro-tehnologii, 
materiale, care să constituie punctul de plecare spre transferuri 
tehnologice. Se consideră importante și realizarea unor cercetări în 
vederea perfecționării sistemelor de prelevare probe și a metodelor 
de măsurare a concentrațiilor izotopilor hidrogenului, în faza gazoasă 
și lichidă, ca și dezvoltarea codurilor de calcul pentru separarea izo-
topilor hidrogenului, specifice proceselor de separare promovate și 
integrarea acestora pentru reprezentarea tehnologiilor promovate.

Nu în ultimul rând, se are în vedere dezvoltarea de tehnologii 
pentru extracția He-3 din containere de stocare a tritiului (ITC sau 
gettere) și separarea de tritiu. Aplicabilitatea este imediată, dat fiind 
faza de construcție în care se află instalația de detritiere de la CNE 
Cernavoda care va produce, începând cu 2026, primele cantități de 
tritiu. Şi, prin extensie, un alt obiectiv este dezvoltarea proceselor de 
separare a He-3 din He-4, utilizat ca și gaz de acoperire în moderatoa-
rele CANDU.

Toate aceste activități menționate, care reprezintă o mare pro-
vocare științifică pentru că încă necesită înțelegerea multor sisteme 
interconectate de fenomene și materiale, cum ar fi permeația, cine-
tica chimică, echilibrul termodinamic, fizica suprafeței, transportul 
în masă etc., sunt prevăzute să devină componente ale viitoarelor 
activități de cercetare-dezvoltare și proiectare ale proiectului.

Rezultate anticipate

TRI-VALCEA va continua activitățile desfășurate în PESTD, 
în corelare cu strategia națională de CDI și cu strategia generală 
de cercetare-dezvoltare a ICSI Rm. Vâlcea, dar va activa ca o uni-
tate de elită independentă, cu direcții de cercetare în utilizarea 
expertizei existente pentru continuarea dezvoltării sistemelor de 
management al tritiului, cu noi abordări și tehnologii pentru mana-
gementul deșeurilor radioactive tritiate.

Crearea unei infrastructuri noi, asociată cu instalația PESTD 
pentru cercetare-dezvoltare în domeniul tritiului, va permite ex-
tinderea capabilităților ICSI pentru fisiune și fuziune, integrarea 
cercetărilor în domeniul tritiului din România în contextul inter-
național, atragerea de beneficiari pentru proiecte de cercetare și 
extinderea participării la proiecte de cercetare pe domeniile de 
interes.

Sumarizând din documentele proiectului, TRI-VALCEA își 
propune următoarele:

Co-publicatii ştiinţifice public private la 1 mil. locuitori - 15
Număr de cercetători care lucrează  
în infrastructuri Îmbunătăţite - 14
Noi cercetători angajaţi în proiect - 4
Propuneri de proiecte H2020 - 2
Nr. de tehnologii dezvoltate - 4
Laboratoare CD nou create prin proiect - 4 (+1) 
Suprafaţa construită la sol - 594 mp

Astfel, cercetarea românească și nu numai va avea la dispo-
ziție un obiectiv nou, proiectat și executat  la nivelul cerințelor 
actuale în domeniul tritiului, cu suficientă flexibilitate pentru 
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dezvoltarea de cercetări noi, încadrate în planurile de perspectivă 
naționale și internaționale. 

Noua infrastructură de cercetare, TRI-VÂLCEA, ca extensie a 
PESTD, va activa într-o zonă de interfață multidisciplinară, având 
nevoie de informații rezultate din teme precum fizică, energetică 
nucleară, mecanică, electronică, automatizare, etc, astfel încât 
grupele de cercetători ce vor lucra în aceste laboratoare vor pro-
veni din aceste zone de specializare. Un număr de 14 cercetători 
din cadrul PESTD vor fi beneficiarii direcți ai infrastructurii nou 
create, la care se adauga alți 4 noi angajați.

O contribuție așteptată se referă și la posibile efecte econo-
mice, prin transferuri tehnologice și asigurarea suportului necesar 
menținerii energiei nucleare drept componentă de bază și sigură 
în același timp în mixul energetic al României, creșterea capaci-
tății de producție de energie prin domeniul nuclear fiind de dorit 
pentru asigurarea dezvoltării durabile a României. 

Astfel, prin activitățile sale și mai ales prin rezultate, ICSI, prin 
ansamblul PESTD TRI-VALCEA, va contribui cu siguranță la men-
ținerea și chiar creșterea gradului de acceptanță publică pentru 
domeniul nuclear, prin reducerea impactului radiologic la operare, 
atât pentru personal, cât și pentru populație și mediu.

Un impact semnificativ este cel al colaborărilor externe, întru-
cât România este parte a programelor de cercetare europene și 
deține posibilități de atragere de fonduri din aceste programe.

Prin dezvoltările proprii și utilizarea standardelor specifice 
domeniului, instalația pilot de la Rm. Vâlcea s-a constituit practic 
într-o instalație europeană, ce poate fi de referință în proiecte din 
cadrul programelor europene EURATOM/JET și, de asemenea, su-
port pentru IAEA Viena, privind abordări în domeniu. n
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Pe drumul creșterii capacității de cercetare  
și dezvoltare în domeniul tritiului

Institutul s-a implicat activ în diverse proiecte, orientate 
spre cercetare aplicativă și dezvoltare tehnologică, toate 
având același fundament - hidrogenul, tehnologiile/procesele 
la temperaturi scăzute și izotopii. În cadrul ICSI Rm. Vâlcea se 
află una dintre puținele instalații experimentale de separare a 
tritiului și deuteriului, unică la nivel de pilot semiindustrial în 
Europa. Această facilitate experimentală permite dezvoltarea 
de experimente la nivel de pilot și pe anumite domenii care să 
reproducă cât mai fidel condițiile de lucru care se așteaptă să fie 
întâlnite în următorul reactor ITER, creând astfel posibilitatea 
de investigare a proceselor din sistemul Tritium Cycle.

În acest moment, sunt puține facilități integrate care să 
permită o dezvoltare concomitentă sau de tip „cross-cutting”, 
care să abordeze direcții complexe în domeniul tritiului: 
tehnologii de separare și stocare a izotopilor hidrogenului, 
analize de procese, materiale, compuși organici și anorganici, 
filozofia analizelor de securitate aplicabile.

TRI-Vâlcea are la bază dezvoltările și expertiza câștigate în 
decursul timpului prin tehnologii aplicabile în fisiune și fuziune 
pe domeniul tritiului și își propune creșterea capacității de 
cercetare-dezvoltare la nivel național și internațional, în 
domeniul tehnologiilor de separare izotopică, în contextul 
creșterii cerințelor energetice la nivel global, iar utilizarea 
facilităților propuse și transferul cunoștințelor obținute ca 
rezultat al tehnologiilor dezvoltate (fie către industrie, fie direct 
către utilizatori) vor contribui la accelerarea cerințelor pentru 
R&D aferente reactoarelor de fuziune, JET (Joint European 
Torus), ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor) și DEMO (DEMOnstration Power Station).

Un alt aspect demn de menționat este 
că odată cu creșterea utilizării izotopilor 
hidrogenului ca și combustibil pentru 
fuziune (tritiu, în mod particular), 
cresc și cerințele de securitate nucleară 
și de mediu și, astfel, se deschid noi 
oportunități pentru tehnologii bazate pe 
tritiu „safe & environmentally frendly”, 
cu un grad ridicat de acceptanță publică.

Dr. fiz. Mihai Varlam,  
director general ICSI Rm. Vâlcea


