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Cheltuielile legate de realizarea unui proces obținut într-o instalație 
industrială pot fi descrise de doi termeni, unul de valoare fixă, celălalt caracterizat 
de o valoare variabilă. 

În cazul specific al unei instalații de producere a apei grele costurile au fost 
definite de relația [1]: 

 
   

2D O p pC       (1) 

unde termenul  p   a fost numit funcția tehnologică și reprezintă valoarea de 

amortizare a investiției, ca atare are o valoare fixă și  p   numită funcția 

energetică reprezentând costurile de exploatare și are o valoare variabilă în timp. 
Principalii utilizatori ai apei grele sunt reactorii nucleari bazați pe filiera 

uraniu natural – apă grea, pentru care apa grea este moderatorul de neutroni și bucla 
circuitului primar, iar costul ei reprezintă o investiție pentru centrala nucleară, ceea 
ce îi impune o valoare maximă în scopul limitării prețului energiei electrice și 
termice produse. Cu titlu informativ pentru un reactor de la centrala nucleară 
Cernavodă necesarul de apă grea este de cca 500 tone. Notată limita de cost a apei 

grele cu 
2

*
D OC  relația (1) se scrie sub forma: 
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care permite reprezentarea variației relației (2) în funcție de factorul de separare   
care caracterizează procesele de separare ale apei grele; se poate observa că cei doi 
termeni variază în opoziție. 

Diagrama din figura 1 a devenit utilă după ce funcția  p   a putut fi 

determinată aprioric. Acest lucru s-a datorat lui Dirac [2], care pe baza funcției de 
valoare D a separării a reușit să determine circulația fluidelor din întreaga instalație de 



INFLUENȚE ASUPRA COSTULUI DE PRODUCERE A APEI GRELE DATORITE SPECIFICULUI TEHNOLOGIEI  187 

 

separare, care prelucrată prin intermediul exergiei a permis scrierea unei funcții sub 
forma [3]: 

 
   , , ,p ef D ex C     (3) 

unde Ce reprezintă costul energiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Reprezentarea criteriului 

funcției tehnologice. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O primă utilizare a criteriului funcției tehnologice a fost la analiza comparativă 
a proceselor de producere a apei grele prin schimbul izotopic H2O-H2S, care poate fi 
urmărită în diagrama din figura 2 [3], 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Analiza pe baza criteriului 
funcției tehnologice  

a proceselor de producere  
a apei grele prin schimbul izotopic 

H2O-H2S. I – îmbunătățire;  
R – rentabilizare. 
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0,909 0,9 0,894 0,825 0,761 0,091 
 

unde cele patru instalații sunt: 
– MRB, modulul românesc de la Drobeta Turnu Severin; 
– MC, modulul canadian de la Port Hawkesbury; 
– SRP, instalația americană de la Savannah River; 
– UZG, instalația Uzinei G de la Râmnicu Vâlcea. 

 
Variația cheltuielilor pentru producerea apei grele se datorează consumurilor de 

utilități și de energie care pot fi descrise de funcția energetică: 
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unde eC  și uC  sunt costurile unitare ale energiei și utilităților, respectiv E și U 

consumurile orare ale energiei și utilităților, iar m producția orară de apă grea. 

 Deoarece, în cazul de față, 
u
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C
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≪
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 pentru analiza influenței variației 

funcției  p   asupra costurilor de producție ale apei grele s-a făcut referire la 

relația simplificată: 
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Termenul care practic produce o variație continuă a funcției  p   este m, 

respectiv producția, reprezentată la rândul ei prin extracția de izotop din substanța 
care alimentează instalația de separare izotopică. 

Comportarea procesului biterm de separare izotopică poate fi urmărită prin 
caracteristica lui de funcționare redată în figura 3. Pentru înțelegerea unei astfel de 
comportări sunt necesare următoarele explicații. Prezența deuteriului (hidrogenul 
greu) în apa de alimentare se găsește în raportul de 1/7000, iar posibilitatea de a fi 
extras, datorită specificului procesului, se reduce la 1/40 000, ceea ce exprimat simplu 
este că pentru a produce 1 kg de apă grea instalația trebuie să proceseze 40 000 kg de 
apă naturală, ceea ce micșorează probabilitatea de difuzie a deuteriului și mărește, în 
consecință, gradul de sensibilitate al procesului de reglare al instalației. O consecință 
imediată a unei astfel de comportări este că instalația va funcționa mereu într-un 
regim nestaționar (tranzitoriu). 

Diagrama din figura 3 reprezintă legătura dintre extracția de izotop (producție) 
și operarea instalației definită ca raportul dintre debitul de lichid L și debitul de gaz G. 
Pentru definirea termenilor de mai sus în figura 4 este prezentat conturul procesului 
biterm de separare izotopică, cu R fiind notată coloana rece și cu C coloana caldă. 
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Din bilanțul izotopic pe contur și ținând cont că P ≪ F și ca atare F ≅ W rezultă 
raportul: 

 

p

F

P x

F x


 


 (6) 

numit grad de extracție (randament), care reprezintă cota parte din izotop obținut 
din totalul introdus în proces prin debitul de alimentare F, cu alte cuvinte producția 
de izotop m (apa grea). 
 

 
 

Fig. 3. Caracteristica de funcționare a procesului biterm  
de separare izotopică H2O-H2S, cu delimitarea procesului de reglare. 

 
Din diagrama din figura 3 rezultă că producția maximă de izotop se obține 

operând instalația la un raport fix L
G  bine determinat, care reprezintă și parametrii 

de proiectare, însă care este o stare ideală, deoarece datorită marii sensibilități a 
procesului instalația poate fi operată doar într-un domeniu caracterizat de 
funcționarea ei nestaționară (tranzitorie). De observat că pentru variații mici ale 

raportului L
G  rezultă variații mari ale producției  pm P x  . Ilustrarea 

influenței modului de operare (reglare) a instalației biterme de separare izotopică și 
a preciziei instrumentației de reglare pot fi urmărite în diagramele din figura 5, din 
care reiese clar funcționarea în regim nestaționar al procesului de separare. 
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Figura 4. Conturul procesului biterm  
de separare izotopică:  

F, P, W – debitele de alimentare, produs și deșeu; 
 xF, xp, xW – concentrația izotopică a debitelor;  

L, G – fluxurile de lichid și de gaz. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 5. Reprezentarea producției de apă grea pentru o instalație bitermă  
de separare izotopică condiționată de modul de operare și precizia aparaturii de reglare: 

a – operare corectă; b – operare cu abatere a L
G  față de domeniul normal de funcționare. 
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În diagrama A sunt evidențiate două domenii de operare, unul corect în jurul 

punctului de proiectare (a), celălalt marcând o abatere a raportului L
G  față de primul 

(b). Variația în timp a instrumentației de reglare pentru cele două cazuri (a) și (b) sunt 
prezentate în diagrama B. Diagrama C prin coroborarea celor două cazuri (a) și (b) 
descrie variația în timp a producției de apă grea (m). În ambele cazuri consumurile de 

utilități și de energie, datorită variației nesemnificative a raportului L
G , rămân 

neschimbate, cât timp variația lui m și în special micșorarea importantă a valorii lui, cel 

din cazul (b), conduce la o creștere evidentă a mărimii funcției energetice  p   din 

relația (4), respectiv (5). Diagrama C reprezintă în plus importanța de a pune în 
evidență producția momentană a instalației de separare. Comportarea instalației în cazul 
(a) este descrisă de relația (1) și este reprezentată sub forma (2) în figura 1. Prin 
micșorarea valorii lui m la nivelul notat cu μ, respectiv μ < m rezultă creșterea costului 

apei grele la valoarea 
2 2

*( )D O D OC C   și relația (2) capătă forma: 

 

 
 

 
 

2 2

1p

D O D OC C
   

 
 

 (7) 

și ale căror reprezentări (2) și (7) pot fi urmărite în figura 6. 
 

 
 

Fig. 6. Reprezentarea funcționării instalației biterme de separare izotopică  
în afara domeniului economic, datorită producției   m . 
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O dată cu creșterea costurilor de producție datorită    p      din 

diagrama din figura 6 rezultă restrângerea domeniului economic și a tipurilor de 
instalații care pot produce apă grea la un nivel de concurență. Considerând cele 
două puncte a și b din diagrama din figura 6, se poate scrie: 

 

   
 

2 2

*
p

D O D OC C
   

  


 (8) 

și cu titlu informativ dacă: 
● 1   instalația produce economic; 

● 1   determină valoare minimă admisă pentru μ, care limitează domeniul 

economic; 
● 1   instalația produce în afara domeniului economic, practic produce în 

pierdere. 
Particularitățile instalației biterme de separare izotopică se regăsesc în ceea ce 

am numit capacitate reală [3] descrisă de funcția: 

 
( )p T R p pQ D D D C T     (9) 

unde Cp este capacitatea determinată prin proiect în condițiile funcționării în regim 
staționar (ideal – G.B. Shaw ar spune: idealurile se aseamănă cu stelele, nu le poți 
atinge, în schimb te pot orienta), Tp reprezintă perioada de funcționare prevăzută prin 
proiect și coeficienții Dp, DT, DR sunt consecința funcționării în regim nestaționar și 
reprezintă: 

● pD  – disponibilitatea producției (vezi figura 5); 

● TD  – disponibilitatea de timp (opriri accidentale); 

● RD  – relaxarea (timpul de refacere a profilului izotopic). 

Produsul celor trei coeficienți, urmăriți la instalația pilot a Uzinei G, într-o 
perioadă care a depășit 5 ani, s-a cifrat la valoarea 0,76, aportul maxim fiind adus de 

coeficientul pD , pentru care termenul principal a fost producția medie mP  obținută în 

perioada mT  în baza integrării producției momentane P  reprezentată în diagrama C 

din figura 5. 

 
0

1
dTmT

m
m

P P
T

    (10) 

Relația (9) ne mai spune ceva și anume că nu capacitatea de proiect poate fi 
depășită ci doar capacitatea reală Q și aceasta prin îmbunătățirea celor trei coeficienți, 
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în principal coeficientul pD , iar ceea ce ne stă la dispoziție este profesionalismul și 

experiența personalului care operează instalația de separare izotopică. Dovadă vie este 
diagrama din figura 7 [3], 

 

 
 

Fig. 7. Timpii necesari de punere în funcțiune și atingerea capacității de producție  
a modulelor 1 și 2, modulul 2 beneficiind de experiența primului modul. 

 

Pentru crearea (formarea) profilului izotopic în lungul instalației, la un modul 
de la Drobeta Turnu Severin este necesară o zestre de cca 35 tone de apă grea, care 
se realizează prin procesul propriu de separare izotopică; perioada consumată 
pentru producerea zestrei reprezintă timpul de intrare în regimul de funcționare 
normală. Diagrama din figura 7 descrie evoluția timpului necesar pentru primele 
două module de a-și realiza zestrea și de atingerea capacității de funcționare. 
Modulul 1 a reprezentat primul contact al operatorilor cu un proces de separare 
izotopică și a fost necesară o perioadă de 20 de luni (1 an și 8 luni) pentru a atinge 
capacitatea de funcționare; aceeași echipă a necesitat doar 5 luni pentru a atinge 
aceeași performanță, la punerea în funcțiune a modulului 2. 

Cu această ocazie mi-am amintit de poezia „Învață de la toate“ a lui R. 
Kipling, care s-a adresat copilului său și în primul vers citești: 

„Învață de la ape să ai statornic drum“ 

și cum preocuparea de față era APA, din context rezultă: 
– Vrei să produci economic, investește în pregătirea profesională a personalului. 
– Un bun profesionist își adaptează stilul de muncă după specificul procesului 

pe care îl conduce! 
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