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Cercetarea tritiului la ICSI Rm. Vâlcea,
între experienţă şi noutate,
între deşeu şi combustibil al viitorului

Instalația Pilot Experimental – vedere de ansamblu

Există o similitudine între viaţă
personală a oamenilor şi „viaţa” unei
organizaţii de cercetare, cu perioade
faste şi altele mai puţin productive, cu
împliniri sau nereuşite. Astfel poate fi
caracterizată şi „istoria” Institutului de la
Râmnicu Vâlcea, strâns legată iniţial de
cercetarea izotopilor hidrogenului şi puternic dependentă de politica nucleară a
României. Noi zori însă par să apară din
punctul de vedere al contextului global, legat pe de o parte de problematica
managementului deşeurilor pentru re6 MARKET WATCH
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actoarele nucleare de la Cernavodă (şi
pentru posibilele ce vor fi construite),
dar şi de accelerarea cercetărilor în fuziune, concentrate în uriaşul proiect ITER.
În acest context, atât experienţa de 30
de ani a grupului de separări izotopice
de la Râmnicu Vâlcea, cât şi facilitate
unică, de separare a izotopilor hidrogenului, la scara semi-industrială, devin extrem de utile şi actuale.
Dr.ing. Liviu Ștefan, Șef Instalație
Pilot Experimental de Separare a Tritiului
şi Deuteriului, ICSI Rm. Vâlcea

C

uplarea de experienţă şi
„istorie” de cercetare în
separări izotopice cu tehnologiile extrem de actuale
ce sunt investigate în cadrul facilitaţii este „reţeta”
pe care se bazează ICSI în a dobândi
excelență în acest domeniu. Drumul de
la cea mai remarcabilă „success story” a
cercetării româneşti – tehnologia de producere a apei grele şi până la realizarea
Pilotului de separare a Tritiului în prezent
a fost marcat de multe eforturi, şi mai ales
de crearea unui nou grup de cercetători
pe cale să facă trecerea la saltul calitativ
necesar cătreo nouă etapă evolutivă. Până
la urmă, aşa cum menţiona încă din anii
1700 Francisc Bacon, ceea ce contează în
ştiinţă, mai mult decât gradul de acurateţe, este UTILITATEA. Dubla potenţială
utilizare a cercetărilor de la Pilotul de
separare a Izotopilor Hidrogenului de la
Râmnicu Vâlcea reprezintă deci un atu
esenţial pentru impulsionarea morală a
cercetătorilor.

Tritiu în CANDU – deşeu?
Tritiul, izotop radioactiv al hidrogenului, se produce prin transformarea
deuteriului – izotopul hidrogenului din
componenţa apei grele - sub influenţa
câmpurilor neutronice. Procesul este
specific centralelor CANDU datorită faptului că acestea folosesc pe post de moderator şi agent primar apa grea. Procesul
este unul continuu, pe toată durata de
funcţionare a unităţii, iar concentraţia de
tritiu este permanent crescătoare, până la
atingerea unei valori de echilibru (aprox.
3-3,3 TBq/kg în moderator, aprox. 75-100
GBq/kg în sistemul primar de răcire).
Managementul tritiului într-o centrală
CANDU reprezintă una dintre cele mai
importante probleme ce trebuie rezolvate, având în vedere faptul că formarea
acestui izotop radioactiv al hidrogenului
are un impact major asupra desfăşurării
activităţilor curente de exploatare, asupra
managementului pe termen scurt, mediu
şi lung al deşeurilor radioactive, asupra
măsurilor şi programelor specifice de radioprotecţie şi implicit asupra bugetelor
ce trebuie alocate pentru administrarea
corespunzătoare şi rezolvarea tuturor celor anterior enumerate.
În esenţă, prezența tritiului în concentraţii diferite în diversele sisteme
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ale unităţii impune o serie de restricţii
de operare specifice pentru centralele
CANDU, multe dintre acestea având un
impact multiplu:
1. de securitatea muncii, ca urmare a
necesităţii de a reduce potenţialele
expuneri la doze radiologice pentru
personalul centralei;
2. de protecţia mediului, ca urmare a
necesităţii respectării întocmai a limitelor stabilite prin normele, avizele,
acordurile şi autorizaţiile în vigoare;
3. de management al deşeurilor lichide
radioactive, de a căror apariţie în
cantităţi relativ mari unul dintre principalii responsabili este tritiul;
4. de natură economică, în condiţiile
în care, pentru administrarea corespunzătoare a restricţiilor antelistate
există o serie de costuri ridicate şi
continuu crescătoare – corelat cu
creşterea concentraţiei de tritiu în
sistemele unităţii.

Tritiu – combustibilul
viitorului în fuziune
O provocare formidabilă pentru întreaga comunitate ştiinţifică este realizarea reacţiei de fuziune controlate – sursa
de putere a stelelor, la nivel de centrală
energetică experimentală. Pentru ca plasma să amorseze auto-încalzirea reacţiei
de fuziune trebuie să fie în acelaşi timp
„fierbinte” şi confinată. Facilităţile ce sunt
proiectate şi realizate pentru a îndeplini
aceste sarcini pot fi considerate ca fiind
„minuni tehnologice”
Cercetările în domeniul fuziunii au
ca scop reproducerea fenomenelor şi
transpunerea eficientă la nivel de proces
şi instalaţie prin controlul reacţiei dintre
doi izotopi de hidrogen, deuteriu (D) și
tritiu (T). Reacția de fuziune DT produce
cel mai mare câştig de energie la temperaturile "cele mai scăzute".
Proiectele actuale de realizare a instalaţiilor de fuziune au un calendar
ambiţios, având ca target realizarea unui
reactor DEMO în 2050. În decursul anilor s-au realizat instalaţii experimentale
„Tokamak”, concepute pentru a valorifica
energia fuziunii prin căldura înmagazinată în pereţii vasului, producerea de

abur şi utilizarea acestuia în producerea
de electricitate. Primul succes major îl
reprezintă instalaţia tokamak europeană
JET (Joint European Torus) localizată în
Marea Britanie la Culham, care este cea
mai mare instalaţie de fuziune din lume
şi singura capabilă să lucreze cu un amestec de combustibil D-T. JET a îndeplinit
toate obiectivele iniţiale şi le-a şi depăşit
în unele cazuri. În 1997 ea a atins un
record de 16 MW în producţia de putere
prin reacţii de fuziune termonucleară.
În 2007 a început la Cadarache, în
Franţa, construcţia celui mai mare tokamak, ITER, utilizând rezultatele cercetării
în domeniul fuziunii susţinute de programe europene şi internaţionale, într-un
efort comun.
Tritiul şi deuteriul sunt cei doi izotopi
ai hidrogenului ce sunt gândiţi a fi utilizaţi ca şi combustibil pentru reacţia de
fuziune. În ITER. În timp ce deuteriul
poate fi extras din apă în cantităţi teroretic nelimitate şi cu eforturi moderate,
furnizarea tritiului disponibil este extrem
de limitată, estimat la momentul actual la
douăzeci de kilograme.
Utilizarea tritiului ca şi „combustibil”
necesită cercetări importante în gestionarea, recuperarea, depozitarea acestuia,
existând sisteme importante în cadrul oricărui tokamak care trebuie să asigure managementul tritiului şi al compuşilor săi.

Pilotul Experimental
de Separare a Tritiului
şi Deuteriului, instalaţie
de cercetare 100%
românească
ICSI Rm. Vâlcea prin cercetările desfăşurate a omologat la scară de laborator
tehnologia de separare a deuteriului şi
tritiului din ape deuterate şi tritiate, pe
baza unei metode combinate: schimb izotopic catalizat şi distilare criogenică.
Scopul acestor cercetări este de a confirma datele tehnologice şi caracteristicile
funcţionale ale utilajelor specifice, în scopul proiectării unei instalaţii de detritiere
a apei grele utilizate în reactoarele de tip
CANDU, cu aplicaţie directă în cadrul
CNE Cernavodă.
Pe baza rezultatelor obţinute, s-a
realizat instalaţia „Pilot Experimental
pentru Separarea Tritiului şi Deuteriului”
(PESTD) cu transpunerea tehnologiei de
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•• Materiale de bază pentru procesele de
schimb izotopic catalizat şi distilare
criogenică, cu aplicabilitate la CNE
Cernavoda şi ITER, şi concretizată prin
faptul că umplutura mixtă COMPAK
CP001 este utilizată ca bază de proiectare pentru CTRF, iar în cazul ITER
catalizatorul produs este desemnat ca
potenţial material pentru utilizare la
sistemul de detritiere de la ITER.

Transfer tehnologic

Camera de comandă a instalației PESTD

laborator într-o instalaţie de nivel semiindustrial, echivalentă cu o unitate de
detritiere cuplată la sistemele D2O la un
reactor CANDU.
Abordarea tehnologiei de detritiere a
apei grele s-a făcut în două etape:
•• elaborarea şi realizarea instalaţiei pilot
în regim clasic, cu realizarea ciclului
complet al apei grele;
•• analiza şi perfecţionarea instalaţiei pilot
pentru autorizarea ca unitate nucleară.
Astfel, instalaţia a suferit upgradari
succesive rezultate din activităţile de experimentare şi testare, precum şi din obiectivele impuse de asigurarea suportului ştiinţific şi tehnologic către beneficiari importanţi interni şi externi: SN Nuclearelectrica
SA prin filiala CNE Cernavoda şi ITER.
Trecerea de la o instalaţie clasică la o
instalaţie nucleară a necesitat o analiză
serioasă asupra instalaţiei, a sistemelor
componente, pentru respectarea prevederilor legislaţiei care reglementează activităţile în domeniul nuclear.
Evoluţia tehnică majoră în cadrul
instalaţiei s-a realizat odată cu implementarea proiectului CRYO-HY pentru
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dezvoltarea capabilităţilor în domeniul
criogeniei, finanţat din fonduri europene,
cu modificarea şi reproiectarea unor sisteme sau componente importante pentru
creşterea securităţii industriale şi nucleare şi în acelaşi timp pentru eficientizarea
procesului tehnologic.

Unde suntem?
Experimentările au pus în evidenţă capabilitatea proiectării, punerii în
funcţiune a echipamentelor de proces şi
a menţinerii în funcţiune pe o perioadă
îndelungată a unei instalaţii de procesare
a tritiului.
S-au obţinut astfel date importante
pentru transpunerea procesului tehnologic către instalaţii de procesare a tritiului, fie ca şi instalaţie detritiere apă grea
cuplată pe un reactor CANDU, fie ca şi
sistem de detritiere aferent reactorului de
fuziune ITER. Dintre rezultatele cercetărilor efectuate în PESTD sunt evidenţiate:
•• Finalizarea tehnologiei de separare a
deuteriului şi tritiului, cu aplicabilitate
la CNE Cernavoda şi ITER, concretizată prin finalizarea în 2015 a proiectului
conceptual şi a specificaţiilor de procurare pentru echipamente din instalaţia
de detritiere CNE Cernavodă (CTRF).

Programul de transfer tehnologic al
rezultatelor PESTD a început în 2004,
odată cu realizarea primelor studii referitoare la CTRF, continuat începând cu
2007 cu realizarea de către ICSI Rm. Vâlcea a proiectului instalaţiei de detritiere
de la CNE Cernavoda şi a programului
de autorizare al instalaţiei respective.
Faza actuală de realizare a CTRF s-a
încheiat prin emiterea în 2015 de către
CNCAN a scrisorii de comfort cu privire
la construcţia CTRF, prin care se confirma faptul că proiectul CTRF este fezabil
şi în acelaşi timp respectă ultimele cerinţe
de securitate aplicabile.
Se poate spune că instalaţia de detritiere de la CNE Cernavodă reprezintă al
doilea transfer tehnologic major al ICSI
Rm. Vâlcea, după fabrica de apă grea de
la Severin.
Acest lucru este confirmat de faptul
că în anul 2008 ICSI Rm. Vâlcea a primit
premiul pentru cel mai bun transfer tehnologic şi prin confirmarea poziţionării
ICSI de către CNE Cernavoda ca şi autoritate de proiectare în faza de construcţie
şi operare a CTRF.
CTRF este inclusă în programul de
dezvoltare al SNN, considerându-se ca
având un suport important în proiectul
de extindere a duratei de viaţă a reactorului 1 CNE Cernavodă.

Contribuţia ICSI la fuziune
În cadrul PESTD s-au desfăşurat o
serie de proiecte în cadrul Programului
European de Fuziune, cu participarea
ICSI în calitate de investigator principal
sau colaborator. Direcţia abordată a fost
legată în principal de aplicarea expetizei
specialiştilor PESTD, respectiv sistemele
de detritiere (Water Detritiation Systems
şi Isotopes Separation System) aferente
reactorului de fuziune.
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Se poate considera că din punctul de
vedere al activităţilor CD, PESTD face
parte dintr-un grup select de institute de
cercetare a aplicaţiilor tehnologice din
domeniul tritiului, cum ar fi KIT Karlsruhe, CEA Cadarache, ENEA Frascati şi
SKN MOL Belgia.
Începând cu sfârşitul anului 2008 s-a
creat un consorţiu în cadrul European
Joint Undertaking for ITER and Development of Fusion Energy pentru rezolvarea
problemelor apărute la reactorul ITER
cu privire la instalaţia de tritiu aferenta
reactorului - Water Detritiation System.
Din consorţiu, pe lângă specialiştii din
cadrul ICSI participă specialişti din cadrul Asociaţiilor EURATOM din Italia,
Franţa şi Germania. Prin această participare specialiştii instalaţiei sunt implicaţi
în activităţile de cercetare, proiectare şi
realizare a instalaţiei de detritiere de la
ITER, un program pe termen mediu şi
lung în cadrul programului de dezvoltare
a proiectului reactorului de fuziune experimental.
Pe parcursul anilor, specialişti din cadrul ICSI au participat la proiectarea de
instalaţii şi sisteme aferente proceselor de
detritiere din cadrul reactorului de fuziune. Este de amintit implicarea şi în domeniul decontaminării materialelor utilizate
la construcţia reactorului de fuziune şi a
sistemelor aferente, ICSI conducând un
proiect de cercetare în acest domeniu.
Experienţa acumulată prin experimentări pe instalaţia de la Rm. Vâlcea a permis lansarea unei oferte către EURATOM
pentru specialiştii institutului, contracte
legate de produse aferente domeniului
de fuziune (catalizatori, umplutură, criogenie, purificări, deuteriu gaz, producţie
tritiu).
De altfel, prin facilităţile sale, instalaţia
pilot este o instalaţie deschisă cercetărilor
europene în domeniul tritiului şi deuteriului, Comisia Europeană arătându-şi
interesul pentru o implicare mai largă
a instalaţiei în experimentările la scară
industrială în funcţie de necesităţile rezultate din programele europene.

Către ce tindem?
PESTD îşi desfăşoară activităţile în corelare cu strategia naţională de CDI şi cu
strategia generală de cercetare-dezvoltare
a ICSI Rm. Vâlcea, cu activităţi focalizate
către următoarele obiective:

Primele vase tritiu montate pe amplasament ITER (proiect ICSI) „Fusion for Energy - Highlights 2016 – The main
achievements”, Publications Office of the European Office, 2016

»» Susţinerea programului nuclear
naţional
»» Dezvoltarea studiilor şi cercetărilor în
domeniul criogeniei
Direcţiile de cercetare de interes major ale instalaţiei în raport cu obiectivele
generale ale institutului sunt grupate
în utilizarea expertizei existente pentru
continuarea dezvoltării sistemelor de
recuperare a tritiului, cu noi abordări şi
tehnologii, şi managementul deşeurilor
radioactive.

•• Studiul tehnicilor combinate de recuperare/purificare a tritiului în sistemele de detritiere şi specifice reactoarelor DEMO pentru fuziune;

Astfel, în viitor, PESTD îşi propune un
program ambiţios prin abordarea următoarelor direcţii:

•• Efectele tritiului asupra materialelor,
permeație şi protecţie împotriva
permeației;

•• Noi tipuri de catalizatorii şi umplutură
pentru procesele de schimb izotopic
catalizat apă grea tritiată/deuteriu, ca
şi pentru tratarea efluenţilor în mediu;
•• Dezvoltarea de aplicaţii ale proceselor
de distilare criogenică;
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mentul Tritiului”, ajuns în 2017 la a
VIII-a ediţie. Suplimentar se adaugă
implicarea personalului ICSI în mediul
universitar prin susţinerea de cursuri
şi seminarii în domeniul nuclear.
b. Transfer tehnologic prin transpunerea
informaţiilor tehnologice obţinute din
activităţile de funcţionare, exploatare
şi întreţinere a instalaţiei de interes
naţional către proiecte majore: instalaţiile de detritiere CNE Cernavoda şi
de la reactorul de fuziune ITER, Cadarache.
c. Dezvoltarea de capabilităţi în domeniul tehnologic al tritiului, prin
dezvoltarea ingineriei şi fabricaţiei
firmelor româneşti, ceea ce determină
o creştere a competivității în domeniu
pe plan european şi internaţional.

Modul 100 – schimb izotopic catalizat

Instalaţie de cercetare
românească pentru
utilitate naţională!
Instalaţia de interes naţional „Pilot
Experimental pentru Separarea Tritiului
şi Deuteriului” are prin activităţile sale un
impact major pe plan naţional şi internaţional, concretizat prin:

Participare la rețeaua de training „FUEL CYCLE“
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a. Transfer de cunoştinţe către mediul
ştiinţific naţional şi internaţional prin
participări la comunicări, schimburi
bilaterale, conferinţe, articole. Acest
transfer este susţinut permanent prin
activităţi specifice. În acest sens, ICSI
Rm. Vâlcea, prin personalul instalaţiei,
organizează un workshop specializat
pe domeniul tritiului – „Manage-

Din punct de vedere economic, rezultatele anticipate în cazul transferului tehnologic către CNE Cernavoda sunt consolidarea firmelor românești cu activităţi
în domeniul nuclear prin activităţi care
necesită locuri noi de muncă, precum
şi financiare, prin utilizarea la maxim a
expertizei PESTD cu reducerea costurilor
de inginerie asociate proiectului CTRF.
Pe viitor, energia nucleară reprezintă
componentă de bază şi sigură în acelaşi
timp în mixul energetic al României,
creşterea capacităţii de producţie energie
pe cale nucleară fiind de dorit pentru asigurarea dezvoltării durabile a României.
Astfel, prin activităţile sale şi mai
ales prin rezultate, ICSI prin PESTD
contribuie la menţinerea şi chiar
creşterea gradului de acceptanță publică
pentru domeniul nuclear, prin reducerea
impactului radiologic la operare, atât
pentru personal, cât şi pentru populaţie
şi mediu.
Un impact semnificativ este cel al
colaborărilor externe, întrucât România
este parte a programelor de cercetare europene şi deţine posibilităţi de atragere de
fonduri din aceste programe.
Prin dezvoltările proprii şi utilizarea
standardelor specifice domeniului, instalaţia pilot de la Rm. Vâlcea s-a constituit
practic într-o instalaţie europeană, ce
poate fi de referinţă în proiecte din cadrul
programelor europene EURATOM/JET şi
de asemenea suport pentru IAEA Viena
privind noi abordări în domeniu.

