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1 INTRODUCERE 

1.1 Importanța și actualitatea temei 

Materialele joacă un rol crucial în operarea eficientă a reactoarelor nucleare, în siguranță, cu 

un randament cât mai bun, un termen cât mai îndelungat. Materialele folosite în reactoarele 

nucleare lucrează într-un mediu ostil și agresiv unde trebuie să-și păstreze integritatea și 

proprietățile mecanice de-a lungul unei perioade lungi de folosință. Provocările majore sunt 

efectele iradierii, fragilitatea, fisurarea, coroziunea, uzura, acumularea de hidrogen [1], [5]. 

Unul din fenomenele cu efectele cele mai supărătoare privind integritatea canalului 

combustibil în general și a tubului de presiune în special este acela de hidrurare, care duce la 

fragilizarea structurii, apariția de fisuri și chiar la rupturi ale tubului de presiune [3], [11]. 

Analiza comportării canalului de combustibil si a tecilor elementelor combustibile, în 

condițiile severe din reactor ocupă un loc central în programele de cercetare - dezvoltare, 

programe care au ca obiectiv securitatea și siguranța în exploatare a reactoarelor nucleare de 

tip CANDU [4]. 

1.2 Obiectivele propuse 

Lucrarea își propune testarea tuburilor de presiune și a tecilor de element combustibil în 

vederea determinării proprietăților mecanice și contribuie la monitorizarea parametrilor 

acestora pe durata de funcționare. Implementarea  la Laboratorul de examinare post iradiere 

de la ICN Pitești a testelor pentru determinarea caracteristicilor mecanice ale tuburilor de 

presiune si tecilor de element combustibil iradiate este obiectivul principal al tezei. 

S-au realizat următoarele tipuri de teste: 

- teste de tracțiune clasice pe probe de tub de presiune; 

- teste de mecanica ruperii pe probe de tub de presiune; 

- teste de tracțiune pe inele de element combustibil; 

- determinarea conținutului de hidrogen din probe metalice (aliaje de Zr). 

Testele s-au realizat pe probe iradiate sau pe probe neiradiate dar ținând cont de toate 

condițiile si restricțiile impuse de efectele iradierii. 

2 CUPRINS 

Inițial, în capitolul 1 s-a făcut o documentare privind stadiul actual, la nivel mondial, al 

studiului materialelor de structură din zona activă a reactoarelor nucleare [1] și despre 

influența radiațiilor și a hidrogenului asupra comportării acestor materiale. Au fost luate în 

considerare tuburile de presiune (confecționate din aliajul Zr-2.5%Nb) [3] și tecile de element 

combustibil (confecționate din aliajul Zy-4) folosite în reactoarele nucleare CANDU-6. 
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Hidrurarea aliajelor de zirconiu are un puternic efect negativ asupra păstrării integrității 

structurale și funcționale a canalelor combustibile și implicit asupra securității nucleare a 

reactoarelor CANDU și de aceea acest fenomen trebuie riguros controlat și diminuat. 

Măsurarea concentrațiilor de hidruri este foarte importantă deoarece acestea determină 

variabilele de defectare ale tubului de presiune [12], [13], [15]. Principalele efecte negative 

ale hidrurilor asupra tubului de presiune sunt: 

- fragilizarea structurii lor; 

- creșterea deformărilor efective; 

- creșterea probabilității de apariție a fisurilor și chiar a rupturilor direct proporțional cu 

concentrația de hidruri;  

- creșterea valorilor tensiunilor efective;  

- creșterea alungirilor axiale peste limita nominală; 

- creșterea valorilor deflexiei maxime peste limita nominală. 

În capitolul 2 al tezei sunt prezentate lucrările realizate pentru testarea la tracțiune a probelor 

standard, de tub de presiune, iradiate în reactorul TRIGA de la ICN Pitești. 

Am proiectat și au fost executate în ICN Pitești toate dispozitivele necesare pentru efectuarea 

testelor pe probe de tub de presiune în laboratorul de examinări post iradiere de la ICN Pitești, 

pe mașina de încercări mecanice INSTRON model 5569, din dotarea acestuia. Testele s-au 

realizat pe probe clasice de tracțiune, conform ASTM E8M (Figura 1) [25]. 

 

Figura 1. Epruveta standard de tracțiune (TP) 

Am realizat teste pe epruvete metalice neiradiate, similare din punct de vedere dimensional cu 

cele iradiate pentru a calcula rigiditatea mașinii de tracțiune INSTRON 5569 și pentru 

determinarea unor informații utile privind caracteristicile mecanice achiziționate și prelucrate 

cu ajutorul softului specializat Instron Merlin Software. Prin realizarea acestor teste a fost 

stabilită metoda (caracteristicile de lucru ale mașinii de tracțiune) optimă de lucru care s-a 

aplicat pe epruvetele iradiate. 



Rezumatul tezei de doctorat: 

Contribuții la studiul comportării materialelor de structură din zona activă a reactoarelor nucleare 

 

7 

 

Am realizat teste de tracțiune clasice pe 16 epruvete standard de tracțiune, iradiate în reactorul 

TRIGA de la ICN Pitești. S-au întocmit rapoartelor de încercare furnizate de softul mașinii de 

tracțiune Instron Merlin Software, stil ASTM E8 care prezintă condițiile în care s-a făcut 

testul, tabelul cu rezultatele și graficele încărcare-alungire și tensiune-deformare [25], [26]. 

A fost prezentată metodologia de evaluare a integrității structurale a componentelor conținând 

defecte. S-a realizat modelarea unui defect ascuțit de tip fisură pe fața inferioară a tubului de 

presiune CANDU, în planul radial-longitudinal folosind capabilitățile de pre-procesare ale 

codului FEA-Crack, versiunea 2.6. [30], [31]. 

Pentru probele prelevate din tubul de presiune, aliaj Zr-2.5%Nb, iradiate în reactorul TRIGA 

până la fluența 3.5x1024 n.m-2 (E>1MeV), au fost precizate mărimile caracteristicilor 

mecanice obținute în urma testelor de tracțiune din LEPI, utilizate la analizele cu metoda 

elementelor finite cu ajutorul codului FEA-Crack. 

Au fost realizate modelări cu codul FEA-Crack ale proprietarilor de material prin plasticitatea 

de deformare și plasticitatea incrementală, pentru 4 probe prelevate pe direcție transversală în 

domeniul de temperaturi 70C - 300C. pentru aceste probe au fost obținute stările de tensiune 

von Mises care descriu plasticitatea aliajului iradiat în apropierea fisurilor, pentru o presiune 

internă de Pint=15 MPa: 

a. pentru modelarea cu plasticitatea incrementală se obțin valori mai mari ale 

tensiunilor maxime von Mises decât pentru modelarea cu plasticitatea de deformare; 

b. valorile maxime ale tensiunilor von Mises scad cu creșterea temperaturii. 

Au fost obținuți parametrii de mecanica ruperii KI și J, pentru tubul cu fisura interioară, în 

funcție de pasul de încărcare mecanică și în lungul frontului fisurii, pentru domeniul de 

temperaturi analizat:  

a. au fost obținute valori foarte apropiate pentru factorul de intensitate a tensiunii KI 

între cele două modelari (plasticitatea incrementală și cea de deformare); 

b. pe domeniul de temperatură 70C ÷ 300C valorile factorului KI nu se modifică 

semnificativ. 

Au fost realizate analize ale integrității structurale a tuburilor de presiune utilizând rezultatele 

date de analizele de mecanica ruperii cu ajutorul codului FEA-Crack, pentru situațiile de 

colapsare globală și locală: 

a. s-a constatat că valorile parametrului Kr care măsoară posibilitatea inițierii fisurii 

scade odată cu creșterea temperaturii, datorită faptului că are loc o creștere a 

tenacității materialului iradiat odată cu temperatura; 

b. valorile parametrului Lr, care dau o măsură a tendinței de colapsare, cresc odată cu 

creșterea temperaturii, lucru explicabil prin „înmuierea” materialului; 

c. valorile parametrului Lr pentru colapsarea locală sunt mai mari decât cele pentru 

inițierea colapsării globale. 
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Pentru toate situațiile analizate, punctele de evaluare cad în interiorul suprafeței determinate 

de Curba Generală de Evaluare a Defectării și în consecința cazurile analizate se încadrează la 

„siguranța în exploatare”. Rezultatele se utilizează in evaluărilor tuburilor de presiune din 

reactoarele de la Cernavoda supuse inspecțiilor periodice [44]. 

În capitolul 3 sunt prezentate lucrările care au avut ca scop implementarea la LEPI a testelor 

de mecanica ruperii pe probe de tip „C” (Figura 2) și de tip CT (Figura 3) [6]. 

Am proiectat dispozitivele necesare realizării testelor pe probe de tip „C” și de tip CT pe 

mașina de tracțiune Instron Model 5569 existenta în LEPI. 

Am realizat teste de mecanica ruperii pe probe de tip „C” și CT Am obținut parametrii de 

mecanica ruperii. (factorul de intensitate a tensiunii si viteza de propagare a fisurii). Aceste 

valori sunt utile ca date de intrare pentru aplicațiile care simulează evoluția acestor fisuri si cu 

ajutorul cărora se poate estima când acestea pot deveni critice in tuburile de presiune in 

funcțiune [51]. 

 

Figura 2. Epruveta tip “C”    Figura 3. Epruveta tip CT 

 

Am dezvoltat o aplicație în vederea determinării parametrilor modelului micromecanic de 

defectare GNT pentru modelarea inițierii ductile a propagării unei fisuri într-o probă CT, aliaj 

Zr-2.5%Nb. În analizele de mecanica ruperii efectuate cu codul FEA-Crack, pentru o probă 

CT s-a presupus că extincția elementelor finite de pe frontul de avansare a unei fisuri, la 

inițierea propagării, este echivalentă în plan macroscopic cu atingerea valorii critice a 

integralei de contur - JIC. Acest lucru se bazează pe ipoteza că în acel moment se realizează de 

fapt decoeziunea materialului corespunzând cu atingerea valorii critice a fracției de goluri din 

zona respectivă [46]. 
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De asemenea au mai fost realizate următoarele obiective:  

- s-a pus la punct metodologia iterativă pentru identificarea parametrilor funcției 

potențialului de defectare Φ a modelului GNT; 

- din analizele de mecanica ruperii realizate cu codul FEA-Crack pe proba CT, folosind 

modelul GNT, valorile integralei J în lungul frontului fisurii sunt în domeniul 8-14 

kN/m pentru pasul de solicitare mecanic echivalentă în care se realizează prima 

extincție a elementelor finite;  

- condiția de compatibilitate dintre experimentul de determinare a valorii critice JIC și 

predicția de inițiere a propagării fisurii prin analiza cu elemente finite, pe proba CT, 

modelata GNT este redata de relația, JIC= 11,7 kN/m Є [8, 14] kN/m, ceea ce a permis 

obținerea parametrilor de modelare GNT; 

- s-a realizat o analiză comparativă a formei frontului de propagare  a fisurii din proba 

modelată GNT prin metoda elementelor finite, cu cea metalografică a probei CT testată 

experimental pentru determinarea valorii critice JIC a integralei de contur. S-a constatat 

că există o concordanță satisfăcătoare între experiment și modelarea GNT a propagării 

unei fisuri într-o probă CT, folosind proprietățile aliajului Zr-2.5%Nb de la temperatura 

de 300ºC; 

În concluzie, pentru modelarea propagării unei fisuri în aliajul Zr-2.5%Nb, datorita unei 

solicitări mecanice la temperatura de 300ºC, parametrii modelului Gurson-Needleman-

Tvergaard (GNT) pentru metoda elementelor finite din cadrul mecanicii ruperii neliniare sunt: 

q1=1,29;  q2=0,98; q3=1,664; porozitatea inițială este fo=10-4 iar porozitatea critică este 

fc=0,15 [55], [56], [57]. 

Așadar aceste teste sunt importante in activitatea de monitorizare a integrității structurale a 

tuburilor de presiune din centralele de tip CANDU și implicit la prelungirea duratei de viață și 

a securității in exploatare a acestora [4]. 

În capitolul 4 sunt prezentate lucrările efectuate în vederea testelor pe probe inelare de teacă 

de element combustibil –„Ring test”. 

Am proiectat și s-a executat în ICN Pitești dispozitivul necesar pentru efectuarea testelor pe 

inele de teacă de element combustibil (Figura 4). 

Am calculat lungimea calibrată pentru probele inelare pentru testul de tracțiune de tip „Ring 

test”. Am făcut teste pe cuptorul mașinii de tracțiune pentru a stabili raportul dintre 

temperatura comandată și cea reală pe probă, măsurată cu ajutorul unui termocuplu. A fost 

întocmit un grafic cu ajutorul căruia am stabilit corespondenta dintre aceste temperaturi. 
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Figura 4 Epruvete inel EC 

Am realizat teste de tracțiune pe probe inelare de teacă de element combustibil, „Ring test” pe 

epruvete experimentale iradiate în reactorul TRIGA de la ICN Pitești și iradiate în centrala 

nucleară. S-au obținut informații utile privind caracteristicile mecanice prelucrate cu ajutorul 

softului specializat Instron Merlin Software. S-au întocmit rapoartelor de încercare furnizate 

de programul mașinii de tracțiune, tip ASTM E8 care prezintă condițiile în care s-a făcut 

testul, tabelul cu rezultatele și graficele încărcare - alungire și tensiune - alungire specifică 

[69], [71]. 

Am analizat și comparat rezultatele obținute cu cele din literatura de specialitate sau din alte 

lucrări științifice pe aceasta tema. Ținând cont de faptul că proprietățile mecanice depind de 

istoricul probei, metoda de testare și condițiile in care a fost realizat testul, putem concluziona 

că rezultatele obținute se încadrează într-o marjă de eroare acceptabilă, mai mică de 10%. 

Cu ajutorul codului de calcul ANSYS am realizat o simulare a testelor de tracțiune pe inele de 

teacă și am făcut o analiză a distribuției stărilor de tensiune și de deformare in diverse condiții 

de testare. Analiza stărilor de tensiune și deformare cu ajutorul codului de calcul ANSYS este 

utilă atunci când rezultatele teoretice obținute prin rularea codului se verifică prin rezultatele 

obținute pe cale experimentală. Faptul că valorile experimentale și cele teoretice sunt foarte 

apropiate arată că simularea făcută a fost bună și poate fi utilizată pentru predicții viitoare 

[78], [79]. 

În capitolul 5 al tezei este prezentat un echipament mobil telecomandat de prelevare probe din 

tubul de presiune si/sau al canalului combustibil al reactoarelor de tip CANDU (Figura 5) 

[110]. 

Probele sunt utile pentru determinarea concentrației de hidrogen și deuteriu din structura 

tubului de presiune [3], [4]. 
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Figura 5. Echipament mobil telecomandat pentru prelevare probe 

A fost analizată structura constructivă a canalului combustibil și a ansamblului Calandria cu 

sistemul de fideri și modul lor de așezare pe cele două fețe frontale ale reactorului CANDU, 

pentru stabilirea soluțiilor adecvate, a condițiilor restrictive de acces pentru montare / 

demontare și lucru. S-a realizat analiza condițiilor și stabilirea cerințelor generale pentru 

prelevarea probelor de tub de presiune (Figura 6). Ținând cont de studiile și documentarea 

realizate am proiectat echipamentul de prelevare probe, pentru dispozitivul mobil 

telecomandat cu ajutorul căruia se poate face prelevarea probelor [17]. 

 
Figura 6. Dimensiuni așchie (scrape) 

Realizarea și utilizarea echipamentului de prelevare probe este importantă, pe de o parte în 

analiza securității nucleare a canalelor combustibile și a reactorului CANDU în general, iar pe 

de altă parte, compararea valorilor măsurate de hidruri cu cele determinate prin calcul, duce la 

îmbunătățirea modelelor matematice de estimare a comportării tubului de presiune în timpul 

funcționării. Controlul în timp al evoluției hidrurilor din tuburile de presiune funcție de 

parametrii de funcționare ai reactorului, poate conduce la îmbunătățirea funcționării 

reactorului pe toată durata lui de viață. 

In final, in capitolul 6 este prezentată metoda de analiza conținutului de hidrogen in LEPI. 

Aceasta metoda este  calorimetria diferențială, DSC (Differential Scanning Calorimetry) [112] 

care măsoară solubilitatea finală a solidului, pentru un eșantion, care este legată de 
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concentrația de Heq în mostră. Forma si dimensiunile probei de tub de presiune sunt redate în 

Figura 6. 

Această metodă de analiză fiind nedistructivă poate fi folosită împreună cu HVEMS (Hot 

Vacuum Extraction Mass Spectrometry (spectrometria de masă cu extracție în vid), pentru o 

mai mare  încredere în rezultate. Principiul metodei constă în măsurarea diferenței dintre 

cantitatea de căldură necesară pentru a crește temperatura unei probe și a unei referințe până 

la o anumită valoare. Concentrația de hidrogen este determinată cu ajutorul calorimetrului 

diferențial TA Instruments DSC Q2000 din dotarea LEPI din ICN Pitești [113], [114]. 

3 CONTRIBUȚII ORIGINALE 

În cadrul tezei am dezvoltat și adaptat metodele clasice de teste mecanice pe probe de tub de 

presiune și teaca de element combustibil CANDU cu scopul implementării acestora la 

condițiile specifice de la Laboratorul de examinare post-iradiere de la ICN Pitești. În acest 

sens am proiectat și s-au realizat dispozitive specifice pentru testarea diverselor tipuri de 

epruvete iradiate pe mașina de tracțiune Instron Model 5569. 

1. Am realizat teste de tracțiune clasice pe 16 epruvete standard de tracțiune, iradiate în 

reactorul TRIGA de la ICN Pitești [28]. Caracteristicile mecanice obținute au fost utilizate 

pentru modelarea unui defect ascuțit de tip fisură pe fața inferioară a tubului de presiune 

CANDU, în planul radial-longitudinal folosind capabilitățile de pre-procesare ale codului 

FEA-Crack, Am  realizat modelări cu codul FEA-Crack ale proprietarilor de material prin 

plasticitatea de deformare și plasticitatea incrementală, pentru 4 probe din cele 16, 

prelevate pe direcție transversală în domeniul de temperaturi 70C - 300C și am obținut 

stările de tensiune von Mises care descriu plasticitatea aliajului iradiat în apropierea 

fisurilor. Pentru toate situațiile analizate, punctele de evaluare cad în interiorul suprafeței 

determinate de Curba Generală de Evaluare a Defectării și în consecință cazurile analizate 

se încadrează la „siguranța în exploatare”. Rezultatele se utilizează in evaluărilor tuburilor 

de presiune din reactoarele de la Cernavoda supuse inspecțiilor periodice [44]. 

2. Am realizat teste de mecanica ruperii pe probe de tip „C” si am obținut parametrii de 

mecanica ruperii (factorul de intensitate a tensiunii si viteza de propagare a fisurii). Aceste 

valori sunt utile ca date de intrare pentru aplicațiile care simulează evoluția acestor fisuri si 

cu ajutorul cărora se poate estima când acestea pot deveni critice in tuburile de presiune in 

funcțiune. Așadar aceste teste sunt importante in activitatea de monitorizare a integrității 

structurale a tuburilor de presiune din centralele de tip CANDU si implicit la prelungirea 

duratei de viață si a securității in exploatare a acestora [98]. 

3. Am dezvoltat o aplicație în vederea determinării parametrilor modelului micromecanic de 

defectare GNT pentru modelarea inițierii ductile a propagării unei fisuri într-o probă CT, 

aliaj Zr-2.5%Nb. Am realizat o analiză comparativă a formei frontului de propagare  a 

fisurii din proba modelată GNT prin metoda elementelor finite, cu cea metalografică a 

probei CT testată experimental pentru determinarea valorii critice JIC a integralei de contur. 

Am  constatat că există o concordanță satisfăcătoare între experiment și modelarea GNT a 
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propagării unei fisuri într-o probă CT, folosind proprietățile aliajului Zr-2.5%Nb la 

temperatura de 300ºC. 

4. Am realizat teste de tracțiune pe probe inelare de teaca de element combustibil, „Ring test” 

pe epruvete prelevate din teci neiradiate, iradiate in reactorul de cercetare de la Pitești si 

din teci folosite in centrala nucleara [69], [71]. Am analizat si comparat rezultatele obținute 

cu cele din literatura de specialitate sau din alte lucrări științifice pe aceasta tema. Ținând 

cont de faptul ca proprietățile mecanice depind de istoricul probei, metoda de testare si 

condițiile in care a fost realizat testul, putem concluziona ca rezultatele obținute se 

încadrează într-o marja de eroare acceptabila, mai mica de 10%. 

5. Cu ajutorul codului de calcul ANSYS am realizat o simulare a testelor de tracțiune  pe 

inele de teaca și am făcut o analiza a distribuției stărilor de tensiune și de deformare in 

diverse condiții de testare. Analiza stărilor de tensiune și deformare cu ajutorul codului de 

calcul ANSYS este utila atunci când rezultatele teoretice obținute prin rularea codului se 

verifică prin rezultatele obținute pe cale experimentală. Faptul că valorile experimentale și 

cele teoretice au fost foarte apropiate arată că simularea făcută a fost buna și poate fi 

utilizata pentru predicții viitoare [78], [79]. 

6. Am proiectat si prezentat un robot mobil telecomandat care poate sa realizeze examinare 

vizuala si sa colecteze probe de tub de presiune de la suprafața interioara a acestuia in 

vederea determinării concentrației de hidrogen din tub [17], [110]. Măsurarea concentrației 

de hidrogen din tubul de presiune se face la Laboratorul de examinare post-iradiere prin 

metoda Calorimetriei Diferențiale (Differential Scanning Calorimetry - DSC) cu ajutorul 

calorimetrului diferențial DSC Q2000. Monitorizarea concentrației de hidrogen este o 

problema de maxima importanta si in permanenta de actualitate deoarece depășirea 

pragului critic de hidruri din TP conduce la scoaterea acestuia din funcțiune din rațiuni de 

securitate nucleara [113], [114]. 

7. Utilizarea acestui robot mobil telecomandat este un factor de noutate întrucât poate înlocui 

echipamentele utilizate în prezent care sunt mai rudimentare si nu pot fi folosite decât 

manual [115]. Folosirea acestui echipament va duce la reducerea dozei de radiații încasată 

de personalul expus care lucrează in centrala. Așadar in activitatea de monitorizare 

continua a unei centrale nucleare, acest echipament este legat direct atât de siguranța 

centralei cât și de cea a personalului. 

4 ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR 

Compararea rezultatelor obținute cu datele publicate in literatura de specialitate si in lucrări 

științifice elaborate in alte laboratoare, prezentate in conferințe științifice internaționale sau 

publicate in reviste din domeniul nuclear, certifică aceste date si atesta îndeplinirea 

obiectivelor propuse. 

De asemenea publicarea rezultatelor obținute in reviste de prestigiu din domeniu atesta 

importanta lucrărilor desfășurate si faptul ca aceste obiective au fost realizate. 

Rezultatele testării la tracțiune a probelor de Zr-2,5% Nb iradiate în capsula C5 le-am 

prezentat la conferința internațională E-MRS Spring Meeting - Nice 2006 și le-am publicat în 
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Journal of Nuclear Materials 362 (300–308) din 31 mai 2007 in articolul „The irradiation 

effects on zirconium alloys” [22], [23]. 

Testele mecanice pe probe prelevate din elementul combustibil iradiat la ciclaj de putere și 

testele mecanice pe probe prelevate din elementele combustibile experimentale iradiate în 

reactorul TRIGA le-am prezentat la conferința internațională E-MRS Spring Meeting - 

Strasbourg 2008 și le-am publicat în Journal of Nuclear Materials 385 (2009) 387–391 din 31 

martie 2009 în articolul „Pressurized heavy water reactor fuel behaviour in power ramp 

conditions” [71]. 

Am înregistrat un brevet de invenție împreuna cu domnul Popa Ilie pentru un robot cu 

deplasare autonoma în interiorul suprafețelor cilindrice. Eu am proiectat structura mecanica si 

cinematica iar domnul Popa Ilie s-a ocupat de partea de comanda si automatizare a robotului 

[110]. 

Am realizat un articol cu titlul „Remote controlled robot for visual inspection and sampling of 

the interior of CANDU pressure tubes”, care prezinta modelul robotului proiectat pentru 

prelevarea probelor TP,  propus pentru a fi publicat in revista Progress in Nuclear Energy. 

Am realizat si propus pentru a fi publicat in Buletinul Universității Politehnica București 

articolul  „Ring tests on CANDU fuel elements sheath samples” care prezinta analiza 

rezultatelor obținute in urma testării tecilor de element combustibil. 

Am participat la conferința internațională E-MRS 2015, SPRING MEETING unde am 

prezentat lucrarea „Investigative technique of CANDU pressure tubes out of service”  care 

prezinta tehnicile de investigare a tuburilor de presiune scoase din funcțiune. 

Am participat alături de domnul Vasile RADU la elaborarea articolului „Micromechanical 

model for the crack initiation and grow in the CANDU pressure tube (Zr-2.5%Nb alloy)”, 

care este propus sa fie publicat in  Journal of Mechanical Science and Technology – Springer. 

De asemenea am participat alături de domnul Alexandru Nitu la elaborarea articolului 

"Investigation of the ODS steels mechanical properties by means of non-standard tests" care 

este propus sa fie publicat in  Journal of Mechanical Science and Technology – Springer. 

 

In cadrul susținerii din școala doctorala s-a concluzionat ca lucrarea îndeplinește 

condițiile unei teze de doctorat si s-a propus susținerea publica. 
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