ENERGETICÃ NUCLEARÃ

CERCETARE

Workshop-ul naþional
„Managementul Tritiului“ - 2011
În data de 24 iunie 2011, Institutul
Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Tehnologii Criogenice ºi Izotopice - ICSI
Rm. Vâlcea a organizat la biblioteca
judeþeanã „Antim Ivireanul“ din Rm.
Vâlcea, ediþia a V-a a workshop-ului
naþional cu participare internaþionalã intitulat „Managementul Tritiului“.
anifestarea s-a organizat
prin finanþarea parþialã de
cãtre Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului - Autoritatea
Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã Contract 17M/13.05.2011.
Workshop-ul organizat de cãtre ICSI
Rm. Vâlcea reprezintã singura manifestare ºtiinþificã de interes naþional în
domeniul tritiului, a managementului
acestuia, precum ºi a tehnologiilor ºi
proceselor de separare aferente.
Tematica workshop-ului a vizat direcþii de vârf ale cercetãrii ºi dezvoltãrii
tehnologice cu un impact major asupra
programului nuclear naþional - fisiunea
ºi fuziunea nuclearã:
• Tritiul ºi energetica nuclearã
• Stiinþa ºi ingineria materialelor utilizate în domeniul nuclear
• Informatica în instalaþiile nucleare
• Managementul deºeurilor radioactive
• Radioprotectie. Protecþia mediului
• Tehnici de analize de laborator
pentru izotopii hidrogenului
• Programul de cercetare EURATOM-EFDA (European Fusion
Development Agreement)
• Pregãtirea personalului din
unitãþile care proceseazã tritiu
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lui“, cu frecvenþã de organizare la 2 ani,
este susþinut de existenþa în cadrul ICSI
Rm. Vâlcea a Instalaþiei Pilot Experimentalã pentru separarea tritiului ºi deuteriului, obiectiv de interes naþional, cu
misiunea de a dezvolta tehnologia de detritiere a apei grele utilizatã ca moderator
la reactoarele nucleare CANDU din
CNE Cernavodã ºi de a verifica materialele ºi echipamentele specifice în mediu
tritiat ºi la temperaturi criogenice.
Beneficiarul tehnologiei de detritiere
a apei grele este S.N. Nuclearelectrica
pentru Unitatea 1 ºi Unitatea 2 de la
CNE Cernavodã. În acelaºi timp, personalul instalaþiei pilot participã la programul EURATOM-EFDA-JET ºi EFDAITER cu privire la fuziunea nuclearã ºi
sistemul de detritiere asociat.
Ca urmare, motivele pentru care
problematica tritiului are un rol major
în programul nuclear naþional sunt
legate de:
• Existenþa în România a CNE
Cernavodã care deþine douã reactoare CANDU în funcþiune.
• Experienþa ICSI Rm. Vâlcea concretizatã în analiza ºi separarea izotopilor hidrogenului ºi existenþa în
institut a instalaþiei pilot experi-

mentalã pentru separarea tritiului
ºi deuteriului.
• Startul construcþiei primului reactor experimental de fuziune la
Cadarache în Franþa.
• Programul european de cercetare
în domeniul fuziunii nucleare ºi
faptul cã România este þarã asociatã
acestui program.
• Existenþa în România a unor institute de cercetare cu aplicaþii în
domeniul tritiului ºi cu experienþã
în managementul materialelor nucleare sau de interes nuclear.
• Existenþa unor relaþii de colaborare
între instituþii din România ºi
parteneri internaþionali în problematica tritiului.
• Cerinþele AIEA Viena privind securitatea instalaþiilor nucleare ºi de
înãsprire a controlului materialelor
cu caracter nuclear, în conformitate cu Protocolul Adiþional semnat
de cãtre România.
Programul workshop-ului a cuprins:
- Cuvântul de deschidere rostit de CS
I dr. Vasile Stanciu – Director ªtiinþific la ICSI Rm. Vâlcea ºi preºedinte al Comitetului de organizare.
- Sesiuni de comunicãri ºtiinþifice
ORAL
- Sesiune de comunicãri ºtiinþifice
POSTER
- Masa rotundã - „Sistemul de detritiere a apei grele din reactoarele
nucleare tip CANDU“
- Expoziþia tehnicã
- Vizita tehnicã la instalaþia pilot experimentalã pentru seprarea tritiului ºi deuteriului.
Au fost susþinute lecþii invitate, comunicãri ORAL ºi lucrãri POSTER.
Comunicãrile susþinute la workshop
au avut ca autori cercetãtori, cadre universitare ºi specialiºti din ICSI Rm.
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• Mihaela

Vâlcea, RAAN - Sucursala Cercetãri
Nucleare din Mioveni, jud. Argeº,
IFIN -“HH“ Mãgurele jud. Ilfov, RAAN
- SITON Mãgurele, jud. Ilfov, Karlsruhe
Institute of Technology - Tritium Laboratory, Germania (KIT-TLK), Linde
Kryotechnik din Zurich, Elveþia, AECL
Canada,
CNE-PROD
Cernavodã,
S.C.
MECROSYSTEM
Bucureºti,
CNCAN Bucureºti.
S-a remarcat puternica implicare a
comunitãþilor ºtiinþifice în colaborãri la
nivel naþional ºi la nivel internaþional,
ilustratã de comunicãri precum:
• Liviu ªtefan (ICSI Rm. Vâlcea) „Comparation between ICSI
Tritium Removal Facility (TRF)
and Cernavoda TRF“.
C.G.
Benescu (CNCAN) - „Rou•
manian Regulatory Approach to
Licensing of Management System“.
Ion
• Cristescu (KIT-TLK) - „Tritium
related activities for ITER development; TriPla-CA contribution for
R-D and design activities“.
Sebastian
Brad, George Ana, Ionuþ
•
Spiridon, Alin Lazãr, Mihai Vijulie
(ICSI Rm. Vâlcea) - „ICSI Rm.

Vâlcea in Tri-Pla-CA and EFDA
goal oriented training programme“.
Carmen
Maria Moraru, Cristian
•
Bucur, Iulia ªtefan, Ovidiu Bãlteanu (ICSI Rm. Vâlcea) - „Monitoring and controlling instant
power consumption in normal and
abnormal operation of tritium separation technological installation“
Marco
Mühlegger (Linde Kriotech•
nik GA) - „Compary Presentation“.
• C. Postolache (IFIN-“HH“),
Sebastian Brad, Anisia Bornea (ICSI
Rm. Vâlcea) - „Tritium level in the
environment at tritium separation
facility - ICSI“.
• Al. Toma, C.N. Dulamã, R.I.
Dobrin (RAAN - SCN Mioveni) „A new passive collector for airborne tritiated water“.
Dan
Bujoreanu (IFIN „HH“) - „A
•
catalytic oxidation of tritiated radioactive waste for measurement of
radioactivity in dissolved samples
using liquid scintillation counters“

Vladu*, G. Bulubaºa*,
Carmen Varlam*, N. Bidicã*,
A. Toma**, C. Dulamã** (*ICSI Rm.
Vâlcea, **RAAN - SCN Mioveni) „The preoperational monitoring
program for environmental radioactivity around the pilot plant
for tritium and deuterium separation ICSI Rm. Valcea“.
C.
• Postolache*, S. Brad**, Anisia
Bornea** (*IFIN „HH“, **ICSI Rm.
Vâlcea) - „Portable stand for calibration of tritium gas monitors“.
Gheorghe
Barariu,
Teodor
•
Oprescu, Roxana Georgescu,
Raluca Fako, Florin Sociu (RAAN SITON Mãgurele, jud. Ilfov) „Support data base for development
of radio-active waste management
strategy to the TRF of Cernavoda“.
La workshop au participat ºi specialiºti din societãþi comerciale ºi firme
specializate cu care ICSI Rm. Vâlcea
desfãºoarã activitãþi în colaborare:
SC ROMIB Bucureºti, SC CELIN
Bucureºti, SC METINSTAL Rm. Vâlcea,
SC ISTECH Timiºoara, SC PROIMSAT
Rm. Vâlcea.
Workshop-ul a demonstrat rolul
foarte important al problematicii tritiului în dezvoltarea energeticii nucleare în
plan naþional dar ºi în plan internaþional.
 CS I D R . V A S I L E STANCIU,
D I R E C T O R ª T I I N Þ I F I C , ICSI R M . V Â L C E A
CS II D R . L I V I U ªTEFAN,
ª E F I N S T A L A Þ I E P I L O T , ICSI R M . V Â L C E A

