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INTRODUCERE
Creșterea necesarului de energie la nivel global a dus pe plan internațional și

regional la elaborarea unor strategii de politică energetică. Aceste strategii sunt abordate
din cel puțin trei puncte de vedere:

1. Combustibilul fosil este o sursă epuizabilă.

2. Independența energetică față de surse primare de energie
( cărbune, gaze naturale, minereu de uraniu etc.) care fac obiectul unor tranzacții
internaționale și care duc la dependență energetică.

3. Folosirea combustibililor fosili la generarea energiei electrice duce implicit
la generarea efectului de seră datorat cantității mari de dioxid de carbon (CO2) eliberat
în atmosferă
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Identificarea resurselor reale de valorificare a potențialului energetic a dus la o 
sistematizare didactica a acestora în surse:

� Regenerabile: solară, eoliană, hidro, biogaz și biomasă, geotermală, energia 
valurilor și energia mareelor.

� Neregenerabile: lichide (petrol și produse petroliere), gaze naturale, solide 
(cărbune, uraniu) vezi Fig. 1.

Fig. 1. Schema surselor de energie disponibile

4



AVANTAJELE FOLOSIRII ENERGIEI NUCLEARE PENTRU 
PRODUCEREA ENERGIE ENERGIEI ELECTRICE

Pentru a defini câteva dintre avantajele producerii energiei electrice pe filieră 
nucleară față de  producerea energiei electrice prin metode convenționale se compară în 
tabelul 1.1. produșii rezultați în urma generării a 6,6∙106MWh energie electrică. 
Funcționarea timp de un an al unei centrale de 1000MW  pe cărbune, petrol cu o centrală 
nuclearo – electrică alimentată cu uraniu îmbogățit 3%(vezi Tabelul 1.[7]: 

Tabelul 1. Emisii rezultate pentru centrale de 1000MW timp de 1 an

Alimentare CO2 SO2 NOy Praf Cenușă

Centrală termică 

pe cărbune
2,3∙106t 3∙109t 41∙103t 9.6∙106t 1200t

250∙103t

Centrală termică 

alimentată cu 

petrol

1,52∙106t 2,4∙109t 91∙103t 64∙102t 1650t

Nu

Centrală nucleară 

– 3% 235U
27t Nu Nu Nu Nu

Nu

Combustibilul iradiat dintr-o centrală nucleară poate să fie recuperat în proporție de  97% .
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1. Structura atomică

� Atomii sunt formați din protoni, neutroni și electroni.

� Protonii au o masă de 1 amu (atomic mass unit = 1/12 din masa izotopului 12C) 
și o sarcină electrică pozitivă. Neutronii au o masă de 1amu și nu au sarcină electrică.
Electronii au o masă de 1/1840 amu și o sarcină electrică negativă.

� În atomul neutru numărul de protoni este egal cu numărul de electroni. Protonii
și electronii determină principalele proprietăți fizice și chimice ale atomului. 

� Izotopii sunt atomi care au în nucleu același număr de protoni dar un număr 
diferit de neutroni.

� Izotopii unui element se comportă diferit în timpul unei reacții nucleare

� este notația standard pentru un element chimic. X reprezintă simbolul chimic,
Z este numărul atomic, A este numărul de masă.

X
A

Z
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2. Radioactivitatea proces nuclear natural

Toate elementele cu masă mai mare de 83 sunt instabile (radioactive). 

Ele se dezintegrează emițând particule alfa sau beta urmate de obicei de emisia 
unei radiații gama. Noul element format sedezintegrează la rândul său până ce 
se formează un element de masă 83 sau un element de masă mai mică de 83.

Există totuși elemente naturale radioactive cu mase mai mici de 83 și altele care au 
fost descoperite artificial.

�Particulele alfa (α) sunt nuclee de heliu încărcate pozitiv (2 protoni + 2 neutroni) și 
sunt emise de nuclee grele precum U-235 și U-238.

�Particulele beta (β) sunt electroni. Au viteze inițiale de 90% din viteza luminii. Sunt
emise  de nuclee cu un număr mare de neutroni. 

�Radiațiile gama (γ) acompaniază de multe ori emisiile de particule alfa sau beta. Sunt
cuante de energie electromagnetică și au viteze comparabile cu viteza luminii.
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3.Stabilitate și instabilitatea nucleară

�În general pentru elementele ușoare numărul de neutroni este egal cu cel al protonilor.
( există și excepții exemplu hidrogenul care are în nucleu un singur proton)

�Stabilitatea unui element se poate prezice prin rezultatul raportului n/p
(nr. neutroni/nr. protoni). Pentru nuclee ușoare n/p≈1 pentru nuclee grele poate crește
până la 1,5.

�Nucleele grele se pot dezintegra prin emisie alfa, beta sau prin fisiune (scindarea 
nucleului în două părți  neegale).

REMARCĂ:

•Fuziune nucleară: procesul prin care două nuclee atomice reacționează pentru a forma 
un nou nucleu cu masă mai mare decât nucleele care au participat la reacție.
•Fisiune nuclear:  reacție nucleară care are ca efect ruperea unui nucleu în două 
sau mai multe fragmente.
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4. Fisiunea nucleară

�Fisiunea unui nucleu duce la eliberarea unei mari cantități de energie 
și a mai multor neutroni.

�Energia eliberată prin fisiune vine din conversia masei conform ecuației
E = mc2 ( E=energie, m=pierderea de masă după reacție, c= viteza luminii.)

�După fisiune 85% din energie este transmisă produșilor de fisiune.

�Restul energiei rezultate este distribuită între radiațiile gama și neutronii rezultați
în urma procesului de fisiune. (Mai multă energie rezultă după fisiune prin dezintegrarea
produșilor de fisiune.

�Reacția în lanț rezultă când neutronii eliberați dintr-o fisiune duce la fisionarea altor
nuclee.

�Aproape toate elementele pot absorbi neutroni. Probabilitatea elementului de a absorbi
neutroni se numește secțiune nucleară de captură.
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5. Centrala nuclearoelectrică

�Centrala nuclearoelectrică este un ansamblu de instalații și construcții reunite
în scopul producerii energiei electrice pe baza folosirii energiei nucleare.

�Centralele nucleare au intre 1 și 8 reactoare (unități), fiecare cu o putere instalată 
de cel puțin 600 MW. 

�O centrală nuclear electrică se compune din:
- reactorul nuclear ce cuprinde fasciculele combustibile, moderatorul, agentul de

răcire cu instalațiile și dispozitivele de securitate ale reactorului nuclear (barele de control).
- sistemul de obținere și recuperare a aburului (generatorul de abur).  
- grupul turbogenerator (turbina și generatorul electric).
- sistemul de răcire și evacuare abur epuizat.
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Fig.2.Centrală nuclearoelectrică tipică CANDU[3]
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6. Principiul de funcționare al reactorului nuclear

�Instalația care asigură condițiile de obținere și menținere a reacției în lanț este reactorul
nuclear. 
�Obținerea energiei nucleare se bazează pe reacția de fisiune nucleară în lanț. 
Reactorul nuclear are o parte centrală numită zonă activă, în care are loc reacția de
fisiune și unde se dezvoltă căldura de reacție.
•Zona activă conține:

- combustibilul nuclear alcătuit din izotopi fisionabili (U-235, Pu-239) și materiale
fertile (U-238, U-232);

- moderatorul (apa grea), care are rolul de a încetini viteza neutronilor rapizi, astfel
ca reacția să fie controlabilă; 

- barele de control captează neutronii rezultați din reacția de fisiune și o menține
reacția de fisiune sub control; 

- agentul de răcire, care preia căldura dezvoltată în zona activă și o cedează apei în
schimbătorul de căldură.

� În schimbătorul de căldură, apa de vaporizează și devine agentul producător de
lucru mecanic în turbină.

- Lucrul mecanic este transformat de generator în energie electrică
12



� Combustibilul, moderatorul și agentul de răcire formează așa numita filieră a
reactorului termic care determină caracteristicile specifice centralelor nucleare. 

� Între barele de combustibil se găsesc barele de control. Acestea conțin cadmiu
(element chimic ce absoarbe neutroni). Ele au rolul de a regla numărul de neutroni 
ce pot produce noi reacții de fisiune, astfel încât puterea produsă de reactor să 
rămână constantă în timp.

� Sistemul de protecție și control asigură desfășurarea fără incidente a procesului de fisiune

Fig.3.Schema unui sistem de protecție la o centrală nuclearoelectrică
[https://i0.wp.com/i798.photobucket.com/albums/yy263/CernavodaBlog/centrala_nucleara_schema.png] 13



7. Centrala electronucleară de la Cernavodă

�Centrala de la Cernavodă se bazează pe sistemul canadian CANDU (Canadian Deuterium
Uranium) și are o putere instalată de 706 MW în prezent. Structura unui reactor CANDU
constă într-un recipient cilindric orizontal, cu tuburi pentru barele de combustibil și pentru 
lichidul de răcire (apă grea) plasate orizontal.

�Planul inițial, datând de la începutul anilor 1980, prevedea construcția a cinci 
unități. Unitatea I a fost terminată în 1996, are o putere electrica instalata de 706 MW
și produce anual circa 5 TWh. Unitatea II a fost pornită pe 6 mai, conectată la sistemul
energetic național pe 7 august și funcționează la parametrii normali din luna 
septembrie 2007.

�Centrala de la Cernavodă se bazează pe sistemul canadian CANDU şi are o putere
instalată de 706 MW în prezent.

� Structura unui reactor CANDU constă într-un recipient cilindric orizontal, cu tuburi
pentru barele de combustibil şi pentru lichidul de răcire (apă grea) plasate orizontal.
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� În jurul acestor tuburi se află apă grea, care acționează ca moderator.

� Apa grea conține doi atomi de deuteriu (un izotop neradioactiv al hidrogenului) și un
atom de oxigen. 
� Apa grea este mult mai eficientă ca moderator decât apa obișnuită şi permite folosirea
uraniului natural drept combustibil. Ea se obţine în întreprinderi specializate, prin 
separarea sa din apa naturală (există o astfel de întreprindere la Drobeta Turnu-Severin).

Fig.4. Calandria – recipientul in care are loc reacția nucleară în centralele tip CANDU[3]
[https://cernavoda.wordpress.com/2009/11/01/centrala-nucleara-de-la-cernavoda-%E2%80%93-partea-i/]
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Perspective pentru centralele nuclearoelectrice de la Cernavodă

� Pentru realizarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă a fost ales modelul unei 
Companii de Proiect realizată prin parteneriat între statul roman prin intermediul
Nuclearelectrica şi investitori privați.

� Cei șase investitori care au depus oferte și au fost selectați sunt: Arcelor Mittal România
va deține 6,2 din acțiunile viitoarei companii, Grupul CEZ Republica Cehă – 9,15%,
ENEL Italia – 9,15%, GDF Suez – 9,15%, Iberdrola Spania – 6,2% şi RWE Germania – 9,15%
în condițiile în care statul roman va deține 51% din acțiuni. 
� Compania de proiect numita EnergoNuclear a fost înființată în martie 2009, iar cele două 
unități se estimează că vor fi puse în funcțiune în 2015-2016.

Centrale CANDU în construcție
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8.Combustibilul nuclear

� Combustibilul pentru centralele tip CANDU 6 este proiectat având la baza uraniu 
natural, având ca izotopi principali U-235 (0,7%) și U-238 (99,3%).

�În funcționarea centralei, U-235 fisionează, proces ce degaja căldura. Căldura 
degajata este preluata de apa grea din circuitul primar al reactorului, transferata 
apei obișnuite din circuitul secundar prin intermediul schimbătoarelor de căldura, 
aburul rezultat acționând turbina care antrenează generatorul electric.

�Fabricarea combustibilului nuclear pentru reactoarele CANDU are următoarele 
etape principale:

- Fabricarea pulberii de dioxid de uraniu;
- Fabricarea pastilelor de UO2 ;
- Fabricarea elementelor de combustibil;
- Asamblarea fasciculelor de combustibil.

�În FCN – Pitești se fabrică: 
- pastile de UO2

- elemente de combustibil 
- se asamblează fascicule de combustibil nuclear.
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8.1. Fabricarea pulberii de dioxid de uraniu (UO2)

�Etapele principale de obtinere a pulberii de UO2 sunt urmatoarele:

1.Extragerea minereului de uraniu
- Uraniul este un metal ușor radioactiv, cu o compoziție izotopică de 

0,7% U-235 și 99,3% U-238 destul de răspândit în scoarța terestra.
- Uraniul este mai abundent ca aurul, argintul sau mercurul, la fel 

de abundent ca zincul.
- Minereul de uraniu se extrage din cariere de suprafața, din mine 

de adâncime.

2. Prelucrarea minereului de uraniu

- Minereul este prelucrat în uzinele de preparare pentru separarea 
uraniului de steril.

- Minereul este sfărâmat si apoi dizolvat. În cele mai multe
cazuri se folosește acidul sulfuric, dar se pot folosi si agenți alcalini de 
solubilizare. 

- Produsul obținut la uzina de preparare este un concentrat
tehnic de uraniu numit si yellow cake.
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3. Prelucrarea concentratului tehnic de uraniu

- Concentratul tehnic de uraniu este supus operației de purificare
(rafinare), prin care se urmărește înlăturarea impurităților (borul, cadmiul si
lantanide) care absorb ușor neutroni.

- Concentratul tehnic este dizolvat în acid azotic obținându-se azotatul
de uranil.

- Soluția de azotat de uranil este alimentata în contracurent într-un
proces de extracție cu solvenți organici, rezultând azotatul de uraniul pur.

- Urmează operații de precipitare-uscare și reducere a diuranatului de
amoniu, rezultând sub forma de pulbere dioxidul de uraniu, UO2, unul dintre
principalii oxizi ai uraniului

- Dioxidul de uraniu are o culoare brun-maro, densitatea teoretică de
10.96 g/cm3 și temperatura de topire de 21760C.
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8.2. Fabricarea pastilelor de UO2

Pentru obținerea pastilelor de dioxid de uraniu se parcurg următoarele etape:

1.Condiționarea pulberii de UO2

- Pulberea de UO2 este precompactata în brichete
- Brichetele rezultate sunt sfărâmate.
- Materialul obținut este trecut prin site cu ochiuri de dimensiuni

geometrice controlate, rezultând un material granulat,
- Materialul granulat este amestecat cu lianți si lubrefianți.

Toate aceste operații sunt denumite generic „Condiționarea pulberii de UO2” .

2. Fabricarea pastilelor crude de UO2

- Pulberea condiționata este presata în matrițe cilindrice pe prese rotative,
produsul rezultat fiind pastila cruda de UO2.
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3.Fabricarea pastilelor sinterizate de UO2
- Pastilele crude sunt supuse unui tratament termic în cuptoare cu

atmosfera reducătoare de hidrogen și temperaturi de aprox. 1700º C
- Se obține un material ceramic dur, de formă cilindrică cu densitatea de

10,5 - 10,7 g/cm3.
4.Pastile rectificate de UO2

- Pentru ca pastilele sinterizate să îndeplinească cerințele specificate pentru
formă, diametru, calitatea suprafeței cilindrice și gradul de curățenie, acestea sunt
supuse unei operații de rectificare urmată de un proces de spălare-uscare.

Fig.4.  Pastilă crudă (stânga) și pastilă sinterizată (dreapta)[4]

5.Coloane de pastile
- Pastilele rectificate cu diametrul de circa 12,15mm și lungimea de circa

16mm sunt grupate în coloane de pastile cu lungimea de circa 480 mm.
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8.3. Fabricarea elementelor combustibile
� Elementul de combustibil face parte din fasciculul de combustibil nuclear și este
compus din:

- teacă subțire cilindrică fabricată din zircaloy
- coloană de pastile de UO2 (aproximativ 30buc. pastile sinterizate)
- distanțieri groși și subțiri fabricați din tablă de zircaloy
- patine fabricate din tablă sau sârmă de zircaloy
- dopuri fabricate din bară de zircaloy
- strat subțire de grafit depus pe interiorul tubului de zircaloy după ce elementele

auxiliare (distanțieri și patine) au fost brazate pe exteriorul tubului de zircaloy.
- gaz de umplere (heliu) în interiorul elementului combustibil după sudura dopurilor

de etanșare (sudura de etanșare).
� Obținerea elementelor implica succesiunea următoarelor operații:

1. Fabricarea dopurilor de etanșare
- dopurile se fabrică din bară de zircaloy prin strunjire.
- în timpul și după fabricare dopurile sunt supuse unor controale atente vizuale și

dimensionale.
- după verificare dopurile sunt degresate, spălate și uscate.

Fig.5. Prelucrarea dopurilor de zircaloy prin strunjire 22



2. Fabricarea distanțierilor și patinelor
- patinele și distanțierii sunt fabricați prin ștanțare din tablă de zircaloy.
- după fabricare pentru îmbunătățirea rugozității suprafeței și eliminarea

bavurilor patinele și distanțierii sunt supuși operației de sablare.
- după sablare apendicii (patinele și distanțierii) sunt degresați spălați și uscați

Fig.5. Fabricarea distanțierilor și patinelor prin ștanțare din tablă de Zircaloy [4]

3. Depunerea cu beriliu a distanțierilor și patinelor
- acoperirea cu un strat de beriliu a suprafețelor de așezare pe teacă se realizează

prin vaporizare in vid.
- aderența și grosimea stratului de beriliu depus este atent monitorizată de control.

4. Sudura de prindere
- după depunere are loc sudura de prindere pe teacă a apendicilor prin

sudare electrică în puncte.
- poziția pe teacă a distanțierilor și patinelor este controlată în timpul procesului

și după executarea operației de prindere.
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5. Brazarea elementelor auxiliare (distanțieri și patine)
- fixarea definitivă a distanțierilor și patinelor pe teacă se realizează prin brazare
- brazarea are loc pe o instalație specială prin inducție în vid înalt.
- după brazare se controlează metalografic brazările pentru depistarea 

neconformităților (dacă există).

6. Grafitarea tecilor brazate
- interiorul tuburilor brazate se acoperă cu un strat 

subțire de grafit coloidal
- stratul de grafit rezultă după piroliză în vid înalt 

în cuptoare speciale
- tecile după grafitare sunt supuse controlului 

pentru verificarea grosimii stratuluide grafit și aderenței lui 
pe teaca brazată

7. Încărcarea Fig.6. rezultatul grafitării tecilor [4]

- coloanele de pastile sinterizate sunt introduse în tecile brazate și grafitate 

8. Sudarea dopurilor de etanșare
- tecile încărcate cu pastile sinterizate sunt supuse operației de etanșare realizată 

pe instalații complexe de sudare electrică prin presiune și rezistență de contact.
- operația are loc prin sudarea dopurilor de zircaloy la ambele capete ale tuburilor. 24



9. Debavurarea

- Sudarea electrica prin presiune se realizează prin deformarea
plastica a materialului tecii și dopului, deformări care generează bavuri
externe și interne; cele externe se ajustează prin strunjire.

10. Control tehnic de calitate

- Pe toate fazele de fabricație, piesele și subansamblele rezultate
sunt supuse controalelor de proces și controlului de calitate, în conformitate
cu planul de control al calității.

Fig.6. Dop și teacă înainte de sudarea de etanșare (stânga), element combustibil după sudura de etanșare și debavurare (dreapta)[4]
25



8.4. Asamblarea fasciculului combustibil
�Fasciculul nuclear  CANDU se compune din:

- 37 elemente combustibile
- 2 grile de capăt pentru fixare elementelor combustibile într-o structură 

cilindrică.
� Asamblarea fasciculului combustibil presupune următoarele operații:
1. Fabricarea grilelor de capăt

- grilele de capăt se realizează prin ștanțare din tablă de zircaloy
- după obținere, grilele sunt supuse operației de tobare pentru 
înlăturarea bavurilor
- după tobare, grilele sunt degresate, spălate și controlate dimensional

2. Asamblarea propriu-zisă a fasciculului combustibil
- Elementele combustibile sunt poziționate într-un

dispozitiv de asamblare, după care se realizează îmbinările între dopurile
elementelor combustibile și cele doua grile de capăt prin sudare în puncte.
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- După asamblarea fasciculului
de combustibil acesta este supus unei serii
de operații de control de calitate cum sunt:
control vizual, dimensional, etanșeitate

- Toate datele de fabricație
și control sunt consemnate în dosarul de
istorie al calității, atașat fiecărui fascicul.

3. Ambalarea fasciculelor combustibile
- În vederea transportului la beneficiar, fasciculele sunt ambalate într-o

lada de transport care conține un număr de 36 de bucăți.
�Caracteristici fascicul nuclear CANDU:

- lungime: 495 mm
- greutate totala: circa 24 kg
- materialul de structură aliaj de Zirconiu de tipul Zircaloy-4
- diametru: 103 mm
- greutatea uraniului: circa 19,8 kg

�Încărcătură reactor nuclear:
- O încărcătură completa a reactorului CANDU este formata dintr-un

număr de 4.560 de fascicule cu o greutate totala de circa 90.000 kg de uraniu
natural.
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Fig.8. Fascicul combustibil CANDU-6 cu 37 de elemente [3]
28



� Pe durata de viață în reactor, în medie un an de zile, un fascicul de
combustibil nuclear CANDU-6 produce o energie de 1.115 Mwh.

� Aceeași energie se poate obține prin arderea de combustibil în
termocentralele clasice astfel:
- 47.000 kg de combustibil convențional cu putere calorica de 7.000
Kcal/kg
- 1.110.000 kg huila cu putere calorica de 3.200 kcal/kg
- 363.000 Nm3 de gaz natural cu putere calorica de 8.050 Kcal/Nm3.
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9.Utilizarile energiei nucleare

• Un domeniu de mare importanță, în care centralele nucleare au adus o rezolvare economica 
și eficientă, este desalinizarea apei de mare.

• In zonele de deșert, apa râurilor este insuficienta pentru consumul domestic, industrial sau 
pentru necesitățile agriculturii. Construcția centralelor nucleare cu instalații speciale de 
desalinizare este o soluție folosită în zonele de deșert, limitrofe unor mari sau oceane. Astfel de 
centrale sunt sau se vor construi in zonele aride ale Mexicului, Californiei, Arizonei, Marii 
Caspice.

• In industria chimică, procese industriale cum ar fi: cracarea țițeiului, gazeificarea 
cărbunelui etc., sunt mari consumatoare de energie termica. Aceasta poate fi obținută, în 
condiții avantajoase, cu ajutorul centralelor nucleare.

• Caracteristicile specifice ale centralelor nucleare au permis ca acestea sa fie folosite pe 
navele mari cu regim de mare autonomie de deplasare: spărgătoare de gheata, portavioane, 
submarine și chiar nave mari de transport. Astfel de nave pot parcurge până la 500000 km, 
încarcarea cu combustibil făcându-se o data la 2-3 ani. 

30



10. Bibliografie

1.Ursu I., Fizica și tehnologia materialelor nucleare, Ed. Academiei, București, 1982, pg. 348-356.

2.     https://canteach.candu.org/Content%20Library/20040700.pdf, CANDU Fundamentals (accesat

24.01.2014 orele 0230 )

3.     The Essential CANDU, A Textbook on the CANDU Nuclear Power Plant Technology, Editor-in-Chief 

Wm. J. Garland, <Chapter 17 - Fuel - Mr. Mukesh Tayal and Mr. Milan Gacesa>, University Network of 

Excellence in Nuclear Engineering (UNENE), ISBN 0-9730040. Retrieved from 

https://www.unene.ca/education/candu-textbook on <2017.01.08>.,  (accesat 20. 01. 2017 orele 0900 ) Fair 

Use: The textbook is provided free of charge in pdf format and is intended for education and training 

purposes provided full attribution is given. It is provided in good faith as an aid to CANDU awareness, 

education and training. Textbook figures and Images - Free for non-commercial use, extracted for your 

convenience.

4.A.Băilescu, A. Barbu, F. Din, Gh. Dinuță, I. Dumitru,  A. Mușetoiu, G.Șerban, A. Tomescu, Performance 
of CANDU-6  fuel bundles manufactured in Romania Nuclear Fuel Plant, Nuclear 2013, 22 – 24 mai 2013, 
Pitești. 

5. https://cernavoda.wordpress.com/2009/11/01/centrala-nucleara-de-la-cernavoda-%E2%80%93-partea-i/

31


