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I.Obiective generale
-Realizeaza un parteneriat complex intr-un domeniu prioritar-tehnici nucleare-realizare de noi
produse radiofarmaceutice cu utilizari in medicina nucleara;
-Realizarea unei tehnologii de iradiere si obtinere a materiei prime iradiate, a tehnologiei de
obtinere a gelului de Mo-Zr si a unui model experimental de gel generator de 99Mo/99mTc
II.Obiectivele fazei de executie 1/15.12.2007
-Stabilirea conditiilor de reactie in formarea gelului neradioactiv;
-Stabilirea raportului stoechiometric de Mo-Zr optim in matricea de gel neradioactiv;
-Caracterizarea fizico-chimica a gelului de Mo-Zr neradioactiv
III.Rezumatul fazei 1/15.12.2007
Activitati desfasurate:
Activitate I.1
Studiul conditiilor de formare a gelului de Mo-Zr neradioactiv
Activitate I.2
Studiul raportului stoechiometric de Mo-Zr optim in formarea gelului neradioactiv
Activitate I.3
Analiza calitativa si cantitativa a gelului de Mo-Zr neradioactiv
Rezultate obţinute:
In urma experimentelor desfasurate s-au obtinut urmatoarele rezultate:
-S-au stabilit conditiile de reactie si etapele tehnologice in formarea gelului neradioactiv, pentru 6 g
de MoO3 (cantitatea de MoO3 iradiata care va fi utilizata pentru obtinerea unei sarje de generatori). O
importanta deosebita s-a acordat reglarii pH-ului gelului de Mo-Zr obtinut, stabilindu-se valoarea
pH-ului optim la 4-4,5. De asemenea temperatura optima de uscare a gelului a fost stabilita in
intervalul (60…120)0 C, cresterea temperaturii peste aceasta valoare poate determina
descompunerea gelului;
-S-a stabilit raportul stoechiometric optim Mo : Zr in matricea de gel radioactiv la 1 : 1,25;
-Gelul de Mo-Zr a fost caracterizat din punct de vedere fizico-chimic
realizandu-se spectrele IR si de difractie a gelului de Mo-Zr obtinut;
-S-a determinat cantitatea de Mo legat in matricea de Mo-Zr (gel) prin metoda spectrofotometriei de
absorbtie atomica;
-S-a determinat distributia marimii particulelor in gelul de Mo-Zr prin sitare si cantarire.
Gradul de realizare a obiectivelor: Obiectivele planificate in cadrul Fazei 1/15.12.2007 au fost
realizate integral.
IV.Descrierea stiintifica si tehnica, cu punerea in evidenta a rezultatelor fazei si gradul de
realizare a obiectivelor; (se vor indica rezultatele)
Medicina modernă solicită metode tot mai sofisticate pentru diagnosticul precis al maladiilor
şi stadiul acestora, precum şi metode de tratament eficiente, selective şi specifice. Rolul
radionuclizilor în medicină este evidenţiat de cercetările recente, care au ajutat la înţelegerea
mecanismelor celulare şi a complexităţii proceselor metabolice.
În general, radiofarmaceuticele destinate imagisticii conţin un radionuclid emiţător γ sau
emiţător pozitronic, radiofarmeceuticele destinate terapiei conţin un radionuclid caracterizat de o
emisie α, β-, β+ sau electroni Auger. Acestea prezintă o localizare selectivă în ţesutul ţintă după
administrarea parenterală sau orală.
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Un produs radiofarmaceutic este definit, ca fiind o substanţă radioactivă destinată pentru a fi
introdusă într-un organism uman în scopuri terapeutice sau de diagnostic sau altfel spus este un
medicament marcat radioactiv.
După accepţiunea Farmacopeei – un medicament este orice substanţă sau amestec de
substanţe fabricat, pus în vânzare sau prezentat pentru a fi folosit la tratamentul, atenuarea,
prevenirea ori diagnosticarea unor boli, a unor stări fizice anormale sau a simptomelor acestora la
om sau la animal, restaurarea, corectarea sau modificarea funcţiilor organice la om sau animal.
O altă definiţie acceptată pentru un produs radiofarmaceutic - un compus marcat radioactiv
care îndeplineşte caracteristicile unui medicament şi care este destinat să fie introdus în organismul
uman în scopuri terapeutice sau de diagnostic
Caracteristicile importante pe care trebuie să le îndeplinească un produs radiofarmaceutic
faţă de un medicament obişnuit sunt condiţiile severe de puritate radionuclidică şi radiochimică.
In Farmacopee nu sunt incluse sursele închise, generatorii de radioizotopi sau trusele, ci doar
soluţiile produse cu aceste truse.
Pentru ca un compus chimic (medicament) să devină un produs radiofarmaceutic, acesta se
supune marcării cu un anumit izotop radioactiv, ale cărui caracteristici nucleare corespund scopului
propus de utilizare în medicina nucleară.
În funcţie de scopul medical pentru care este utilizat un produs radiofarmaceutic, se face
alegerea izotopului radioactiv respectiv şi a formei chimice a acestuia.
Selectarea unui izotop radioactiv în scopul utilizării acestuia în obţinerea unui produs
radiofarmaceutic (pentru diagnostic sau terapie) trebuie să ţină seama de următoarele considerente:
-izotopul radioactiv trebuie să aibă caracteristici nucleare optime, îndeosebi energia radiaţiei
gama/beta să fie astfel încât să permită obţinerea unei imagini scintigrafice sau a unui efect
terapeutic optim;
-izotopul radioactiv respectiv, trebuie să posede astfel de energii ale
radiaţiilor sale şi un timp de înjumătăţire, astfel încât doza de iradiere internă a pacientului după
administrare, pe toată durata testului medical, să fie cât mai mică posibil;
-izotopul radioactiv trebuie să aibă proprietăţi chimice corespunzătoare, astfel încât
comportarea lui biologică să răspundă scopului urmărit (localizarea lui numai în organul destinat
testării medicale);
-timpul de eliminare din organism (timpul de înjumătăţire biologic) să fie cât mai mic
posibil;
-să aibă o afinitate selectivă faţă de anumite organe sau grupuri de organe, iar în anumite
cazuri specifice, să nu fie metabolizat, adică sa fie inert din punct de vedere fiziologic;
-să nu fie toxic, radiotoxicitatea produsului putând genera modificări celulare sau
radionecroză datorită radiaţiilor emise; radiotoxicitatea produsului depinde de: natura şi energia
radiaţiei emise, de ţesutul ţintă, de farmacocinetica produsului, de eliminarea acestuia; astfel
radiaţiile radionuclizilor emiţători α şi β sunt absorbite local, determinând o iradiere locală ridicată
în special în cazul unei eliminări încete; din această cauză, emiţătorii α sunt foarte puţin utilizaţi,
fiind foarte toxici, cel mai des utilizaţi sunt emiţătorii γ şi β;
-izotopul radioactiv trebuie să prezinte o puritate radionuclidică, radiochimică, chimică
ridicată, astfel ţintele iradiate trebuie să fie foarte pure pentru a nu se produce radionuclizi paraziţi,
se pot determina impurităţile chimice prezente în produs, izotopii radioactivi sunt produşi în
cantităţi foarte mici de ordinul nmoli şi milimoli, de aceea trebuie să se folosească soluţii de puritate
înaltă, libere de substanţe oxidante sau reducătoare, deoarece radionuclizii au tendinţa să se oxideze
sau, funcţie de pH, să formeze hidroxizi, ei trebuie să fie în forma chimică dorită pentru marcări
ulterioare;
-să prezinte o activitate specifică ridicată- este important să se obţină activităţi specifice mari
pentru marcări de molecule sau ca agenţi de chelatizare, la activităţi specifice scăzute, apar
probleme de adsorbţie pe pereţii vaselor şi probleme de denaturare chimică;
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-izotopii radioactivi trebuie să prezinte disponibilitate de legare ridicată;
-costul de producţie este de asemenea un factor important, se va ţine cont de costul ţintelor,
de costul iradierii (determinat de timpul de iradiere), de randament de iradiere
Calităţile esenţiale ale unui radiofarmaceutic sunt: să poata fi marcat uşor, să fie stabil, să prezinte
puritate radionuclidică, radiochimică, chimică ridicată, să corespundă scopului pentru care a fost
obţinut (pentru diagnostic sau terapie).
Producţia de serie a radiofarmaceuticelor include următoarele etape:
-procurarea, prepararea şi controlul de calitate a materiilor prime necesare, incluzând atât
materiile prime neradioactive cât şi izotopii radioactivi;
-procesarea chimică şi purificarea-în funcţie de posibilităţile existente şi de scopul în care
este folosit produsul radiofarmaceutic, se face alegerea procesului de producţie şi de purificare,
procesul ales trebuie să fie cât mai simplu, rapid şi eficient, astfel încât să se obţină randamente
chimice şi radiochimice cu pierderi minime de radioactivitate;
-determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale produsului (controlul de calitate)-activitatea
totală, concentraţie radioactivă, activitate specifică, concentraţia chimică (pentru purtător), pH,
puritate radionuclidică, puritate radiochimică, iar pentru produsele radiofarmaceutice injectabile
determinarea sterilităţii şi a pirogenităţii;
-divizarea în porţii a produsului;
-ambalarea şi distribuţia
Un produs radiofarmaceutic optim utilizat în scop diagnostic trebuie să satisfacă următoarele
criterii generale:
-emisie de radiaţii gama sau X detectabile la exteriorul organismului;
-energie fotonică adecvată (valoarea optimă –200 keV, limite 100-300 keV), pentru a realiza
atât penetraţia tisulară necesară detecţiei externe cât şi compatibilitatea cu actualele mijloace tehnice
de detecţie, măsurare sau vizualizare;
-timp de înjumătăţire scurt, pentru o iradiere minima a pacientului în cadrul actului medical,
dar suficient de lung pentru prepararea, purificarea, livrarea produsului radiofarmaceutic ca şi pentru
efectuarea actului diagnostic. Timpul de înjumătăţire poate varia între câteva minute până la câteva
luni. În cazul radioizotopilor cu timp de înjumătăţire foarte mic, de ordinul minutelor, radionuclidul
este fie obţinut la locul de utilizare, fie livrat sub formă de generator. În cazul radionuclizilor cu
timp de înjumătăţire de câteva luni, aceştia au aplicaţii terapeutice limitate datorită nivelului înalt de
iradiere. Aceştia trebuie înlocuiţi pe cât posibil cu alţii de viată mai scurtă;
-absenţa sau un minim de radiaţie corpusculară, beta, Auager, electroni de conversie ca şi a
fotonilor de joasă energie rezultând din captura electronică sau conversie internă;
-raport de merit al radiaţiei gama, reprezentat prin raportul semnale gama utilizabile
diagnostic la energia inutil absorbită local cu valoare maximă;
-radiotoxicitate minimă-radiotoxicitatea este dată de modificările celulare sau radionecroza
care poate apare datorită emisiilor de radiaţii. Radiotoxicitatea depinde de natura şi energia
radiaţiilor emise, de ţesutul care vine în contact cu radionuclidul şi de farmacocinetica de eliminare;
-radiaţiile α şi β- sunt absorbite local şi din această cauză, determină o viteză ridicată de
iradiere locală, în special în cazul unei cinetici lente de eliminare, de aceea acestea sunt considerate
extrem de radiotoxice. În general, radionuclizii utilizaţi în diagnoza (in vivo) sunt emiţători γ sau,
uneori, emiţători β+, iar energiile de emisie gama uzuale sunt de 70-500 keV. Pentru radioterapie
însă, sunt utilizaţi în special emiţătorii β- şi uneori emiţătorii α. Aceştia din urmă sunt limitaţi de
nivelul înalt de radiotoxicitate;
-înalt grad de puritate (puritate radionuclidică, chimică, radiochimică)- în general, la
iradierea ţintei se formează câţiva radionuclizi, în funcţie de gradul de puritate al ţintei utilizate; din
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aceste considerente, este necesar să se utilizeze o ţintă extrem de pură şi să se selecteze tipul de
reacţie nucleară, în aşa fel, încât să se minimizeze formarea de radionuclizi paraziţi. Testele de
puritate chimică fac posibilă determinarea prezenţei impurităţilor chimice din produs. Radionuclizii
se produc în concentraţii extrem de mici de ordinul nanomolilor sau millimolilor şi din aceste
considerente este necesar să utilizăm soluţii de puritate înaltă, libere de substanţe oxidante sau
reducătoare;
-activitate specifica înaltă. Este extrem de important să se obţină activităţi specifice mari
(radioactivitate obţinută/g de element prezent), în special în cazul marcării radioactive de molecule
sau agenţi de chelatizare. De asemenea, pot apare probleme de adsorbţie pe pereţii de sticlă şi
probleme de denaturare chimică în cazul trasorilor oxidanţi. În cazul radionuclizilor “fără purtător“
(în acest caz este prezent doar izotopul radioactiv de interes), activitatea specifică este extrem de
ridicată;
-preţ de cost scăzut-acesta depinde de costul ţintei, de timpul de iradiere şi de randamentul
de iradiere.
Generatorul de 99Mo/99mTc
Generatorii de radioizopi continuă să joace un rol important în medicina nucleară.
99m
Tc obţinut din generatorul 99Mo / 99mTc este utilizat în mai mult de 80 % din cazuri, în
studii clinice de diagnoză.
Un interes crescut a început să prezinte generatorii de radioizotopi cu utilizări în terapia cancerului.
Radionuclidul părinte 99Mo pentru acest generator se obţine fie prin iradiere cu neutroni–
reacţie de tip (n,γ) a izotopului stabil 98Mo, care în amestecul natural de izotopi ai molibdenului se
află în abundenţă de 23,75 %, fie din produşii de fisiune ai 235U din care se separă “fără purtător” cu
o activitate înaltă.
Reacţia (n,γ) de producere a 99Mo este mai puţin rentabilă decât cea de fisiune, mai ales
atunci când se folosesc ţinte neîmbogăţite de 99Mo.
99
Mo astfel obţinut trebuie să fie din punct de vedere radionuclidic foarte pur, adică să nu
conţină nici o impuritate radioactivă peste limita admisă de 0,01 %. Prin dezintegrarea 99Mo se
formează atât 99mTc cât şi 99Tc (37 MBq (1 mCi) de 99mTc produce 122,1 x10-6 kBq (3,3 x10-6µCi)
99
Tc).
99m
Tc rezultă în urma dezintegrării beta a 99Mo (t1/2=67h), obţinut prin iradierea cu neutroni
termici a MoO3 de compoziţie naturală sau prin extracţie din fragmentele de fisiune rezultate în
urma iradierii unei ţinte de uraniu.
99m
Tc este unul dintre radionuclizii obţinuţi din generatorii de izotopi, cu cea mai largă
utilizare în medicină pentru diagnostic cu ajutorul tehnicii scintigrafice.
Generatorul clasic de 99Mo/99mTc constă într-o coloană de polipropilenă umplută cu Al2O3 pe
care este adsorbit molibdatul de sodiu Na299MoO4. Eluţia Na99mTcO4 de pe coloana de Al2O3 se
realizează cu soluţie de NaCl 0,9 %.
De obicei, în cazul generatorului clasic, 99Mo este obţinut prin separare din produşii de
fisiune, rezultaţi în urma iradierii unei ţinte de uraniu (de compoziţie naturală sau îmbogăţit în 235U
89-93 %), întrucât 99Mo obţinut prin reacţie (n,γ) utilizând o ţintă de MoO3 de compoziţie naturală
are activitate specifică scăzută, necorespunzătoare acestui tip de generator.
Tehnologia de separare a 99Mo din fragmentele de fisiune, este o tehnologie scumpă din care
rezultă cantităţi mari de deşeuri radioactive.
Pentru ţările cu o situaţie economică mai puţin bună şi care deţin un reactor nuclear se
recomandă utilizarea tehnologiei care utilizează 99Mo obţinut prin iradiere la reactorul nuclear cu
neutroni termici, această tehnologie este mai ieftină, cantităţile de deşeuri radioactive rezultate sunt
mult mai mici.
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Având în vedere aceste considerente, se consideră că gel generatorul de 99Mo/99mTc este un
generator “ecologic”, în sensul că în urma procesului tehnologic rezultă cantităţi reduse de deşeuri
radioactive.
Tehnologia de obţinere a generatorului clasic de 99Mo/99mTc a fost pusă la punct pentru prima
dată în România în anul 1997, în cadrul IFIN-HH-CPR, materia primă utilizată molibdatul de sodiu
Na299MoO4 (99Mo de fisiune) fiind achiziţionată la preţuri de cost ridicate de la Firma Nordion
Belgia.
Având în vedere că în România există un reactor nuclear care poate asigura fluxuri de
neutroni termici de până la 1,4x1014n/cm2s, se recomandă punerea la punct şi a tehnologiei bazată pe
99
Mo obţinut prin iradiere cu neutroni termici.
Proiectul isi propune obţinerea unui nou tip de generator 99Mo/99mTc (gel generatorul de
99
99m
Mo/ Tc) care se bazează pe o coloană de polipropilenă umplută cu gelul de 99Mo-Zr, utilizând ca
materie primă 99Mo obţinut prin iradiere la reactorul nuclear-Triga Piteşti.
Avantajele realizării şi utilizării unui generator de tip gel sunt următoarele.
-materia primă utilizată, 99MoO3 obţinut în urma reacţiei de tip (n,γ) este mult mai ieftină
decât cea obţinută prin separare din fragmentele de fisiune;
-materia primă se poate obţine în ţară la reactorul nuclear-Triga Piteşti, eliminându-se astfel
importul;
-eluatul rezultat din gel generatorul de 99Mo/99mTc, prezintă puritate chimică, radiochimică şi
radionuclidică mult mai crescută, în acest caz fiind eliminate impurităţile alfa, beta-gama care sunt
prezente în fragmentele de fisiune;
-în cazul gel generatorului, legarea 99Mo este mult mai puternică în matricea gelului de
99
Mo-Zr (legăturile sunt de natură chimică) decât în cazul generatorului clasic în care 99Mo este
adsorbit pe umplutura coloanei Al2O3 (legăturile sunt de natură fizică);
-necesităţile din medicina nucleară din România, (privind numărul de generatori de
99
Mo/99mTc utilizaţi), nu sunt foarte mari, astfel încât nu se justifică punerea la punct a tehnologie de
separare a 99Mo din fragmentele de fisiune, tehnologie care este scumpă şi generatoare de mari
cantităţi de deşeuri radioactive

Parte experimentala
Experimentele au avut ca scop stabilirea conditiilor de reactie si a raportului optim Mo:Zr în
prepararea gelului de Mo-Zr, de acest raport depinzând cantitatea de Mo fixată în matricea de gel şi
stabilitatea fixării Mo în matrice. Gelul de Mo-Zr neradioactiv a fost caracterizat din punct de vedere
fizico-chimic.
Experimentele s-au realizat cu material neradioactiv în scopul determinării condiţiilor optime
de obţinere a gelului de Mo-Zr.
Experiment nr.1-obţinerea gelului de Mo-Zr în cazul în care raportul Mo:Zr=1:1
1g de MoO3 (de compoziţie izotopică naturală şi puritate chimică >99 %) se dizolvă în 5 mL soluţie
NaOH 3 M cu agitare şi încălzire.
Se prepară o soluţie de ZrOCl2 0,25 M, obţinută prin dizolvarea a 2,352 g ZrOCl2 x 8 H2O în 29 mL
apă distilată.
Peste soluţia de Na2MoO4 rezultată se adaugă rapid soluţia de ZrOCl2.
Se ajustează pH-ul gelului la 4-4,5.
Se formează gelul de Mo-Zr. Gelul se lasă în repaus căteva minute după care se filtrează la vid.
După filtrare, gelul se usucă în curent de aer cald timp de 4-6 ore la temperatura de 1000C. Gelul
uscat se fragmentează prin adăugare de soluţie de NaCl 0,9% rece peste gelul fierbinte. Fragmentele
rezultate se reusucă în curent de aer cald timp de 2-4 ore la temperatura de 1000C. Masa gelului de
Mo-Zr uscat rezultat a fost de 2,276 g.
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Experiment nr.2-obţinerea gelului de Mo-Zr în cazul în care raportul Mo:Zr=1:1,25
1g de MoO3 (de compoziţie izotopică naturală şi puritate chimică >99 %) se dizolvă în 5 mL soluţie
NaOH 3 M cu agitare şi încălzire.
Se prepară o soluţie de ZrOCl2 0,25 M, obţinută prin dizolvarea a 2,940 g ZrOCl2 x 8 H2O în 36,5
mL apă distilată.
În continuare, au fost efectuate aceleaşi operaţii ca şi în cazul experimentului 1.
Masa gelului de Mo-Zr uscat rezultat a fost de 2,845 g.
Experiment nr.3-obţinerea gelului de Mo-Zr în cazul în care raportul Mo:Zr=1:1,5
1g de MoO3 (de compoziţie izotopică naturală şi puritate chimică >99 %) se dizolvă în 5 mL soluţie
NaOH 3 M cu agitare şi încălzire.
Se prepară o soluţie de ZrOCl2 0,25 M, obţinută prin dizolvarea a 3,529 g ZrOCl2 x 8 H2O în 44 mL
apă distilată.
În continuare, se procedează ca şi în cazurile precedente.
Masa gelului de Mo-Zr uscat rezultat în acest caz a fost de 3,414 g.
Cantităţile necesare de ZrOCl2 x 8 H2O utilizate au rezultat din calculul stoechiometric, astfel
încât să se respecte rapoartele Mo:Zr de 1:1; 1:1,25 şi respectiv 1:1,5.
ZrOCl2 x 8 H2O se dizolvă în apă distilată înaintea adăugării peste soluţia de molibdat de
sodiu şi se adaugă rapid, deoarece clorura de zirconil poate forma hidroxizi greu solubili care
determină reducerea cantităţii efective de zirconiu şi care reacţionează cu molibdatul de sodiu
pentru formarea gelului de molibdat de zirconiu.
Valoarea pH-ului joacă un rol extrem de important în formarea gelului de molibdat de
zirconiu, a structurii fizice şi chimice al acestuia.
Atunci când pH-ul se situează în domeniul acid, molibdenul din soluţie este foarte puţin
reţinut, iar legarea în matricea de molibdat de zirconiu este slabă. În cazul în care pH-ul se situează
în domeniul bazic, se formează hidroxizii greu solubili ai clorurii de zirconil, rezultând o cantitate
mult prea mare de gel de Mo-Zr, care conţine însă o cantitate redusă de molibden reţinut în matrice.
Valoarea optimă a pH-ului este de 4-4,5.
Domeniul de temperatură utilizat la uscarea gelului este foarte important, deoarece
temperatura determină structura ulterioară a gelului. Temperatura de uscare poate fi cuprinsă între
(60…120)0C. O temperatură mai mare de 1200C determină descompunerea gelului.
Este de preferat ca uscarea gelului să se realizeze în curent de aer cald (alte variante de
uscare ar fi în etuvă sau în cuptor cu microunde), asigurându-se astfel o mai bună eliminare a apei şi
o uscare în toate straturile gelului.
În cazul celor 3 experimente s-a utilizat o suflantă de aer cald cu temperatură reglabilă
electronic care a asigurat o uscare uniformă a gelului.
În tabelul 1 sunt prezentate cantităţile de ZrOCl2 x 8 H2O utilizate în prepararea celor 3
geluri.
Tabelul 1 Cantităţile utilizate de ZrOCl2 x 8 H2O conform stoechiometriei de reacţie
Gel 3
Gel 2
Gel 1
Raport
Raport
Raport
Mo : Zr = 1:1,5
Mo : Zr = 1:1,25
Mo : Zr = 1:1
1g
1g
1g
Masă MoO3
2,352 g
2,940 g
3,529 g
Masă ZrOCl2 x 8 H2O
2,276 g
2,845 g
3,414 g
Masă gel preparat
Fig.1
Fig.2
Fig.3
Spectru IR
Fig.4
Fig.5
Fig.6
Difracţie de raze X
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Cele 3 geluri de Mo-Zr, obţinute în urma experimentelor 1; 2 şi 3, în care raportul Mo:Zr a
fost 1:1; 1:1,25; respectiv 1:1,5, au fost analizate prin metoda spectrometriei IR şi prin difracţie cu
raze X.
În Fig. 1; 2 şi 3 sunt prezentate spectrele IR a celor 3 geluri, iar în Fig.4; 5 şi 6 sunt prezentate
spectrele obţinute prin difracţie cu raze X.

Fig.1 Spectrul IR pentru gelul de Mo-Zr în care raportul
Mo : Zr = 1:1
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Fig.2 Spectrul IR pentru gelul de Mo-Zr în care raportul
Mo : Zr = 1:1,25
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Fig.3 Spectrul IR pentru gelul de Mo-Zr în care raportul
Mo : Zr = 1 : 1,5
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Fig.4 Difracţie cu raze X pentru gelul de Mo-Zr în care raportul
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Fig.5 Difracţie cu raze X pentru gelul de Mo-Zr în care raportul
Mo : Zr = 1 : 1,25
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Fig.6 Difracţie cu raze X pentru gelul de Mo-Zr în care raportul
Mo : Zr = 1 : 1,5
Spectrele IR şi de difracţie cu raze X pentru cele trei geluri obţinute, au aceeaşi aliură, ceea ce
indică faptul că structura celor trei geluri rezultate este asemănătoare. Diferenţa între acestea derivă
din proporţia diferită de Zr în matricea gelurilor.
Raportul Mo : Zr, produce diferite aranjamente polimolibdate pe o unitate octaedrică în jurul Zr,
structură care este influenţată în special de conţinutul de apă.
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Când proporţia de Mo în gel creşte, o cantitate mai mică de apă este reţinută în gel şi eficienţa de
eluţie creşte. În acest caz, însă, Mo nu mai este atât de bine reţinut în matricea gelului format. Ca
urmare, în eluatul de pertechnetat apar cantităţi mai mari de 99Mo.
Cu cât proporţia de Zr este mai mare, cu atât Mo este mai bine reţinut în matricea gelului format.
Ca urmare, în eluatul de pertechnetat apar cantităţi reduse de 99Mo, însă, în acest caz, randamentul
de eluţie este scăzut.
Este evident că structura chimică a gelului este în strânsă corelaţie cu eficienţa de eluţie.
Formula empirică propusă pentru gelul de Mo-Zr este:
ZrO2 x MoO3 x H2O.
Gelul de Mo-Zr, se prezintă sub forma unui precipitat gelatinos şi amorf a cărui compoziţie
poate varia funcţie de condiţiile de preparare.
Structura gelului este tip sită, cu pori şi canale, conţinând un bogat surplus de grupări hidroxi şi
molecule de apă legate de grupări metalice.
Eluţia 99mTc din gelul de 99Mo-Zr depinde de distribuţia porilor în matrice.
Reacţiile chimice probabile de formare a gelului de Mo-Zr sunt:
ZrOCl2 + H2O
ZrO(OH)+ + OH-

ZrO(OH)+ + H+ + 2Cl–
ZrO2 :xH2O + (1- x)H2O

Din aceste experimente a rezultat că întreaga cantitate de Mo este fixată în matrice în cazul în
care raportul Mo : Zr a fost 1 : 1,5, dar în acest caz cantitatea de gel rezultat este destul de mare,
determinând necesitatea utilizării unei coloane mai mari, de aceea s-a considerat ca raportul
optim Mo : Zr = 1 :1,25.
S-au stabilit etapele procesului tehnologic de obtinere a gelului de Mo-Zr pentru raportul
stoechiometric Mo : Zr =1 :1,25, utilizand o cantitate de MoO3 de 6 g.
Experiment nr.4-obţinerea gelului de Mo-Zr în cazul în care raportul Mo:Zr=1:1,25, pornind
de la o cantitate de 6 g de MoO3
6 g de MoO3 (de compoziţie izotopică naturală şi puritate chimică >99 %) se dizolvă în 30 mL
soluţie NaOH 3 M cu agitare şi încălzire.
Se prepară o soluţie de ZrOCl2 0,25 M, obţinută prin dizolvarea a 17,64 g ZrOCl2 x 8 H2O în 219
mL apă distilată.
În continuare, au fost efectuate aceleaşi operaţii ca şi în cazul celorlalte experimente.
Masa gelului de Mo-Zr uscat rezultat a fost de 18,3132 g.
Etapele tehnologice de obtinere a gelului de Mo-Zr in aceste conditii sunt prezentate in Fig.7.
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MoO3
6g
30 mL
NaOH
3M

17,64 g ZrOCl2 x 8 H2O
H2O2
1-2
picături

219 mL
H2O
ZrOCl2
Soluţie 0,25 M
pH=1,5

Na2MoO4
pH=12

Gel de Mo-Zr

Ajustare pH
Gel de Mo-Zr
pH=4-4,5

Filtrare

Uscare
1000C
NaCl 0,9 %
rece
Mărunţire
gel

Uscare
fragmente
gel
1000C

Umplere
coloană
Fig.7 Etapele procesului tehnologic de obţinere a gelului de Mo-Zr
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Determinarea cantitatii de Mo legat in matricea de Mo-Zr
Pentru determinarea cantitatii de Mo legat de Zr in matricea solida de Mo-Zr (gelul de MoZr), s-au facut determinari prin metoda spectrofotometriei de absorbtie atomica, cu ajutorul unui
spectrofotometru Avanta Sigma, utilizand lampa de Mo.
Cantitatea de 6 g de MoO3 utilizata in obtinerea gelului de Mo-Zr contine 3,999 g de Mo.
S-a determinat continutul de Mo nelegat in filtratul rezultat in etapa de filtrare a gelului
obtinut. Volumul de filtrat rezultat a fost de 156 ml, iar cantitatea de solutie de NaCl utilizata in
etapa de maruntire a gelului a gelului uscat a fost de 250 ml.
Cantitatea totala de Mo nelegat determinat in cele 2 solutii a fost de 0,001523 g.
Procentul de Mo legat in matricea de Mo-Zr a fost de 99,96 %, calculat cu ajutorul relatiei:

% Mo legat in matrice =

3,999 - 0,001523
x100 = 99,96%
3,999

Determinarea marimii particulelor de gel de Mo-Zr
Marimea particulelor de gel s-a determinat prin sitarea gelului uscat si maruntit, prin site de
diverse marimi si cantarirea cantitatilor separate.
Distributia marimii particulelor de gel de Mo-Zr este prezentata in Tabelul 2 si Fig.8.
Tabel 2-Distributia marimii particulelor in gelul de Mo-Zr
Marime particule
<0,15 mm
0,15-0,4 mm
0,4-0,6 mm
0,6-1 mm
> 1mm

%
30,546 %
36,147 %
10,094 %
9,558 %
13,654 %

15

40
35
30
25
% de masa de
20
gel
15
10
5
0
< 0,15 mm

0,15-0,4 mm 0,4-0,6 mm

0,6-1 mm

> 1 mm

Marime particule (mm)
Fig.8 Distributia marimii particulelor in gelul de Mo-Zr
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V.Concluzii :
Gelul de Mo-Zr, obţinut în urma amestecării soluţiilor apoase ale sărurilor de molibden şi de
zirconiu, are o structură gelatinoasă amorfă a cărei compoziţie structurală variază. Variaţia
compoziţiei structurale poate fi atribuită chimiei complecşilor apoşi de Zr şi Mo. Ambele elemente
sunt cunoscute ca existând ca specii polimerice în soluţii apoase, a căror structură depinde de
condiţiile de pH şi de concentraţie de solut.
Zirconiu este rareori găsit sub formă de ioni de Zr4+sau sub formă de ioni zirconil, ZrO2+, în
soluţii apoase diluate. În general el se prezintă sub formă de complecşi sau forme hidrolizate, în care
predomină speciile polimerice. Ionii de molibden există, de asemenea, în soluţii acide sub diverse
forme polimolibdate. Este, deci, de înţeles că precipitatul rezultat în urma reacţiilor dintre soluţia de
Zr şi soluţia de Mo va prezenta diverse compoziţii şi va avea o comportare asemănătoare răşinilor
schimbătoare de ioni, comportare care este influenţată de concentraţia reactanţilor utilizaţi, de pH-ul
precipitatului (gelului) şi de modul de tratare al acestuia.
Precipitatul (gelul) de Mo-Zr are o structură de sită cu pori şi canale care conţine un surplus de
grupări hidroxi şi apoase legate de grupări metalice pe suprafaţa sa.
Randamentul de eluţie a 99mTc din matricea gelului de 99Mo-Zr, va depinde de structura gelului,
o structură de pori deschişi favorizând eluţia 99mTc prin difuzie.
Formarea gelului cu un exces mare de ioni de Zr, determină obţinerea unui gel cu un pH<2.
Ajustarea pH-ului la 4-4,5, prin adăugarea de soluţie de NaOH, determină transformarea ionilor de
Zr (aflaţi în exces în soluţie) în forme hidrolizate sau formarea de polimeri (legături de Zr), de aici
comportarea gelului ca o răşină schimbătoare de ioni.
Rezultă deci, că în cazul în care se utilizează exces de Zr (raport Mo:Zr=1:1,5 sau raport
Mo:Zr=1:1,25), legarea Mo în matricea de gel este foarte puternică, cantitatea de 99Mo din eluat va
fi extrem de redusă (se vor obţine purităţi radionuclidice foarte bune), dar randamentul de eluţie a
99m
Tc va fi redus.
Pentru obţinerea unor randamente de eluţie mai ridicate se poate reduce cantitatea de Zr
utilizat la formarea gelului (raport Zr:Mo=1:1 sau raport Zr:Mo=0,5:1). În acest caz, însă, va fi
neapărat necesară utilizarea coloanei de Al2O3 de siguranţă, care va asigura reţinerea 99Mo care se
va elua mai uşor de pe coloană, asigurandu-se purităţi radionuclidice corespunzătoare.
In urma experimentelor desfasurate s-au obtinut urmatoarele rezultate:
-S-au stabilit conditiile de reactie si etapele tehnologice in formarea gelului neradioactiv,
pentru 6 g de MoO3 (cantitatea de MoO3 iradiata care va fi utilizata pentru obtinerea unei sarje de
generatori). O importanta deosebita s-a acordat reglarii pH-ului gelului de Mo-Zr obtinut, stabilinduse valoarea pH-ului optim la 4-4,5. De asemenea temperatura optima de uscare a gelului a fost
stabilita in intervalul (60…120)0 C, cresterea temperaturii peste aceasta valoare poate determina
descompunerea gelului;
-S-a stabilit raportul stoechiometric optim Mo : Zr in matricea de gel radioactiv la 1 : 1,25;
-Gelul de Mo-Zr a fost caracterizat din punct de vedere fizico-chimic
realizandu-se spectrele IR si de difractie a gelului de Mo-Zr obtinut;
-S-a determinat cantitatea de Mo legat in matricea de Mo-Zr (gel) prin metoda
spectrofotometriei de absorbtie atomica;
-S-a determinat distributia marimii particulelor in gelul de Mo-Zr prin sitare si cantarire.
Gradul de realizare a obiectivelor: Obiectivele planificate in cadrul Fazei 1/15.12.2007 au fost
realizate integral.
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I.Obiective generale
-Realizeaza un parteneriat complex intr-un domeniu prioritar-tehnici nucleare-realizare de noi
produse radiofarmaceutice cu utilizari in medicina nucleara;
-Realizarea unei tehnologii de iradiere si obtinere a materiei prime iradiate, a tehnologiei de
obtinere a gelului de Mo-Zr si a unui model experimental de gel generator de 99Mo/99mTc
II.Obiectivele fazei de executie 2/15.06.2008
-Obtinere tinte iradiate;
-Prelucrarea radiochimica a tintelor iradiate/
III.Rezumatul fazei 2/15.06.2008
Activitati desfasurate:
Activitate II.1
Realizarea variantelor experimentale pentru tintele de Mo
Activitate II.2
Stabilirea programului de iradiere;
Activitate II.3
Stabilire parametrii de iradiere;
Activitate II.4
Iradiere tinte
Activitate II.5
Prelucrarea radiochimica a tintelor iradiate
Rezultate obţinute:
In urma experimentelor desfasurate s-au obtinut urmatoarele rezultate:
-S-au realizat variantele experimentale pentru tintele de Mo, functie de zona de iradiere stabilita in
reactorul nuclear;
-S-a stabilit programul de iradiere;
-S-au stabilit parametrii de iradiere optimi (timp de iradiere; flux de neutroni termici; geometria de
iradiere);
-S-au iradiat tintele de MoO3;
-Tintele iradiate au fost prelucrate chimic
Gradul de realizare a obiectivelor: Obiectivele planificate in cadrul Fazei 2/15.06.2008 au fost
realizate integral.

IV.Descrierea stiintifica si tehnica, cu punerea in evidenta a rezultatelor fazei si gradul de
realizare a obiectivelor; (se vor indica rezultatele)
Obtinerea izotopilor la Reactorul Nuclear
În cele mai multe cazuri, izotopii radioactivi se obţin prin metoda iradierii cu neutroni în
reactorul nuclear.
După cum se ştie, sub acţiunea neutronilor termici sau a neutronilor rapizi, au loc în reactor
următoarele procese nucleare:
-captură simplă (n,γ);
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-captură urmată de dezintegrare β a izotopului intermediar cu viaţă scurtă obţinut şi formarea
izotopului radioactiv al unui element învecinat cu elementul iradiat al ţintei;
-reacţii cu modificarea numărului atomic al nucleului - reacţii de tip (n,p) şi (n,α)
Reacţiile (n, γ) sunt predominante, însă, practic, ele sunt utilizate numai în cazul când duc la
formarea unor izotopi cu timpi de înjumătăţire suficient de lungi şi cu randamente mari.
Pe baza reacţiei (n,p) în reactorul nuclear pot fi obtinuţi izotopi precum: 32P, 35 S,58Co,45Ca,
etc.
În afară de procesele nucleare indicate mai sus, pentru obţinerea izotopilor radioactivi în
reactor pot fi folosite şi aşa numitele reacţii secundare.
În reacţiile secundare, drept particule proiectil servesc protonii, deuteronii sau tritonii care
sunt generaţi prin reacţiile (n,p), (n,d), (n,t) şi care se obţin, de asemenea, ca rezultat al ciocnirilor
dintre neutronii rapizi din reactor cu atomii hidrogenului obişnuit sau ai hidrogenului greu care
există în proba supusă iradierii.
La alegerea raţională a reacţiei nucleare care corespunde mai bine pentru prepararea unui
anumit izotop radioactiv se ţine seamă de condiţiile unei radioactivităţi specifice înalte şi a unei
purităţi radiochimice maxime, posibilitatea de obţinere a unor randamente suficient de mari, precum
şi de factorii economici ai tehnologiei de preparare.
Obţinerea unor activităţi specifice ridicate este satisfăcută pentru izotopii care se obţin pe
baza reacţiilor (n,p) şi (n,α) şi izotopii care apar în urma capturii unui neutron urmate de emisia
particulelor β. Izotopul radioactiv astfel obţinut poate fi separat cu uşurinţă din cantităţi mari de
elemente învecinate ţintei cu ajutorul metodelor chimice.
Randamentele reacţiilor nucleare (n,p), (n,α) la iradierea cu neutroni lenţi sunt suficient de
mari numai în cazul izotopilor elementelor uşoare.
Pentru toate celelalte elemente, reacţiile cu emisie de protoni sau particule α pot fi realizate
numai cu ajutorul neutronilor rapizi, care se găsesc în proporţie mică în fluxul general de neutroni
ai reactorului. De aceea, randamentul izotopilor radioactivi cu numere de masă mijlocii şi mari este
mic la obţinerea lor prin reacţii (n,p) şi (n,γ) în reactor.
Radioactivitatea izotopilor care se obţin pe baza reacţiilor (n,γ) la iradierea simultană a unor
cantităţi standard de materie primă cu ajutorul unui flux cu intensitatea de 1012-1014 n/cm2s sunt
cuprinse între 10-3-10 Ci.
Obiectivul principal al utilizării reacţiilor nucleare este obţinerea de radioizotopi cu utilizări
în industrie şi în ştiinţele vieţii, utilizând metoda iradierii la reactorul nuclear.
Cea mai comună tehnică de producere a radionuclizilor este iradierea ţintelor cu neutroni
termici. Reacţia nucleară care are loc este (n, γ), utilizându-se neutroni de energii joase de ordinul a
0,025 eV. Radionuclidul produs în urma reacţiilor de tip (n, γ), este un izotop al elementului stabil
din ţintă.
Radionuclidul produs fiind izotop al elementului stabil din ţintă, nu se poate separa de
acesta, obţinându-se astfel cu activităţi specifice reduse. Din aceste considerente, pentru obţinerea de
activităţi specifice înalte este oportun să selectăm ţinte cu elemente cu secţiuni eficace mari şi
îmbogăţite în izotopul de interes.
Reacţia nucleară tip (n, γ), urmată de dezintegrarea radionuclidului format este o metodă de
obţinere a unor radionuclizi “fără purtător” cu activităţi specifice ridicate uşor de separat de ceilalţi
radionuclizi formaţi [97].
În general, în lume, există reactori cu apă grea care au un flux de neutroni termici mult mai
mare decât fluxul de neutroni rapizi, în opoziţie cu reactorii tip “piscină”, răciţi cu apă care produc
cantităţi semnificative de neutroni rapizi.
În mod curent pentru producerea radionuclizilor, 4 reactori, toţi de tip
“piscină” sunt utilizaţi în Europa.
Caracteristicile acestor reactori sunt descrise în tabelul 1 (aceşti reactori
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nu au fost construiţi pentru producţia de radioizotopi, ci în scop de cercetare, producţia de
radioizotopi fiind doar o parte secundară).
Tabel 1 Caracteristicile celor mai utilizaţi Reactori tip “piscină”
Reactor
Localizare
Tip
Putere
MW
OSIRIS
Saclay
Apă
70
U îmbogăţit
Piscină
H.F.R.
Petten
Apă
45
(Netherland)
U îmbogăţit
Piscină
STUDSVIK
Suedia
Apă
U îmbogăţit
Piscină
BR2
Mol
Apă
50-60
(Belgia)
U îmbogăţit
Piscină

Flux de neutroni
n/cm2s
2,5 x 1014
( 3,5- 4 ) x 1014
( 2,5-2,8 ) x 1014
10 14 – 10 15

Selectarea ţintei pentru iradiere
Selectarea ţintei pentru iradiere trebuie să ţină cont de ce radionuclid dorim să obţinem. Dacă
în urma reacţiei nucleare se obţin radionuclizi secundari cu timpi de înjumătăţire mari, este de
preferat să se utilizeze o ţintă îmbogăţită în izotopul de interes –spre exemplu, pentru obţinerea 51Cr
se va utiliza o ţintă îmbogăţită în 50Cr (80-90%), pentru că, în cazul cromului de compoziţie
naturală, există doar 4,31 % 50Cr. De asemenea, în cazul obţinerii 59Fe se va utiliza o ţintă
îmbogăţită în 58Fe (minim 80 %); în fierul de compoziţie naturală procentul de 58Fe este doar de 0,33
%.
Un alt criteriu de selecţie este utilizarea unor ţinte de înaltă puritate chimică.
Stabilitatea chimică a ţintei selectate este de asemenea foarte importantă – ţinta putându-se
degrada în reactor sub acţiunea căldurii degajate în timpul iradierii sau, în particular, ca efect al
radiaţiilor gama intense.
Din acest motiv, cele mai des utilizate ţinte sunt sub formă de: metale, oxizi şi carbonaţi
stabili. Foarte rar sunt utilizate ţinte sub formă de azotaţi sau compuşi organici.
Pentru metalele alcaline şi alcalino-pământoase este iradiat elementul sub formă de carbonat.
Pentru separarea halogenurilor cu timp de înjumătăţire lung, se iradiază halogenura de potasiu
producându-se potasiu, ca impuritate cu timp de înjumătăţire de 12 h, permiţând ca, prin
dezintegrare, să se obţină o puritate radionuclidică corespunzătoare.
Pentru prepararea halogenurilor cu timp de înjumătăţire scurt, se iradiază halogenurile de
amoniu; în aceste condiţii de iradiere hidrogenul şi azotul rămânând inactive.
Blocurile în care se face iradierea trebuie să fie din aluminiu de puritate înaltă (min.99%), iar
ambalajele primare sunt de preferinţă fiole din cuarţ.
Când o ţintă este iradiată în reactor, au loc un număr mare de reacţii nucleare simultane.
Neutronii sunt capturaţi direct în ţintă sau prin reacţii intermediare. Nucleele care au reacţionat pot
reacţiona încă o dată cu alţi neutroni. Numărul de nuclee prezente iniţial în ţintă scad în timpul
iradierii.
Activitatea specifică obţinută/gram de element iniţial creşte cu timpul de iradiere şi se poate
calcula utilizând relaţia (1):
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A = 0,162 x10

−10

−

xSxFxkx(1 − e

0 , 693 xt
T1 / 2

) [Ci/mol]

(1)

unde :
A-activitate specifică;
F-flux de neutroni în n/cm2s;
k-abundenţa relativă a nuclidului iniţial ( %);
S-secţiunea eficace a elementului iradiat în barni;
t- timp de iradiere;
T1/2 –timp de înjumătăţire a radionuclidului format
Relaţia (1) se mai poate scrie:
−

0 , 693 xt
T1 / 2

A = Asaturatiex(1 − e
)
(2)
-10
unde:
A saturatie =0,162 x 10 x S x F x k
Activitatea specifică de saturaţie este, practic, activitatea maximă care se poate obţine prin
iradiere pentru un anumit radionuclid la un anumit flux de neutroni şi care nu poate fi depăşită
indiferent cât de mult creşte timpul de iradiere. Valoarea activităţii specifice obţinute prin
aplicarea relaţiilor (1) sau (2) este teoretică. Erori semnificative pot apare practic prin
perturbarea fluxului la locul de iradiere, datorită probelor aflate în vecinatate, conţinând ţinte cu
secţiuni mari.
În practică, putem obţine activităţi specifice mari prin: creşterea duratei de iradiere, schimbarea
geometriei ţintei sau prin iradierea cu un flux de neutroni mai mare. Creşterea însă a timpului de
iradiere peste un anumit timp nu mai determină o creştere a activităţii specifice întrucât se atinge
un nivel de saturaţie.
În general, pentru obţinerea radionuclizilor cu timp de înjumătăţire scurt (câteva ore), timpul de
iradiere optim va fi de 2 până la 3 perioade de înjumătăţire. Pentru prepararea de radionuclizi cu
timp de înjumătăţire mai lungi (aprox.10 zile) timpul de iradiere optim este de 1 până la 2
perioade de înjumătăţire, iar pentru radionuclizi de viaţă lungă (1 până la câteva luni), timpul de
iradiere va fi de 1 perioadă de înjumătăţire.
Utilizând relaţia (3) se poate estima timpul de iradiere necesar pentru a obţine o activitate
specifică cât mai apropiată de activitatea de saturaţie:
% Asaturatie= (1-2-n) x 100 (3)

unde: n-numărul de timpi de înjumătăţire
Aplicând relaţia (3) se poate calcula timpul necesar de iradiere pentru a obţine o activitate
specifică cât mai apropiată de activitatea de saturaţie (tabel 2).
Tabel 2 Timpul necesar de iradiere pentru a obţine o activitate specifică cât mai apropiată
de activitatea de saturaţie a radionuclidului de interes
n
% Asaturatie
1
50 %
2
75 %
3
87,5 %
4
93,75
5
96,87 %
6
98,43 %
7
99,21 %
8
99,60 %
9
99,80 %
10
99,90 %
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Din tabelul 2 rezultă că după un timp de iradiere egal cu 10 timpi de înjumătăţire se obţine
99,9 % din activitatea de saturaţie pentru orice radionuclid. Spre exemplu, pentru obţinerea prin
iradiere a radionuclidului 131I (timp de înjumătăţire=8,02 zile) un timp de iradiere de 80,2 zile
determină obţinerea unei activităţi specifice egală cu 99,9 % din activitatea de saturaţie a
radionuclidului 131I.
Reactorul Nuclear-Triga Piteşti-caracteristici tehnice
Reactorul nuclear-Triga Piteşti, a fost construit în scopul testării combustibilului nuclear şi
în vederea realizării de încercări de structură pe materialele nucleare. Reactorul a fost pus în
funcţiune în anul 1979 şi este considerat cel mai modern reactor nuclear de cercetare din S-E
Europei.
Reactorul cuprinde 2 zone active independente care împart aceeaşi piscină, practic sunt 2
reactoare nucleare distincte:
-unul staţionar de 14 MW (reactorul nuclear-Triga Piteşti);
-un al doilea reactor pulsat (reactorul Triga ACPR) care poate el însuşi lucra în regim
stationar până la 500 KW. Dar, spre deosebire de primul, acesta poate lucra şi în pulsuri de puteri de
până la 20000 MW.
Reactorul nuclear Triga Piteşti este un reactor tip piscină permitând o bună manevrabilitate a
dispozitivelor de iradiere.
Amplasată pe o grilă de aluminiu de 11x12 poziţii, zona activă a reactorului cuprindea iniţial
3 canale experimentale verticale mari de 4 casete şi 3 canale experimentale mici de mărimea unei
casete. Poziţiile periferice ale zonei active sunt ocupate de casete reflector din beriliu dintre care
unele sunt prevăzute cu canale centrale în care se pot plasa probe.
Elementele combustibile au o lungime de 558,8 mm şi sunt din uraniu metalic cu hidrură de
zirconiu cu rol de moderare şi erbiu cu rol de otravă- UZrH1,6Er. Acestea sunt dispuse într-o casetă
pătrată de 5x5 elemente.
Zona activă a fost constituită iniţial din 29 casete combustibile cu uraniu îmbogăţit 93 %
235
U (HEU) şi debitează un flux termic de 2,9x1014 n/cm2s.
În ultimii ani, s-a trecut la înlocuirea combustibilului îmbogăţit 93 % 235U (HEU) cu
combustibil cu grad de îmbogăţire scăzută 20 % 235U (LEU) –care însă nu a afectat performanţele
reactorului.
În prezent, zona mixtă LEU-HEU cuprinde un număr de 35 casete de combustibil din care 17
casete combustibil HEU şi 18 casete combustibil LEU.
La încheierea conversiei totale (în anul 2006) cele 35 de casete sunt de tip LEU.
Reactorul este prevăzut cu 6 bare de control.
Reactorul este prevăzut cu 6 poziţii experimentale în zona activă a reactorului şi 22 de poziţii
în zona reflectore.
Fluxul de neutroni termici este cuprins între 3 x 1013 n/cm2s şi 2,9 x 1014 n/cm2s.
Hidrura de zirconiu şi apa ZrH1,6 + H2O, constituie moderatorul.
Răcirea reactorului se realizează în convecţie forţată monofazică cu ajutorul unui circuit
primar de răcire alcătuit din 4 pompe principale şi 3 schimbători de căldură.
Căldura degajată de reactor este evacuată de un circuit secundar cu 3 pompe şi 7 turnuri de
răcire în convecţie forţată.
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Reactorul Triga ACPR-caracteristici tehnice
Reactorul Triga ACPR este un reactor pulsat, cu zonă inelară, independent de reactorul
staţionar Triga-SSR-14 MW, având doar piscina comună.
Acest reactor funcţionează în regim staţionar până la 500 kW, căldura degajată este evacuată
prin convecţie naturală.
Conţine un număr de 146 elemente combustibile (diametrul exterior al tecii din inox fiind de
37,6 mm, iar lungimea de 380 mm) dispuse inelar în jurul unei cavităţi centrale cu diametrul de 229
mm unde se pot dispune probe în scop experimental.
Reactorul are 3 bare de pulsare capabile să producă pulsuri de mare putere (20000 MW) pe
perioade scurte 1,2 msecunde.
Programele de iradiere au ca obiective:
-încercări de materiale prin iradiere;
-producţie de radioizotopi;
-programe de fizică experimentală;
-producţie de surse închise industriale
În cazul reactorului nuclear-Triga Piteşti, dimensiunile blocurilor sunt de:
-φ 12 x 60 mm pentru zona activă;
-φ 24 x 100 mm pentru zona reflectoare a Reactorului.
Fluxurile de neutroni termici în zona reflectoare ating maxim 5 x 1013 n/cm2s, iar în zona
activă ating maxim 2,9 x 1014 n/cm2s.
În aceste condiţii, timpul de iradiere scade şi cantitatea de materie primă iradiată este mai
mică, pentru obţinerea 99mTc 6 g MoO3 / bloc de iradiere, respectiv 16 g MoO3 / şarjă de 111 GBq
(3 Ci) produs final Na2 99mTc O4.
Avantajele iradierii la reactorul nuclear-Triga Piteşti sunt:
-obţinerea unor activităţi specifice ridicate pentru toţi radioizotopii;
-diminuarea timpilor de iradiere;
-diminuarea cantităţilor de materie primă supusă iradierii;
-diminuarea cantităţilor de reactivi necesari în procesarea radiochimică ulterioară
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Obţinerea 99Mo/99mTc
Caracteristicile fizico-chimice ale radionuclidului, reacţiile nucleare de obţinere
99
Mo este un emiţător beta/gama cu energia radiaţiei beta principală de 1,23 MeV (85%) şi a
radiaţiei gama principală de 140 keV (86 %). Are timpul de înjumătăţire de 67 h. Prin dezintegrare
β- rezultă radionuclidul “fiică” 99mTc cu timp de înjumătăţire mult mai mic de 6,02 h cu principala
cuantă gama de 140 keV.
Reacţiile nucleare de producere sunt:
98

Mo (n, γ )99Mo

87,6 %;β-

T1/2=67 h

99m

Tc (T1/2= 6,02 h; E=140 keV)

βγ

100 %

12,4 %
99

Tc (T1/2= 2,1 x 105 ani; E=292 keV)

β-

100%

99

Ru (stabil)
Abundenţa relativă a nuclidului iniţial 98Mo este 23,75 %.
Secţiunea eficace de activare a nuclidului 98Mo pentru neutroni termici este 0,51 barni.
Materia primă utilizată pentru iradiere este trioxidul de molibden.
Alţi radionuclizi secundari care apar în urma iradierii sunt: 101Mo (t1/2 = 15 min.), 101Tc (t1/2 = 15
min.), 99Tc (t1/2= 2,15 x 105 ani).
Activitate II.1
Realizarea variantelor experimentale pentru tintele de Mo
Modul de pregătire al ţintelor în vederea iradierii
Trioxidul de molibden (MoO3) în cantităţi de 6g / bloc de iradiere a fost ambalat în penale mici de
aluminiu (ambalaj primar-interior) cu dimensiunile: φ 10 x 50 mm învelite în folie de aluminiu şi
introduse în blocuri exterioare de aluminiu (ambalaj secundar-exterior) cu dimensiunile de φ 12 x 60
mm inchise etans prin sudura in fascicul de electrón sau prin bercluire.
Ambalajul primar poate fi constituit si din fiole de cuart inchise etans la flacara.
Inchiderea etansa a materiei prime- trioxidul de molibden in blocul de iradiere este foarte
importanta, intrucat in timpul iradierii, datorita cresterii temperaturii poate avea loc intrarea de apa
din circuitul reactorului, determinand contaminarea si deteriorarea materiei prime.

Fig.1 Ambalaj primar-penal de aluminiu (φ
φ 10 x 50 mm)
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Fig.2 Varianta de ambalaj primar-fiola de cuart inchisa la flacara

Fig.3 Ambalaj secundar-bloc de iradiere (φ
φ 12 x 60 mm)
Verificarea etanseitatii blocurilor de iradiere
Etanşeitatea blocurilor de iradiere se verifică prin scufundarea şi menţinerea acestora în apă la
temperatura de 50 – 60 0C (metoda bulelor). Dacă nu apar bule, blocurile sunt considerate etanşe.
Iradierea blocurilor se realizează în ţevile de zircaloy situate între barele de uraniu din zona activă a
reactorului Triga la fluxuri de maxim 2 x 1014 n/cm2s, iar timpul de iradiere era de maxim 1
săptămână.
Dupa verificarea etanseitatii, blocurile de iradiere sunt inscripţionate pentru a fi identificate cu
usurinta.

Activitate II.2
Stabilirea programului de iradiere
Estimarea teoretică a activităţii specifice
Ţinând cont de condiţiile de iradiere oferite de acest reactor, s-au calculat activităţile specifice
posibil a fi obţinute la diferite fluxuri şi perioade de iradiere.
În tabelul 3 sunt prezentate aceste date, activităţile fiind exprimate în mCi/gMo şi GBq/gMo.
În Fig.4 este prezentată dependenţa activităţii specifice a radioizotopul 99Mo faţă de durata de
iradiere a ţintei la diferite fluxuri de neutroni.
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Tabel 3 Activităţile specifice calculate pentru radioizotopului 99Mo pentru diferite perioade de
iradiere la diferite fluxuri de neutroni
Flux
1săptămână
1 lună
la saturaţie
n/cm2s
mCi/gMo
GBq/gMo
mCi/gMo
GBq/gMo
mCi/gMo
GBq/g
Mo
1012
16
0,592
20
0,74
20
0,74
5x1012
80
2,96
100
3,7
100
3,7
13
10
160
5,92
200
7,4
200
7,4
13
2x10
320
11,84
400
14,8
400
14,8
5x1013
800
29,6
1000
37
1000
37
14
10
1600
59,2
2000
74
2000
74

Radioactivităţi specifice ale 99-Mo
mCi/g Mo

2500

2000

Flux-1012n/cm2s
Flux-5x1012 n/cm2s
Flux-1013 n/cm2s

1500

1000

2

Flux-2x1013

n/cm s
500

0
0

1

2

3

4

5

Timp de iradiere (săptămâni)

Fig.4 Dependenţa activităţii specifice a radioizotopul 99Mo de durata de iradiere a ţintei la
diferite fluxuri de neutroni
În condiţiile de iradiere de la reactorul nuclear-Triga Piteşti (fluxuri cuprinse între 5x10 13 n/cm2s şi
10 14 n/cm2s şi timp de iradiere 1 săptămână) activitatea specifică maxima estimată este de 59,2
GBq/g Mo (1600 mCi/g Mo).
Activitatea maximă posibilă de obţinut (la saturatie), în cazul utilizării reactorul nuclear-Triga
Piteşti, este de 74 GBq/g Mo (2000 mCi/g Mo), pentru un timp de iradiere de 1 luna.
Activitate II.3
Stabilire parametrii de iradiere
Caracterizarea neutronică a locaţiei de iradiere
Caracterizarea neutronică a locaţiei de iradiere s-a făcut în timp ce reactorul functiona la o putere
egală cu 1 MW. S-a determinat distribuţia axiala de flux in XC1 pentru o putere a reactorului de ~
1MW dar şi pentru o putere de ~ 10MW. S-a efectuat şi cea de-a doua distribuţie deoarece iradierea
probelor s-a efectuat la o putere medie de 9,6 MW, urmarindu-se influenta barelor de control asupra
pozitiei maximului.
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Metoda de analiza prin activare cu neutroni pentru caracterizarea locatiei de iradiere necesita
utilizarea unui set de foite - detectori de activare – urmata de analiza de spectrometrie gamma pe
foitele activate si constituie metoda practica de caracterizare neutronica a unei locatii de iradiere.
Tinand cont de faptul ca se urmareste obtinerea unei activitati sporite a radioizotopilor de interes in
urma iradierii, rezultă ca iradierea trebuie sa se efectueze în una din locaţiile reactorului TRIGASSR care oferă un flux de neutroni termici mare, de ordinul 1014 n/cm2/sec. Din aceste motive s-a
hotarat ca iradierea sa se efectueze în locaţia XC1(G-7) din reactorul TRIGA-SSR si in consecinta
sa o caracterizam.
Nu in ultimul rand locatia este aleasa in functie de tipul radioizotopului vizat, sau altfel spus de
caracteristicile nucleare ale tintei (sectiune eficace de absorbtie neutronica, timp de injumatatire,
etc.). Din cele spuse mai sus rezulta ca este necesara o foarte buna cunoastere a locatiilor in care
urmeaza a se efectua iradierile, ceea ce se concretizeaza in cunoasterea distributiei axiale de flux,
intensitatea fluxului neutronilor termici precum si a indicilor spectrali (raport in cadmiu si raportul
dintre fluxul neutronilor termici si epitermici).

Distribuţie axiala de flux neutronic term ic în capsula de Mo introdusă
în XC1-G7, central, P=1MW
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In urma masuratorilor de distributie axiala de flux cu colectronul mobil s-au obtinut
distributiile din Fig. 5 si 6, la puterea de 1 si 10 MW pentru locatia de iradiere XC1(G-7). Se
observa pozitia maximului de flux la ~ 27 cm de la partea inferioara a locatiei experimentale in
ambele cazuri. Infuenta barelor de control in cazul de fata este nesemnificativa datorita masurilor de
siguranta luate de experimentatori prin ridicarea completa a barelor de control de langa canalul XC1,
bare care ar fi putut infuenta pozitia maximului in cele doua cazuri.
Raportul de neuniformitate al distributiei maxim pe minim in locatie este 1.22 pentru 15cm
distanta fata de maxim. Din acest motiv se recomanda ca probele sa nu fie mai lungi de 30 cm
pentru o activare relativ uniforma.
Pentru introducerea şi extragerea monitorilor de flux la iradiat s-a folosit poşta pneumatică
iar monitorii au fost introduşi în cartuse din teflon.
Înainte de introducerea monitorilor s-a măsurat poziţia în care ajunge poşta pneumatică cu
detectorii în locaţia centrală a casetei tip rastel din XC1. S-a constatat ca poşta este situată cu 11 cm
mai sus faţă de poziţia de maxim a distribuţiei de flux. Din acest motiv toate ratele de reacţie
măsurate vor fi corectate cu un factor care rezultă din distribuţia la 1 MW pentru poziţia poştei.
Acest factor de corecţie s-a găsit a fi egal cu 1.316. După efectuarea acestei
operaţiuni premergătoare, dar extrem de importantă, s-a procedat la iradierea monitorilor pentru
determinarea flux-spectrului în locaţia de iradiere. S-a iradiat un set format din 12 detectori care să
acopere cât mai bine spectrul neutronic. Din acest set de detectori s-au urmărit 15 rate de reacţie,
atât reacţii de tip (n,γ) pentru neutronii termici, cât si reacţii cu prag pentru neutronii rapizi. De
asemenea pentru a avea informaţii cât mai bune în legătură cu zona neutronilor intermediari s-au
iradiat trei monitori inveliţi în cadmiu cu grosime de 1 mm; Au, Mn si 235U. Ratele de reacţie s-au
măsurat cu ajutorul unui lanţ de spectrometrie gama de înaltă rezoluţie calibrat în eficacitate pentru
mai multe distanţe sursă-detector. Timpii de măsură pentru monitorii de flux au variat între 100 si
600sec, în funcţie de tipul detectorului. Pentru monitorul de U, simplu şi învelit în cadmiu, s-a
măsurat activitatea produşilor de fisiune: 131I, 103Ru, 132Te, 140Ba si 140La. Rata de reacţie folosită în
codul SAND II este rata medie furnizată de aceşti produşi. Trebuie să spunem aici că din totalul de
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monitori de flux iradiaţi, ratele de reacţie induse în monitorul din Fe au fost toate rejectate din start
de cod. Este posibil ca puritatea declarată a acestora să nu fie egală cu cea reală. În felul acesta în
cod s-au introdus doar 11 rate de reacţie pentru tot spectrul. Ratele de reacţie pentru fiecare detector
au fost măsurate de cel puţin trei ori la intervale de răcire diferite si la distanţe diferite iar ratele de
reacţie introduse în cod reprezintă valorile medii ale acestora. Dupa calcularea ratelor de reacţie s-a
trecut la calculul factorilor de corecţie pentru autoecranare pentru neutronii termici folosind metoda
descrisă în capitolul precedent. Factorii de corecţie pentru neutronii termici sunt prezentaţi în
Tabelul 4 unde de altfel se prezintă si ratele de reacţie.

Tabelul 4
Ratele de reacţie induse în detectori pentru 1MW
Factor
Rata
Reactia
Cover
D(mm)
de
Rata corectata
(dez/nucl/sec)
corecţie
197Au(n,g)Au198
Al
2.00765E-09
6
0.9127 2.19968E-09
197Au(n,g)Au198
Cd
6.64129E-10
6
0.9514 6.98055E-10
55Mn(n,g))Mn56
Al
1.85856E-10
12
0.891
2.08592E-10
55Mn(n,g))Mn56
Cd
5.69254E-12
4
0.8284 6.87173E-12
167Lu(n,g)Lu168
Al
5.6209E-08
12
0.8
7.02612E-08
164Dy(n,g)Dy165
Al
4.4192E-08
4
0.947
4.66653E-08
235U(n,f)FP
Al
7.34617E-09
4
0.828
8.87218E-09
235U(n,f)FP
Cd
1.23741E-10
6
0.913
1.35533E-10
58Ni(n,p)Co58
4.38497E-13
12\2
1
4.38497E-13
27Al(n,a)Na24
3.44267E-15
12\2
1
3.44267E-15
115In(n,n)In115
7.47507E-13
1
7.47507E-13

Din ratele de reacţie necorectate pentru autoecranare pentru monitorii din Au şi Au învelit în
cadmiu s-a determinat raportul în cadmiu care are are valoarea:
• Rcd= RAu/(RAu)Cd= 3.023
Ratele de reacţie astfel determinate se introduc în codul SAND II. Dar pentru a fi rulat acest
cod are nevoie de un spectru de input. Codul are o librărie destul de consistentă de spectre de input
pentru diferite tipuri de reactori şi de geometrii de iradiere. Dar din experienţa noastră s-a constatat
că totuşi acestea nu sunt cele mai potrivite pentru acest tip de zonă activă şi de configuraţie. Din
acest motiv plecând de la raportul în cadmiu necorectat determinat mai sus şi pe baza metodologiei
descrise în capitolul precedent s-a generat un spectru de input pe 621 grupe, care descrie mai bine
spectrul din locaţia de iradiere din reactorul TRIGA decât spectrele din librărie. Acest spectru va
constitui spectrul de input pentru codul SAND II. Cu ratele de reacţie corectate şi cu spectrul de
input descris mai sus s-a rulat codul SAND II. Acest a convers după prima iteraţie prezentând o
abatere de 4,66%. În Figura 7 este prezentat spectrul de output furnizat de codul de calcul împreună
cu acoperirea ratelor de reacţie pe domeniul energetic. În figură spectrul este prezentat în unităţi de
letargie.
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Spectrul de output furnizat de codul SAND2 pentru P=1MW

Fig. 7

Spectrul integral in caseta din XC-1
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Fig. 8
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Fig. 9
În Figurile 8 si 9 se prezintă spectrul integral respectiv diferenţial în locaţia centrală a casetei
cu rastel din canalul XC1 pentru puterea reactorului egală cu 1MW.
Din rata de reacţie indusă în monitorul de Au şi rata pe Au în cadmiu s-a calculat valoarea
fluxului neutronilor termici cu energia mai mică decât energia de tăiere a cadmiului:
• ΦSc= 1.36*1013 n/cm2s
Pentru spectrul integral codul SAND II furnizează o valoarea egală cu:
• Φ= 2.74*1013 n/cm2s
Energia medie a spectrului este : 3.14*10-1MeV.
Fluxul neutronilor termici subcadmiu( E < 0.5eV) furnizat de cod este:
• ΦSc= 1.76*1013 n/cm2s
Tot din codul SAND2 obţinem fluxul rapid (0.1<E>18 MeV)
• ΦR= 4.42*1012 n/cm2s
Menţionăm că toate aceste valori au fost obţinute pentru o funcţionare a reactorului la
1.1MW.
Deoarece reactorul a funcţionat pe parcursul iradieii probei la o putere egală cu 9,6MW
înseamnă că fluxul termic va avea o valoare furnizata de monitorul de Au egală cu:
•

ΦSc= 1.3*1014 n/cm2s

Aşa cum s-a menţionat pe parcursul lucrării pentru determinarea raportului flux termic pe
flux epitermic f, se foloseşte metoda standardizării foiţei multiizotopice sau metoda zirconiului. În
acest sens s-a iradiat o foiţă de Zr100% cu diametrul egal cu 4mm şi având o masă egală cu
0.02292g. Acest monitor s-a iradiat tot în poşta pneumatică plasată la 11cm distanţa de maximul
distribuţiei axiale. Iradierea s-a efectuat la o putere egală cu 1.15MW iar timpul de iradiere a fost
egal cu 60 sec. Pe toată durata iradierii s-au inregistrat indicaţiile colectronului mobil situat în unul
din colţurile casetei pentru a putea face scalarea la puterea la care urmează să se facă iraderea
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probelor. Valoarea raportului dintre fluxul neutronilor termici şi epitermici în această locaţie
normată pentru poziţia de maxim a distribuţiei de flux este:
• f = ΦTh/ΦEpi = 19.66

Stabilirea distributiei axiale in locatia XC1
Pentru caracterizarea locatiei XC1 din zona TRIGA-SSR s-au ridicat doua distributii in
locatie la doua puteri ale reactorului.
O distributie axiala la puterea de 1 MW pentru pozitionarea pe maximul distributiei, a
detectorilor de activare cu care se obtin ulterior dupa masurarea si prelucrarea datelor, informatiile
referitoare la intensitatea fluxului neutronilor termici precum si a indicilor spectrali (raport in
cadmiu si raportul dintre fluxul neutronilor termici si epitermici), parametri utilizati in calculele de
activare a probelor supuse iradierii.
Detectorii nu pot fi activati la o putere mare a reactorului, din motive de precizie a
masuratorilor (timpi de activare mici ce pot fi afectati de erori de masura) si de securitate
radiologica pentru personalul din colectivul de analize de activare cu neutroni, care lucreaza cu
foitele activare.
O alta distributie axiala la puterea de 10 MW pentru cunoasterea influentei barelor de control
asupra pozitiei maximului axial. Spectrul neutronic din canalul de iradiere nu se modifica cu
modificarea puterii reactorului.
Determinarea fluxului neutronilor termici si a indicilor spectrali in locatia de iradiere.
Determinarea flux-spectrului în canalul XC1, din ratele de reacţie.
Spectrul neutronilor termici poate fi determinat cu ajutorul tehnicilor spectrometrice, dar şi
aceste metode au limite de aplicaţie datorită complexităţii aparaturii, geometriilor de măsură, etc. În
situaţiile în care aceste metode nu pot fi aplicate determinarea spectrului neutronilor termici se face
utilizând tehnica activării foiţelor.
În metoda activării foiţelor spectrul neutronilor termici Ф(E) este exprimat ca o combinaţie
de funcţii [ ψi(E)] ai cărei parametri trebuiesc determinaţi. Aceşti parametri sunt evaluaţi din
activităţile măsurate ale detectorilor corespunzător aleşi. În general, fluxul Ф(E) nu poate fi
reprezentat de un set finit de funcţii. Ştiind că există doar un număr redus de detectori adecvaţi,
Ф(E) nu este, strict vorbind, măsurat, ci mai degrabă dedus prin activarea foiţelor. Vom numi funcţia
reprezentată cu [ψi(E)] spectrul de unfolding φu(E). Este posibil, inerent, în metoda activării foiţelor
să apară discrepanţe între spectrul de unfolding φu (E) şi spectrul real Ф(E), independent de orice
eroare experimentală. Aceste discrepanţe survin din faptul că se foloseşte un număr redus de foiţe
detectoare şi din acest motiv schema de unfolding introduce ea insăşi erori numerice.
Funcţiile [ψi(E)] reprezintă un set de polinoame liniar independente de grad N-1, unde N este
numărul de detectori de activare folosiţi. Rata de reacţie măsurată pentru cel de-al i-lea detector este:
∞

R

'
i

=

ai*

∫Φ

u

( E ) * σ i ( E ) dE

i = 1,........, N

(4)

0

unde ai este o constantă care conţine densitatea atomică a detectorilor, eficacitatea de detecţie,
factorul de schemă etc. Secţiunea eficace se consideră cunoscută. În principiu ai poate fi măsurat cu
toate că acele măsurători se pot dovedi dificile. Spectrul de unfolding φu(E) se exprimă ca :
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N

ϕ

(E ) =

u

W (E )

*

∑ α *ψ
i

i =1

i

(E )

(5 )

unde W( E ) este o funcţie de pondere iar αi reprezintă parametrii care trebuiesc determinaţi.
Combinând ecuaţiile (4) şi (5) rezultă rata de activare a detectorului:
∞

R = a * ∫W (E) *σ

N

'

i

i

i

( E ) * ∑α i *ψ ( E )dE
i

i =1

0

(6)

Dacă termenii ai sunt cunoscuţi atunci rezultă un set de N ecuaţii cu N necunoscute în α1 .
.αN. Problema determinării termenilor αi este în fond problema măsurării ratelor de dezintegrare
absolute . Dacă măsurătorile se fac folosind detectori identici în spectru necunoscut şi în spectru de
referinţă ф0(E), atunci nu este necesar să se determine ratele de dezintegrare absolute, folosind (4) şi
(6), rezultă:
∞

R
R

∫W

'

i

'

=

N

( E ) *σ i ( E ) * ∑α i ( E ) *ψ ( E )dE
j

j =1

0

(7)

∞

∫σ

i0

i

( E ) * Φ 0 ( E )dE

0

Se notează:

R

i

=

R
a

'

i

i

=

∞

R * σ
∫
R
i

'

i0

i

( E ) * Φ 0 ( E ) dE

(8 )

0

Ri poate fi folosit ca rată de activare măsurată în ecuaţia (6).
Un spectru de neutroni termici, foarte bine termalizat, independent de timp, poate fi descris
foarte bine cu ajutorul conventiei Westcott :

 E
E
* exp −  + C 2 * ∆   / E
(9)
 T
T 
Unde: C1 şi C2 sunt doi parametri ajustabili,
T= temperatura neutronică ( nu neapărat egală cu temperatura fizică a mediului ),
∆(E/T) = funcţia de legătură specifică mediului,
C1*E*exp(-E/T) = componenta Maxwelliană a spectrului
C2*∆(E/T)/E = componenta epitermică a spectrului neutronic.
Pentru E> Ec ( Ec ~ 0.5eV)

Φ (E) = C * E
1

Φ

(E ) ≈ C 2 *

∆

(E / T )
E

≈ C2* E

−1

(10 )

Dacă ∆(E/T) este cunoscută, iar Φ(E) este exact caracterizată de ec. (9) atunci pentru
determinarea lui C1/C2 şi T sunt necesari doar trei detectori şi astfel şi pentru forma lui Φ(E). Dacă
36

sunt m+n detectori care acoperă domeniul termic, atunci o reprezentare alternativă a spectrului de
unfolding este:

φ

u

(E) =

E
m −1
* exp(− ) * (α 1 + α 2 * E + ................ + α m * E ) +
T
∆( E / T )
n −1
+
* α m +1 + α m + 2 * E + ........... + α m + n * E
E

E

(

)

(11)

unde α sunt parametrii care trebuiesc determinaţi. Ecuaţia (6) ( cu Ri din ec.8 ) poate fi scrisă
sub formă matriceală ca:
=

R

*α

M

( 12 )

unde: R = vector coloană cu elementele Ri ‘
α = vector coloană cu elementele αi,
M = sistem matriceal cu elementele:
∞

M

ij

=

∫σ

i

( E ) *ψ ( E ) dE
j

i , j = 1,......... ......, N

(13)

0

Admiţând că M este nesingulară, α poate fi dedus din cele trei ecuaţii prin matricea inversă:

α =M

−1

*R

(14)

Nesingularitatea sistemului matriceal M cere că atât funcţiile ψi(E) cât şi secţiunea eficace
σi(E) să fie liniar independente. Pe lângă independenţa liniară a seţiunii eficace, din considerente
experimentale, sensitivitatea detectorilor la variaţia spectrului va fi foarte importantă.
Cerinţele anterioare de sensitivitate spectrală şi independenţă liniară a secţiunilor eficace
sunt satisfăcute de doar 7 detectori.
Formele secţiunilor eficace de activare pentru aceşti 7 detectori sunt departe de cazul ideal.
Cazul ideal ar insemna o preponderenţă a detectorilor cu picuri de rezonanţă înguste în apropierea
maximului spectrului. În realitate, cei mai mulţi detectori au picurile de rezonanţă în zona cozii 1/E.
În plus, mai jos de aproximativ 0.02eV secţiunile eficace sunt toate de forma 1/v.
Sunt doar 3 detectori care au sensibilitate mare la neutroni aproape de maximul spectrului ( 0
< E < 0.4eV) : 164Dy, 176Lu, 239Pu. Împreuna cu aceştia se poate utiliza 226Ra ca indicator pentru
neutronii epitermici. El are rezonanţa la 0.54eV. În locul 226Ra se pot utiliza cu succes 115In şi 197Au.
197
Au are rezonanţa la 4.91eV. Dacă dincolo de Ec spectrul este 1/E nu apare nici o diferenţă orice
detector s-ar folosi. Dacă spectrul este unul non 1/E atunci se recomandă folosirea 192Ir. De
asemenea că indicator epitermal, desi mai puţin sensibil, se poate folosi 152Eu.
Pentru un set de 7 detectori se foloseşte următoarea schemă de unfolding :

ϕ

u

(

( E ) = W ( E ) * α 1 + α 2 * E + .............................. + α 7 * E
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6

)

(15)

unde W(E) este spectrul într-un mediu infinit.
Pentru un set de patru detectori schema de unfolding este :

(

W ( E ) * α 1 + α 2 * E + α 3 * S 1 ( E ))


(
E
)
=
ϕu
α 4 E



)

0< E <
E>

E

E

c

(16)
c

unde W(E) este spectrul calculat pentru mediul infinit.
S1(E) = funcţia S obţinută empiric
αi = parametri ajustabili
Rezultatul împărţirii oricărui spectru rapid cu W(E) constă într-o funcţie de tip S, dar care
are valoarea 1 la energii mici.
În schema de unfolding cu 4 detectori rata de reacţie din ec.4, 5 şi 6 este:
E ci

R

i

=

∫σ

i

[

]

∞

( E ) * W ( E ) * α 1 + α 2 * E + α 3 * S 1 ( E ) * dE + α 4 * I i

i = 1,2,3,4

(17)

0

unde:
∞

I

∞
i

=

∫

σ

E ci

i

(E)

E

dE

(18)

este integrală de rezonanţă pentru detectorul i care prezintă diluţie infinită iar Eci = energia de tăiere
a cadmiului pentru detectorul i.
Pentru un spectru pur Maxwellian răspunsul detectorului este determinat de porţiunea de
energii mici a seţiunii eficace a detectorului. Pentru un spectru neted determinarea magnitudinii
porţiunii epitermice (α4 din ec. 17) este destul de dificilă. În această situaţie raportul în cadmiu
pentru detectorul din aur se poate utiliza în combinaţie cu cei trei detectori termici.
S-a afirmat că rata de reacţie indusă în detector poate fi scrisă sub forma :
∞

R

'

i

a *∫Φ

=

i

( E ) * σ i ( E ) dE

i = 1,........, N

(19 )

0

Autoecranarea în fiecare detector duce la distorsionarea spectrului cu care interacţionează
nucleele detectorului.
Presupunem că avem un detector plan infinit care este absorbant pur şi în care neutronii intră
izotrop, având spectrul ф(E). Rata de reacţie pentru detectorul i este, riguros vorbind, dată de relaţia:
∞

R

i

= ∫ Φ ( E ) * G i ( E ) *σ i ( E )dE
0

unde:
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(20)

G ( E ) = [σ i ( E )]

−1

i

σ

i

1

*  − E 3 * σ i (E) 
2


[

]

(21)

( E ) = d i *σ i ( E )

(22)

Gi = factorul de autoecranare dependent de energie
di = densitatea atomică (atomi/barni)
σi(E) = secţiunea eficace ( b/atom)
E3(x) = este definită astfel:
1
 x
(
x
)
=
E3
∫0 y * exp − y dy

(23)

şi este tabelată.
Ecuaţia (20) este o bună aproximaţie pentru detectori foarte subţiri chiar dacă neutronii
incidenţi sunt anizotropi şi dacă există neutroni împrăştiaţi. Dacă grosimea tinde la zero atunci G(E)
~1 şi ec. (20) se reduce la ec.(8).
Dacă în loc de ec.(20) scriem :
E ci

R

i

=

∫σ

i

[

]

∞

( E ) * G i ( E ) * W ( E ) * α 1 + α 2 * E + α 3 * S 1 ( E ) dE + α 4 * k i * I i

(24)

0

unde: k1 = factorul de autoecranare epitermal.
Ştiind că secţiunea eficace rezonantă dincolo de Eci pentru Dy, Lu şi Eu este mult mai mică
decât în domeniul termic, se presupune k=1. Pentru Au, Ec = 0.4eV şi E0 = 4.906eV iar factorul k
este de ordinul lui G(E0) = 0.972. Prin urmare factorul k reprezintă corecţia pentru neutroni
epitermici dincolo de Ec şi nu numai pentru energia de rezonanţă E0.
Corecţia la autoecranare se calculează folosind metoda Monte–Carlo plecând de la
dimensiunile geometrice ale detectorilor şi de la raportul în cadmiu determinat experimental.
Determinarea raportului dintre fluxul neutronilor termici si epitermici

Pentru determinarea raportului dintre fluxul neutronilor termici si epitermici s-a facut apel la
metoda foiţelor multiizotopice (metoda zirconiului) [7]. Aceasta este metoda care a fost
implementată în laboratorul nostru şi are la baza analiza prin activare, folosită la elaborarea lucrării
de faţă.
Se pleacă de la metoda comparatorului, metoda descrisă pe larg în referinta [6]. Se ştie ca
zirconiul are doi izotopi : 94Zr şi 96Zr. Datele nucleare pentru cei doi izotopi sunt:
-

Pentru 94Zr : abundenţa izotopică, Ab, = 17.38%
secţiunea eficace de reacţie (n,γ) , σ0 = 0.052,
integrala de rezonanţă, I0 = 0.306

- Pentru 96Zr : abundenţa izotopică, Ab, = 2.76
secţiunea eficace de reacţie (n,γ) , σ0 = 0.020
integrala de rezonanţă, I0 = 5.6b
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La interacţia acestor nuclee cu neutronii termici se produc următoarele reacţii de captură
radiativă (n,γ):
94

Zr(n,g)

95

Zr(n,g)

99%

95

Nb

65.5d

96

Zr(n,g)

97

35.06d

97

Zr(n,g)

100%
Nb

16.9h

72.1min

97m

97

Nb

100%
Nb

60sec

72.1min

Produsul 95Zr are timpul de înjumătăţire T1/2 = 65.5d şi două linii gama importante cu
energiile: Eγ1 = 724.2keV, Iγ1 = 44.4% şi Eγ2 = 756.7keV, Iγ2 = 44.45%.
Din canalul al doilea de reacţie izotopul 97Zr (T1/2 = 16.9 h) are liniile gama foarte slabe şi nu
este recomandat să fie urmărit, dar după câteva ore de răcire, descendenţii acestuia 97mNb ( T1/2 =
54s) şi 97Nb ( T1/2 = 72.1min) ajung la echilibru tranzient cu 97Zr astfel încât pot fi măsuraţi
aceştia şi după aceea calculată Asp pentru 97Zr.
Se recomandă ca măsurarea activităţii gama induse în descendenţii zirconiului să se facă în
intervalul 3-6 zile de la momentul terminării iradierii. Folosirea acestui monitor are avantajul că
este uşor de manipulat, prezintă autoabsorbţie mică şi precizie bună.
Din activităţile specifice ale 95Zr şi 97Zr se determina raportul dintre fluxul termic şi cel
epitermic cu ajutorul relaţiei:
M 2 θ1 γ 1 ε p ,1 σ th1  I 0  Asp1  I 0 
 −

* * *
*
*
*
M 1 θ 2 γ 2 ε p , 2 σ th 2  σ th 1 Asp 2  σ th  2
f=
Asp1 M 2 θ1 γ 1 ε p ,1 σ th1
−
* * *
*
Asp 2 M 1 θ 2 γ 2 ε p , 2 σ th 2
In relaţia de mai sus indicele 1 se referă la izotopul 94Zr iar 2 la 96Zr; θ = abundenţa
izotopică; εp = eficacitatea de detecţie ; γ = intensitatea absolută a liniei gama măsurate.
Activitate II.4
Iradiere tinte
Iradierea probei pentru obtinerea radioizotopului 99Mo

Pe toata durata iradierii probei, reactorul a functionat la puterea de 9,6 MW. In aceasta
perioada s-au produs si opriri neprogramate ale reactorului SCRAM-uri de ordinul orelor, durata de
iradiere efectiva fiind 142,7 ore, ~ 6 zile.
Parametrii putere reactor si fluxul neutronic din canalul XC1 au fost monitorati si
achizitionati fiind prezentati grafic in Figura 10.
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Fig. 10
Evolutia parametrilor putere reactor si flux neutronic termic pe parcursul iradierii probei MoO3 IFIN
HH
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Colectronul cu emiter de Ag s-a folosit la maparea fluxului neutronic in diverse locatii de
iradiere din zona TRIGA SSR unde au fost programate si alte iradieri de tinte pentru obtinerea de
raioizotopi. Pe durata iradierii, colectronul si proba s-a menţinut în aceeaşi poziţie (alaturi de tinta de
MoO3) şi s-au achiziţionat indicaţiile lui pentru a se putea face scalarea ratelor de reacţie si pentru
monitorarea iradierii tintelor.
Pe parcursul iradierii probei de MoO3 la ~ 9,6 MW, pozitia barelor de control cu influenta
majora asupra distributiei axiale din canalul XC1 s-a pastrat ca in momentul ridicarii celor doua
distributii.
Calcule de activare a probei iradiate

Se pleaca de la formula consacrata pentru calculul activitatii rezultate in urma activarii cu
neutroni :



1
σ 0 + * I 0  * 1 − exp(− λ * TIR )  * exp(− λ * TR )
f



=
*
*
ACT Φth n
K
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(

)

cu
λ :=

ln( 2)
TJ

si
n := m ⋅ Ab ⋅

NA ⋅ p
A

unde:
ACT = activitatea radioizotopului de interes [Ci]
Φ = flux neutronic [n/cm2s]
m = masa proba [g]
σ0 = sectiune microscopica (n,γ) [barn]
I0 = integrala de rezonanta [barn]
f = fractie epitermica [flux termic/flux epitermic]
Ab = abundenta izotopica
NA = numarul lui Avogadro = 6.0223·1023 [g/mol]
TJ = timp de injumatatire [s]
A = numar atomic de masa al izotopului de activat
p = puritate chimica proba [in cazul de fata = 100·%]
k = constanta de transformare Bq → Ci = 3.7·1010 Bq/Ci
TIR = timp de iradiere [s]
TR = timp de racire [s] (0 in cazul de fata, pentru a obtine activitatea la terminarea iradierii)
Pentru locatia de iradiere XC1 parametrii de flux Φ, f determinati prin metodele descrise
anterior pentru puterea de functionare a reactorului de 9,6 MWsunt :
- ΦSc= 1.3*1014 n/cm2s
- f = ΦTh/ΦEpi = 19.66
In continuare pentru restul parametrilor am folosit in formula de mai sus datele nucleare
prezentate in Tabelul 5.
Tabelul 5
Date nucleare
I0
T1/2
Ab
Tirad.
Nr.
Tinta
Masa
σ0
(barni)
(barni)
(h)
(%)
(ore)
crt
(g)
98
1
MoO3 – Mo
6
0.13
6.5
66.02
23.78 142,7
Pentru timpul de iradiere am folosit valoarea de 142.7 ore contabilizand opririle
neprogramate prin SCRAM care au condus in final la acest timp de iradiere efectiv.
Rezultatul acestor calcule este prezentat in Tabelul 6.
-activitate pe proba =7.38 Ci
-activitate specifica =1,8 Ci/g de Mo

Nr.
Crt.

Cod
proba

Tinta

1

Mo2

MoO3 –98Mo

Tabelul 6
Caracteristicile probei iradiate
Masa
Activit./proba
(g)
(Ci)
6

7,38
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Radio
izotop
99

Mo

Activitate
specifica
(Ci/g de Mo)
1,8

In figurile de mai jos (Fig.11, 12, 13) se prezinta dispozitivul de iradiere si tipul de capsule
cu materie prima folosite pentru iradierea probelor furnizate de IFIN HH.

Fig.11 Dispozitiv de iradiere dezasamblat

Fig.12 Incarcarea capsulelor cu materie prima in dispozitivul de iradiere
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Fig.13 Dispozitivul asamblat pentru iradiere

In acest dispozitiv s-a incarcat tinta cu materie prima furnizata de IFIN HH. Tinta -1 capsula
cu 6 g MoO3 – a fost pozitionata pe maximul distributiei axiale de flux neutronic.
In continuare s-a introdus dispozitivul astfel incarcat in canalul de iradiere XC1 din zona
TRIGA SSR impreuna cu colectronul de Ag pentru monitorarea fluxului neutronic termic pe
parcursul iradierii.
Pentru aceasta iradiere reactorul a functionat 6 zile la puterea de ~ 9,6 MW.

Activitate II.5
Prelucrarea radiochimica a tintelor iradiate

Prelucrarea chimică a ţintelor iradiate s-a facut cu ajutorul telemanipulatorilor, în incinte etanşe şi
protejate.
S-au efectuat urmatoarele operatii:
1.Dizolvarea trioxidului de molibden iradiat în soluţie de hidroxid de sodiu 3N, adăugare de apă
oxigenată pentru dizolvarea completă. Dizolvarea a avut loc cu agitare si incalzire.
99
MoO3 + 2 NaOH → Na299Mo O4 + H2O
2. Prepararea solutiei de clorura de zirconil 0,25 M;
3. Obtinerea gelului;
4. Ajustarea pH-ului;
5. Filtrarea gelului;
6. Uscare gel;
7. Fragmentare gel;
8. Reuscarea fragmentelor de gel
6g de MoO3 (de compoziţie izotopică naturală şi puritate chimică >99 %) se dizolvă în soluţie
NaOH 3 M cu agitare şi încălzire.
Se prepară o soluţie de ZrOCl2 0,25 M.
Peste soluţia de Na2MoO4 rezultată se adaugă rapid soluţia de ZrOCl2.
Se ajustează pH-ul gelului la 4-4,5.
Se formează gelul de Mo-Zr. Gelul se lasă în repaus căteva minute după care se filtrează la vid.
După filtrare, gelul se usucă în curent de aer cald timp de 4-6 ore la temperatura de 1000C. Gelul
uscat se fragmentează prin adăugare de soluţie de NaCl 0,9% rece peste gelul fierbinte. Fragmentele
rezultate se reusucă în curent de aer cald timp de 2-4 ore la temperatura de 1000C.
In urma experimentelor desfasurate s-au obtinut urmatoarele rezultate:

-S-au realizat variantele experimentale pentru tintele de Mo, functie de zona de iradiere stabilita in
reactorul nuclear;
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-S-a stabilit programul de iradiere;
-S-au stabilit parametrii de iradiere optimi (timp de iradiere; flux de neutroni termici; geometria de
iradiere);
-S-au iradiat tintele de MoO3;
-Tintele iradiate au fost prelucrate chimic
V.Concluzii :
Etapa si-a propus sa realizeze o serie de activitati pregatitoare pentru obtinerea
radioizotopului 99Mo, de uz medical, prin iradierea practica a unei probe de materie prima furnizate
de IFIN HH.
Pentru efectuarea lucrarilor propuse s-a ales ca locatie de iradiere locatia XC1 din zona
reactorului TRIGA SSR 14 MW, locatia cu fluxul neutronic maxim din zona TRIGA.
In continuare cu ajutorul unui colectron mobil cu emiter din Ag s-a determinat distributia
axiala a fluxului neutronilor termici in aceasta locatie. Pe pozitia de maxim astfel determinata ~ 27
cm masurati din partea inferioara a locatiei, cu ajutorul unui set de foite detectori si a unei metodici
adecvate de analiza prin activare s-au determinat: valoarea fluxului neutronilor termici cu energia
mai mica decit 0.5eV si indicii spectrali (raport in cadmiu si raport flux termic pe flux epitermic).
Rezultatele acestor activitati sunt:distributiile axiale de flux neutronic termic, ΦSc= 1.3*1014 n/cm2s
si f = ΦTh/ΦEpi = 19.66
Dupa incheierea acestor activitati, considerate ca activitati pregatitoare, s-a efectuat o
iradiere a probei furnizate de IFIN HH, pentru un timp de iradiere de 6 zile in dispozitivul destinat
acestei activitati cu reactorul la puterea de 9,6 MW.
In dispozitivul de iradiere s-a introdus o capsula cu 6 g MoO3, materie prima furnizate de
IFIN HH, capsula fiind pozitionata pe maximul distributiei axiale de flux cu ajutorul unui suport
distantier.
In continuare dispozitivul astfel incarcat s-a introdus in canalul de iradiere XC1 din zona
TRIGA SSR impreuna cu colectronul de Ag pentru monitorarea fluxului neutronic termic pe
parcursul iradierii.
Proba de MoO3 iradiata a fost preluata de IFIN HH-CPR pentru procesare fizico-chimica in
vederea obtinerii radioizotopului de interes 99Mo.
Gradul de realizare a obiectivelor: Obiectivele planificate in cadrul Fazei 2/15.06.2008 au fost
realizate integral.
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Mo/99mTc bazat pe

Etapa III/01.01.2009: “Obtinerea produsului radiochimic de uz farmaceutic Na299MoO4 si a
gelului de 99Mo-Zr; Determinarea parametrilor fizico- chimici si radiochimici a Na299MoO4
si a gelului de 99Mo-Zr”
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I.Obiective generale

-Realizarea unui parteneriat complex intr-un domeniu prioritar-tehnici nucleare-realizare de noi
produse radiofarmaceutice cu utilizari in medicina nucleara;
-Realizarea unei tehnologii de iradiere si obtinere a materiei prime iradiate, a tehnologiei de
obtinere a gelului de Mo-Zr si a unui model experimental de gel generator de 99Mo/99mTc
II.Obiectivele Etapei de executie III/01.01.2009

-Obtinere tinte iradiate;
-Obtinerea produsului radiochimic de uz farmaceutic: Na299MoO4;
-Obtinerea gelului de 99Mo-Zr;
-Caracterizarea fizico-chimica si radiochimica a Na299MoO4 si a gelului de 99Mo-Zr
III.Rezumatul Etapei III/01.01.2009
Activitati desfasurate:
Activitate III.1: “Iradiere tinte”;
Activitate III.2: “Obtinerea produsului radiochimic de uz farmaceutic: Na299MoO4”;
Activitate III.3: “Obtinerea gelului de 99Mo-Zr” ;
Activitate III.4: “Determinarea parametrilor fizico-chimici si radiochimici ai Na299MoO4 si ai
gelului de 99Mo-Zr”;
Activitate III.5: “Determinarea structurii, a dimensiunilor particulelor si a radioactivitatii gelului de
99
Mo-Zr”
Activitate III.1: “Iradiere tinte”
-in etapa actuala s-au desfasurat activitati pentru iradierea probelor de MoO3 furnizate de IFIN HH
in vederea obtinerii radioizotopului 99Mo, pentru gel-generatorul de 99Mo/99Tc de uz medical
-s-a ales ca locatie de iradiere locatia XC1 din zona reactorului TRIGA SSR, fluxul neutronic din
XC1 fiind cel mai mare flux oferit de zona activa
-parametrii de iradiere in XC1: putere-5,8 MW; flux de neutoni ΦSc= 1.36*1013x5,8 =7,888*1013
n/cm2*s (aproximativ 0,8*1014 n/cm2*s); timp de iradiere -6 zile in cicli, in dispozitivul destinat
acestei activitati
-dispozitivul special conceput pentru iradieri de MoO3 s-a incarcat cu 2 tinte cu cate 6 g MoO3
fiecare, tintele fiind pozitionate pe maximul distributiei axiale de flux cu ajutorul unui suport
distantier de aluminiu
-dispozitivul astfel incarcat s-a introdus in canalul de iradiere XC1 din zona TRIGA SSR impreuna
cu colectronul de Ag pentru monitorarea fluxului neutronic termic pe parcursul iradierii
-Valorile ΦSc= 0,8*1014 n/cm2s si f = ΦTh/ΦEpi = 19,66 s-au folosit in final in relatia furnizata de
conventia Hogdal la calculul activitatii estimate pentru probele iradiate
-Rezultatele acestor calcule sunt:
-activitatea totala pe probe =2,26 Ci
-activitate specifica =218 mCi/g de Mo
Activitate III.2: “Obtinerea produsului radiochimic de uz farmaceutic: Na299MoO4”
Tintele de MoO3 (de compoziţie izotopică naturală şi puritate chimică >99 %) au fost dizolvate pe
rand în soluţie NaOH 3 M cu agitare şi încălzire. Produsul intermediar rezultat a fost Na299MoO4
Activitate III.3: “Obtinerea gelului de 99Mo-Zr”
Peste soluţia de Na2MoO4 rezultată se adaugă rapid soluţia de ZrOCl2 (0,25 M).
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Se ajustează pH-ul la 4-4,5 prin adăugare de soluţie de NaOH.
Se formează gelul de 99Mo-Zr. Gelul se lasă în repaus căteva minute după care se filtrează la
vid. După filtrare, gelul se usucă în curent de aer cald timp de 4-6 ore la temperatura de 1000C.
Gelul uscat se fragmentează prin adăugare de soluţie de NaCl 0,9% rece peste gelul fierbinte.
Fragmentele rezultate se reusucă în curent de aer cald timp de 2-4 ore la temperatura de 1000C.
Activitate III.4: “Determinarea parametrilor fizico-chimici si radiochimici a Na299MoO4 si a gelului
de 99Mo-Zr”;
Parametrii fizico-chimici si radiochimici determinati au fost:
-pH;
-Activitate si concentratie radioactiva;
-Puritate radionuclidica;
-Puritate radiochimica;
-Masa gelului rezultat
Activitate III.5: “Determinarea structurii, a dimensiunilor particulelor si a radioactivitatii gelului de
99
Mo-Zr”
Compusii (atat precursorii cat si gelul de Mo-Zr) au fost investigati prin mai multe metode fizicochimice si radiochimice adecvate.
-Difractia razelor X- a fost utilizata in cazul gelulilor de Mo-Zr cu rapoarte variabile Mo:Zr de 1:1;
1:1,25; 1:1,5 precum si un gel obtinut in Kazahstan (proba martor)
-Analiza termica-a fost folosita in variantele TG, DTA si DTG atat pentru precursorii Na2MoO4 si
ZrOCl2*8H2O cat si pentru gelurile Mo-Zr. Rezultatele obtinute au fost comparate cu rezultatul
obtinut pentru gelul din Kazahstan
-Spectrometria FT-IR- a fost folosita in scopul punerii in evidenta a unor modificari de natura
chimica la formarea gelului de Mo-Zr din precursori Na2MoO4 si ZrOCl2*8H2O
-Analiza granulometrica- a fost folosita pentru evaluarea granulatiei gelului Mo-Zr-in acest scop sa utilizat metoda DLS prin care s-a pus in evidenta atat distributia dupa dimensiuni a granulelor
acestor geluri cat si evaluarea dimensiunilor medii ale granulelor respective
-Determinarea puritatii radiochimice- a eluatului de Na299mTcO4 de uz farmaceutic obtinut din
generatorul pe baza de gel 99Mo-Zr; in acest scop s-a utilizat tehnica ascendenta a cromatografiei pe
hartie folosind ca lichid de developare serul fiziologic
-Determinarea puritati radionuclidice- a eluatului de Na299mTcO4 de uz farmaceutic obtinut din
generatorul pe baza de gel 99Mo-Zr; s-a facut prin spectrometrie gama folosind un spectrometru
gama multicanal cu 1024 canale, etalonat cu surse etalon de 241Am; 137Cs; 60Co
-Determinarea timpului de injumatatire al 99mTc-s-a facut prin masurarea in timp a activitatii
eluatului de Na299mTcO4
IV.Rezultate obţinute:
In urma experimentelor desfasurate s-au obtinut urmatoarele rezultate:
-s-au obtinut tintele iradiate;
-s-au prelucrat tintele iradiate si s-a obtinut produsul radiochimic de uz farmaceutic: Na299MoO4;
-s-a obtinut gelul de 99Mo-Zr;
-s-a caracterizat fizico-chimic si radiochimic Na299MoO4 si gelul de 99Mo-Zr
-spectrele FT-IR ale gelulilor Mo-Zr nu prezinta modificari substantiale in cazul celor 3 geluri cu
rapoarte diferite Mo-Zr; aceasta dovedeste ca raportul Mo-Zr nu influenteaza natura interactiilor
chimice ce au loc la prepararea gelului din precursorii Na2MoO4 si ZrOCl2*8H2O; influenta mai
pronuntata o au conditiile de preparare si uscare a gelului, continutul sau final de apa inglobata
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-metoda difractiei razelor X a demonstrat ca gradul de cristalinitate a gelulilor este mult prea scazut
si nu permite obtinerea unor maxime de difractie clare care sa poata fi interpretate pentru a obtine
informatii structurale utile
-analiza termica a dus la concluzia ca in intervalul de temperaturi ambiant-8000C se produc
transformari chimice ireversibile, incepand chiar de la temperaturi destul de joase, in jur de 50-700C,
aceasta constand la inceput in pierderea apei, iar apoi la temperaturi mai ridicate au loc si alte
modificari atat de natura chimica cat si fizica
Comportarea la incalzire cea mai apropiata de cea a gelului din Kazahstan o are gelul obtinut cu
raportul Mo:Zr=1:1
-puritatea radiochimica a eluatului de Na299mTcO4 a fost de peste 95 %
-puritatea radionuclidica a eluatului de Na299mTcO4 a fost de peste 99 %, spectrul gama prezentand
un maxim la energia de 140,51 keV, ceea ce corespunde datelor din literatura referitoare la schema
de dezintegrare a radionuclidului 99mTc
-timpul de injumatatire al radionuclidului 99mTc determinat experimental este de 357,3 minute (5,95
h) iar dependenta de timp a logaritmului activitatii masurate este liniara cu un coeficient de corelatie
de 0,9865 ceea ce indica de asemenea absenta din eluat a altor radionuclizi cu timpi de injumatatire
diferit de cel al 99mTc.
Gradul de realizare a obiectivelor: Obiectivele planificate in cadrul Fazei 3/01.01.2009 au fost
realizate integral.

IV.Descrierea stiintifica si tehnica, cu punerea in evidenta a rezultatelor fazei si gradul de
realizare a obiectivelor; (se vor indica rezultatele)
Activitate III.1: Iradiere tinte

S-au pregatit 2 tinte de trioxid de molibden (MoO3) de compozitie izotopica naturala, puritate
chimica >99,9 %. Cantitatea de MoO3 /tinta a fost de 6 g. Materia prima s-a ambalat initial intr-un
penal de aluminiu (puritate > 99,9 %) invelit in folie de aluminiu, iar apoi penalul s-a introdus intrun bloc de aluminiu inchis etans prin bercluire.
Dispozitiv de
Tintele astfel pregatite s-au transmis la SCN-Pitesti-Reactorul Triga pentru iradiere.
iradiere
Iradierea tintelor s-a facut in dispozitivul de iradiere prezentat in Fig.1 si Fig.2.

Fig.1 Incarcarea tintelor (cu MoO3) in dispozitivul de iradiere
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Cele 2
Tinte
de
MoO3

Fig.2 Dispozitivul asamblat pentru iradiere

Cele doua tinte cu cate 6 g MoO3 – au fost pozitionate pe maximul distributiei axiale de flux
neutronic folosind distantieri de aluminiu la interiorul dispozitivului.
In continuare s-a introdus dispozitivul astfel incarcat in canalul de iradiere XC1 din zona TRIGA
SSR impreuna cu colectronul de Ag pentru monitorarea fluxului neutronic termic pe parcursul
iradierii.
Pentru aceasta iradiere, reactorul a functionat prima zi aprox. 6 ore, 4 zile, cate 11 ore pe zi, si in
ziua a sasea 21 ore de iradiere in perioada 24.10.08 ÷ 30.10.08 la puterea de ~ 5,8 MW conform
programului de functionare aprobat.
Deoarece reactorul a funcţionat pe parcursul iradieii probelor la o putere medie egală cu 5,8 MW,
rezulta ca fluxul termic a avut o valoare furnizata de monitorul de Au egală cu:
ΦSc= 0,78*1014 n/cm2s
Aşa cum s-a menţionat pe parcursul lucrării precedente pentru determinarea raportului flux termic
pe flux epitermic f s-a folosit metoda standardizării foiţei multiizotopice sau metoda zirconiului.
Valoarea raportului dintre fluxul neutronilor termici şi epitermici în această locaţie normată pentru
poziţia de maxim a distribuţiei de flux este:
f = ΦTh/ΦEpi = 19,66
Aceste valori ΦSc≈ 0,8*10 n/cm s (furnizata de monitorul de Au) si f = ΦTh/ΦEpi = 19,66 s-au
folosit in relatia furnizata de conventia Hogdal, la calculul activitatii estimate pentru probele
iradiate.
14

2

Pe toata durata iradierii probelor in perioada 24.10.08÷30.10.08, reactorul a operat la puterea medie
de 5,8 MW. In aceasta perioada s-au produs si opriri programate ale reactorului.
Parametrii, putere reactor si fluxul neutronic din canalul XC1 au fost monitorati. Pe durata iradierii
probelor, colectronul s-a menţinut în aceeaşi poziţie de maxim (alaturi de tinta de MoO3) şi s-au
achiziţionat indicaţiile lui pentru a se putea face scalarea ratelor de reacţie si pentru monitorarea
iradierii tintelor.
Pe parcursul iradierii probei de MoO3 (furnizata de IFIN HH) la ~ 5,8 MW, pozitia barelor de
control cu influenta majora asupra distributiei axiale din canalul XC1 s-a pastrat ca in momentul
anterior al ridicarii distributiei.
In Fig. 3 sunt prezentate evolutiile puterii reactorului si al fluxului neutronic pe durata celor sase
zile de iradiere.
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Pentru a calcula activitatea tintelor iradiate se utilizeaza formula pentru calculul activitatii rezultate
in urma activarii cu neutroni:

th

ACT = Φ * n *

I0
(barni)
6,5

Pentru locatia de iradiere XC1 parametrii de flux Φ, f determinati prin metodele descrise anterior
pentru puterea de functionare a reactorului de 5,8 MW sunt :

σ0
(barni)
0,13

- ΦSc= 0,8*1014 n/cm2s
- f = ΦTh/ΦEpi = 19,66
Datele nucleare introduse in relatia de calcul a activitatii de mai sus sunt urmatoarele:

Tabelul 1 Date nucleare
Nr.
Tinta
Masa
crt
(g)
1
MoO3 –98Mo
12
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Calculul de activitate s-a efectuat folosind formula de mai sus prin insumarea activitatilor din fiecare
ciclu de iradiere zilnica cu racire pana in momentul terminarii ciclurilor de iradiere pe 30.10.08 ora
600.

PUTERE TERMICA [MW]

Astfel pentru cele 6 cicluri de iradiere s-au folosit pentru calculul activitatii urmatorii timpi de
iradiere si racire:
Ciclul 1: Tiradiere. = 6 h; Tracire = 131 h
Ciclul 2: Tiradiere. = 11 h; Tracire = 106 h
Ciclul 3: Tiradiere. = 11 h; Tracire = 82 h
Ciclul 4: Tiradiere. = 11 h; Tracire = 58 h
Ciclul 5: Tiradiere. = 11 h; Tracire = 34 h
Ciclul 6: Tiradiere. = 21 h; Tracire = 0 h
Folosind datele de mai sus, s-au obtinut urmatoarele valori:
-activitate totala pe probe =2,26 Ci
-activitate specifica =218 mCi/g de Mo
Cele doua probe de cate 6 g de MoO3 iradiate au fost livrate la IFIN HH dupa inca o zi de racire.
Activitate III.2: Obtinerea produsului radiochimic de uz farmaceutic: Na299MoO4;
Activitate III.3: Obtinerea gelului de 99Mo-Zr

Tintele iradiate au fost dezambalate in camerele fierbinti de la CPR-IFIN-HH. Blocul de iradiere
exterior a fost taiat cu ajutorul unei freze, penalele de aluminiu au fost scoase.
Separat s-au cantarit 2 flacoane tip penicilina cu dop de cauciuc. Continutul de MoO3 iradiat, din
cele 2 penale de aluminiu a fost transferat in fiolele tip penicilina. Dupa transfer fiolele pline s-au
cantarit din nou. Prin diferenta s-a determinat cantitatea de MoO3 recuperata din penalele de iradiere.
Tabel 2 Cantitatea de MoO3 recuperat din tintele iradiate
Proba
Masa flacoane
Masa flacoane tip penicilina
goale tip penicilina cu dop de cauciuc in care s-a
cu dop de cauciuc
transferat MoO3
Proba 1 11,2680 g
17,2941 g
Proba 2 11,4061 g
17,7237 g

Masa de MoO3
recuperata din penalele
de aluminiu
6,0261 g
6,3176 g

Rezulta ca intreaga cantitate de MoO3 iradiata a fost recuperata din penalele de aluminiu.
Activitatea de 99Mo si de 99mTc generata de radioizotopul parinte 99Mo pentru cele 2 tinte iradiate s-a
determinat experimental prin masurare cu ajutorul unui calibrator de radioizotopi.
Cele 2 flacoane tip penicilina au fost introduse pe rand in suportul special de plastic si apoi in putul
de masurare al aparatului. S-a selectat din biblioteca de date a calibratorului radionuclidul 99mTc.
Pentru determinarea activitatii de 99Mo flacoanele au fost introduse pe rand in containerul de plumb
special al calibratorului si apoi au fost introduse in putul de masurare al calibratorului. S-a selectat
din biblioteca de date a calibratorului radionuclidul 99Mo.
Tabel 3 Activitati determinate experimental

Proba

Masa
MoO3

Masa
Mo

Activitate 99Mo

Proba 1

6g

4,02 g

Proba 2

6g

4,02 g

1,217 GBq
(32,9 mCi)
1,194 GBq
(32,3 mCi)

Concentratie
radioactiva
99
Mo
0,303 GBq/g Mo
(8,18 mCi/g Mo)
0,297 GBq/g Mo
(8,03 mCi/g Mo)

Activitate
99m
Tc
11,55 GBq
(312 mCi)
11,14 GBq
(301 mCi)

Concentratie
radioactiva
99m
Tc
2,873 GBq/g Mo
(77,61 mCi/g Mo)
2,771 GBq/g Mo
(74,87 mCi/g Mo)

Se observa ca cele 2 tinte iradiate au activitati apropiate, de unde rezulta ca iradierea s-a facut in
conditii similare, parametrii de iradiere fiind mentinuti constanti pe toata perioada iradierii.
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Diferenta dintre activitatea obtinuta la sfarsitul iradierii si cea determinata experimental se explica
prin faptul ca proba s-a dezintegrat in timpul transportului si pana la inceperea procesului de
prelucrare (timpul de injumatatire al 99Mo fiind de 67 h).
Cele 2 probe au fost prelucrate radiochimic separat urmand aceleasi etape de prelucrare.
Cele 6 g de MoO3 iradiat se dizolvă în 5 mL soluţie NaOH 3 M cu agitare şi încălzire. Pentru
limpezirea solutiei se adauga 1-2 picaturi de apa oxigenata. Are loc formarea compusului
Na299MoO4. Se lasa solutia cateva minute pentru indepartarea excesului de apa oxigenata.
Se prepară o soluţie de ZrOCl2 0,25 M, obţinută prin dizolvarea a 17,64 g ZrOCl2 x 8 H2O în 216
mL apă distilată.
Peste soluţia de Na2 MoO4 rezultată se adaugă rapid soluţia de ZrOCl2.
Se reajustează pH-ul la 4-4,5 prin adăugare de soluţie de NaOH.
Se formează gelul de 99Mo-Zr. Gelul se lasă în repaus căteva minute după care se filtrează la vid.
Volumul filtratului a fost de 245 ml. S-au prelevat 5 ml din acest filtrat intr-un flacon de penicilina
care au fost masurati la calibratorul de radioizotopi, pentru determinarea activitatii de 99Mo care nu a
fost retinuta in gelul format. Activitatea de 99Mo determinata in volumul total de filtrat, a fost de 50
µCi, care raportata la activitatea initiala de 99Mo 32,9 mCi, rezulta un procent de 0,15 % 99Mo libernelegat in gelul de 99Mo-Zr, restul de 99,85 % 99Mo a fost retinut in gelul format.
După filtrare, gelul se usucă în curent de aer cald timp de 4-6 ore la temperatura de 1000C. Gelul
uscat se fragmentează prin adăugarea a 100 ml soluţie de NaCl 0,9% rece peste gelul fierbinte. Se
filtreaza din nou la vid. Din cei 100 ml filtrat rezultat se preleveaza 5 ml care se masoara la
calibratorul de radioizotopi, pentru determinarea activitatii de 99Mo care eventual a ramas nelegat in
gelul format. Activitatea de 99Mo determinata a fost zero ceea ce inseamna ca nu a mai ramas 99Mo
nelegat.
Fragmentele de gel rezultate se reusucă în curent de aer cald timp de 2-4 ore la temperatura de
1000C. Masa gelului de 99Mo-Zr uscat rezultat a fost de 14,629 g.
Intreaga cantitate de gel radioactiv a fost introdusa in colonita unui sistem de elutie. S-au facut elutii
repetate cu cate 10 ml ser fiziologic. Intervalul recomandat intre 2 elutii este de 24 h, determinat de
perioada de echilibru dintre radionuclidul parinte 99Mo si radionuclidul fiica 99mTc.
Activitate III.4: Determinarea parametrilor fizico-chimici si radiochimici ai Na299MoO4 si ai gelului
de 99Mo-Zr

Eluatul de Na99mTcO4 a fost caracterizat din punct de vedere radiochimic. S-a determinat puritatea
radionuclidica cu ajutorul unui spectrometru gama. Puritatea radionuclidica determinata
experimental a fost de peste 99 %. S-a observat ca in cazul in care eluatul a fost trecut pe filtru
Millipore de 0,2 µm, puritatea radionuclidica a crescut la 99,9 %.
Puritatea radiochimica a fost determinata prin metoda cromatografiei ascendente pe hartie
Whatman, utilizand ca developant serul fizilogic. Valoarea puritatii radiochimice a fost mai mare de
95 %.
O proba de eluat (Na99mTcO4) cu volumul de 5 ml a fost caracterizata din punct de vedere
radiochimic atat in laboratorul CPR-IFIN-HH cat si in laboratorul Partenerului 2 Universitatea
Bucuresti.
Rezultatele determinarilor sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabel 4 Parametrii determinati experimental
Nr. Parametru determinat
Valoari obtinute experimental
crt.
CPR-IFIN-HH
P 1-Universitatea Bucuresti
1.
Activitate 99mTc
101,4 MBq (2,74 mCi)
98,8 MBq (2,67 mCi)
99
2.
Activitate Mo
0
0
3.
Puritate radionuclidica
99,81 %
99,9 %
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4.
Puritate radiochimica
95 %
99 %
S-au observat unele diferente intre valorile de pH determinate experimental fata de cele asteptate
datorate in principal de timpul de formare a gelului de Mo-Zr inainte de filtrare.
Determinarea timpului de injumatatire al 99mTc
99m

Tc are un timp de injumatatire de 6 ore.
Determinarea experimentala a timpului de injumatatire a 99mTc s-a realizat prin metoda
determinarii variatiei in timp a activitatii probei de eluat transmisa de la IFIN. Pe o fasie de
hartie de filtru (hartie cromatografica) a fost pipetata o picatura de solutie activa continand
radionuclidul 99mTc apoi s-a procedat la uscarea in aer a spotului respectiv obtinundu-se
astfel sursa radioactiva cu 99mTc. Acesta a fost introdusa in incinta de masurare a sondei cu
scintilatie cu geometria 4π a spectrometrului gama mono canal de tip NK-350. S-a procedat
apoi la masurarea vitezei de numarare din 30 in 30 de minute timp de 8 ore si jumatate
(510 minute). Fondul instalatiei de numarare a fost determinat atat inainte cat si dupa
masuratorile respective, obtinandu-se o valoare medie F=11 imp/min. Rezultatele masuratorilor
sunt prezentate in tabelul 5.

Tabel 5 Determinarea timpului de injumatatire al 99mTc
Timpul (minute)
Viteza de numarare Viteza de numarare
cu fondul R
fara fond: R-F
(imp./min.)
(imp./min.)
0
1307
1296
30
1250
1239
60
1223
1212
90
1150
1139
120
1084
1073
150
931
920
180
882
871
210
830
819
240
772
761
270
746
735
300
670
659
330
697
686
360
658
647
390
663
652
420
590
579
510
508
497

ln (R-F)

7,16704
7,12206
7,10003
7,03791
6,97821
6,82437
6,76964
6,70808
6,63463
6,59987
6,49072
6,53088
6,47235
6,48004
6,36130
6,20859

Din legea fundamentala a dezintegrarii radioactive:
−

N = Noe

ln 2
•t
T1 / 2

In care:
No – numarul initial (la t=0) de nuclee ale radionuclidului
N – numarul de nuclee ramase nedezintegrate, dupa timpul t;
T1 / 2 - timpul de injumatatire al radionuclidului.
Dupa logaritmare se obtine:
ln 2
ln N = ln N o −
•t
T1 / 2
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Reprezentarea grafica a acestei relatii cu lnN in ordonata si t in abscisa este o dreapta
ln 2
avand panta, tgα = −
si ordonata la origine ln No.
T1 / 2
ln 2
Rezulta ca:
T1 / 2 = −
tgα
Pe baza datelor din tabelul 5, folosind programul de regresie liniara ORIGIN s-au obtinut
urmatoarele date:
- Panta dreptei: tgα = −0,00194
- Ordonata la origine: ln N o = 7,16257
- Coeficientul de corelatie: r = −0,98653
Valoarea pantei este:
ln 2
T1 / 2 = −
= 357,3 minute.
− 0,00194
Aceasta valoare este in buna concordanta cu majoritatea datelor din literatura care indica o
valoare a timpului de injumatatire in jur de 6 ore (≈ 360 minute)
Activitate III.5: Determinarea structurii, a dimensiunilor particulelor si a radioactivitatii gelului de
99
Mo-Zr

S-au preparat in paralel probe de gel de Mo-Zr inactive respectand etapele procesului de sinteza (ca
si in cazul gelului radioactiv). S-au preparat 3 tipuri de geluri de Mo-Zr corespunzatoare proportiilor
de Mo:Zr-1:1; 1:1,25; 1:1,5.
Tabel 6 Tipuri de gel Mo-Zr preparate
Cantitate MoO3
Proba Tip gel
Raport Mo:
utilizata in sinteza
Zr
1.
1:1
6g
2.
1:1,25
6g
3.
1:1,5
6g

Volum sol.
NaOH
(3 M)
30 ml
30 ml
30 ml

Cantitate
ZrOCl2*8H2O
(0,25 M)
14,112 g
17,64 g
21,174 g

Masa gel obtinuta

13,7112 g
14,594 g
16,3038 g

Cele 3 probe inactive de gel au fost transmise la Partenerul 2 Universitatea Bucuresti in vederea
determinarii structurii, a dimensiunilor particulelor gelului de Mo-Zr. In cadrul unei colaborari
AIEA a fost obtinuta o proba de gel inactiv de Mo:Zr preparat in Kazahstan considerata in cadrul
studiilor ca proba martor, avand in vedere ca acestia au o experienta mai indelungata in procesul de
preparare a acestui tip de gel.
Caracterizarea gelulilor de Mo-Zr prin spectrometrie FT-IR
Gelurile de Mo-Zr au fost caracterizate prin spectrometrie FT-IR, analiză termogravimetrică, analiză
granulometrică şi analiză difractometrică prin raze X.

Studiul spectral al gelurilor Zr-Mo de diferite concentraţii de ZrOCl2.*8H2O a fost realizat cu
ajutorul spectrfotometrului FT/IR JASCO 4200. În fig. 4, 5, 6, 7 şi 8 sunt prezentate spectrele
gelurilor preparate la diferite concentraţii ale ZrOCl.2*8H2O şi respectiv ale gelului din Kazahstan.
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Fig. 4 Spectrul FT-IR. Gel Mo-Zr 1:1

0.11
0.1

2356.59 cm-1
Abs 0.05
1523.49 cm-1
1683.55 1254.47
cm-1 cm-1
1383.68 cm-1

3781.72 cm-1
3661.19 cm-1

0
4000

3347.82 cm-1
2921.63 cm-1
2970.8 cm-1
3000
2000
Wavenumber [cm-1]
Fig. 5 Spectrul FT-IR. Gel Mo-Zr 1:1.25
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Fig. 6 Spectrul FT-IR. Gel Mo-Zr 1:1.5
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Fig. 7 Spectrul FT-IR. Gel din Kazakstan
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Fig. 8 Spectrele FT-IR. Gel cu diferite rapoarte Mo-Zr si gel din Kazakstan
Din aceste figuri rezultă că toate gelurile studiate au spectre în infraroşu similare. Se observă o
bandă largă de absorbţie în regiunea de la 3341 până la 2974 cm.-1, caracteristică vibraţiei de
deformare a H-O-H şi o alta mai îngustă, dar mult mai intensă, la 2356 cm.-1, care poate fi atribuită
alungirii legăturii Mo-O. Legătura O-H absoarbe diferit în funcţie de mediul înconjurător, în mod
deosebit depinde de valoarea pH-lui.Cu toate acestea chiar la valoarea de 6-6,5 a pH-lui soluţiei de
molibdat banda de absorbţie a gelurilor ,în regiunea menţionată, este foarte largă. Trebuie arătat că
în gel pot fi trei tipuri de legături ale apei şi anume: a) apă în care legătura cu Mo se realizează prin
intermediul hidroxilului; b) molecule de apă prezente ca apă de hidratare în interiorul reţelei, sau
chiar în stare de adsorbţie; c) sub formă de ioni de hidroniu, [(H3O)Cl]. Din spectrele FT-IR se
observă că pe măsură ce concentraţia ZrOCl2*8H2O creşte de la 1:1 la 1:1,5 are loc o deplasare a
benzilor de la 1672 cm.-1 pentru concentraţia de 1:1 la 1512 cm-1 pentru concentraţia de 1:1,5.
Această bandă probabil corespunde apei de cristalizare,iar picurile de la 1383 şi 1045 cm-1 pot fi
atribuite unui complex de vibraţii ce apar ca rezultat al influenţei grupării hidroxilice asupra
legăturii Mo-O şi respectiv asupra ionilor de hidroniu [(H3O)Cl].
În regiunea spectrală 1000-700 cm-1 forma spectrelor pentru toate probele analizate este aceeaşi. În
acest interval se pot observa două benzi de absorbţie: prima la 890 cm.-1, atribuită legăturilor Mo-OMo, iar a doua la 740 cm.-1, care probabil se datorează modurilor de vibraţie atât în Zr-O cât şi în
Mo-O.
Pentru a compara proprietăţile fizico-chimice ale gelurilor de Mo-Zr obţinute la IFIN HH cu cele ale
gelului din Kazahstan s-au determinat spectrele FT-IR şi pentru acesta. Din Fig.8, care redă
spectrele suprapuse pentru cele trei geluri cu rapoarte diferite Mo-Zr şi a celui din Kazahstan se
poate observa o similitudine aproape perfectă, cu excepţia domeniului 1700-1250 cm.-1. Această
diferenţă este posibil să apară datorită apei de cristalizare din reţeaua gelului. Prin urmaare pe baza
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acestui studiu se poate afirma că proprietăţile fizico-chimice ale gelurilor Mo-Zr depind şi de
cantitatea de apă din gel. Această apă poate exista atât în formă de neataşată de gel cât şi în poziţii
nedefinite cristalografic. Ea poate avea drept rezultat o micşorare a performanţelor gelului. Gelurile
ce prezintă largi benzi de absorbţie în regiunea 3000-3500cm.-1 şi o bandă îngustă şi intensă în jur de
1550cm.-1 au asemenea comportamente.
Caracterizarea gelurilor de Mo-Zr prin difractie de raze X
In acest scop au fost efectuate masuratori cu un difractometru Philips PW-140 (geometrie
Bragg-Brentano) echipat cu goniometru PW-1050 unilizand radiatia Cu-Kα in domaniul 2θ =
10-100. S
-au facut masuratori pe toate cele trei esantioane de gel Mo-Zr precum si cu esantionul
obtinut din Kazahstan. Nu s-a pus in evidenta prezenta unor maxime de difractie, in nici una
dintre probele analizate, datorita gradului de cristanilitate redus al probelor.
Caracterizarea gelurilor de Mo-Zr prin analiza termica
Masuratorile de analiza termica s-au efectuat cu ajutorul unei termobalante Q-1500D (MOMBudapesta) prevazuta cu achizitie digitala a datelor. S-a folosit un program de incalzire liniar (viteza
de incalzire de 10 K*min-1) urmat de racire libera a sistemului, atmosfera statica de aer, creuzete de
alumina iar semnalul DTA a fost masurat utilizand Al2O3 ca standard. S-au avut in vedere
urmatoarele directii de investigare:
-studiul comportamentului termic al precursorilor gelurilor de Mo/Zr (Na2MoO4, ZrOCl2*8H2O);
-studiul comportamentului termic al probelor de geluri Mo-Zr si gelul din Kazahstan
O masuratoare preliminara efectuata asupra gelului din Kazahstan in domeniul de temperaturi
ambiant-1000°C (Fig. 9) arata o pierdere de masa de 16.1 % in intervalul 55-368°C, datorata in
principal pierderii apei cu formarea unui solid anhidru ce este stabil pana la temperatura de 820°C.

Fig. 9. Curbele de analiza termogravimetrica, analiza termica diferentiala si termogravimetrica
derivata in domeniul de temperatura ambiant-1000°C pentru gelul Mo-Zr din Kazahstan.
Peste aceasta temperatura are loc descompunerea solidului, cu formare de MoO3 si ZrO2. Pierderea
de masa observata peste aceasta temperatura poate fi atribuita evaporarii MoO3 sub forma trimerului
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Mo3O9. Datorita limitei de stabilitate termica a gelului anhidru, s-a ales ca toate determinarile
ulterioare de analiza termica sa fie efectuate in domeniul ambiant-800°C pentru a evita distrugerea
termica a materialului investigat, ceea ce impiedica obtinerea informatiilor caracteristice acestuia in
timpul procesului de racire.
Investigatiile de analiza termica efectuate asupra precursorului Na2MoO4 in domeniul
ambiant-800°C (Fig. 10) arata o pierdere de masa de ~8% acompaniata de un efect termic endoterm
la temperaturi intre 65-140°C, reprezentand pierderea apei. Calculele stoechiometrice arata ca
aceasta pierdere corespunde unei molecule de apa de hidratare, Na2MoO4*H2O. Pierderea de masa
observata experimental este usor mai mare decat cea calculata teoretic, ceea ce denota existenta
initiala a unei mici cantitati de apa adsorbita pe suprafata solidului (umezeala). In continuare, se
observa 4 efecte termice fara variatii de masa, ceea ce ar indica prezenta unor transformari fizice (nu
chimice) a materialului studiat. Un prim efect endoterm intens s-a observat la incalzire in intervalul
471-500°C.

Fig. 10 Curbele de analiza termogravimetrica, analiza termica diferentiala si termogravimetrica
derivata in domeniul de temperatura ambiant-800°C pentru precursorul Na2MoO4.
Maximul acestuia este situat la 481°C. Acest efect termic este reversibil (la racire s-a inregistrat un
efect exoterm intre 422-390°C, cu maxim la 408°C; diferenta provine din vitezele de incalzire/racire
diferite), corespunzand transformarii de faza Na2MoO4 cubic (Fd3m) in Na2MoO4 ortorombic
(Pbn21). Cel de-al doilea efect endoterm, scazut ca intensitate, a fost pus in evidenta in intervalul
595-624°C cu maxim la 608°C; si acest efect este reversibil (la racire, datorita intensitatii scazute se
poate evidentia doar maximul, la 571°C), corespunzand tranzitiei de faza Na2MoO4 ortorombic
(Pbn21) in Na2MoO4 ortorombic (Fddd). Cel de-al treilea efect endoterm, mai intens decat cel
precendent, apare intre 653-672°C cu maxim la 662°C. Si acest efect este reversibil, aparand in
procesul de racire intre 612-594°C cu maxim la 608°C. Acest proces corespunde transformarii
Na2MoO4 ortorombic (Fddd) in Na2MoO4 hexagonal (P63/mmc). Ultimul efect endoterm, relativ
intens, este localizat in intervalul 695-712°C cu maxim la 702°C. Caracterul reversibil al acestui
proces este evidentiat prin aparitia sa in cursul racirii, in intervalul 680-661°C cu maxim la 675°C.
Acest ultim proces corespunde topirii solidului - Na2MoO4 hexagonal (P63/mmc). Caracterul
reversibil al proceselor fizice suferite de materialul investigat in cursul investigatiei atesta ca
procesul de topire/solidificare este congruent si ca materialul nu sufera transformari chimice (cu
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exceptia pierderii apei de hidratare) in cursul incalzirii. In concluzie, materialul anhidru este stabil
pana la temperatura de 800°C.
Studiul efectuat asupra celui de-al doilea precursor, ZrOCl2*8H2O (Fig. 11) prezinta multiple etape
endoterme de pierdere de masa pe tot parcursul intervalului de temperatura investigat. O prima etapa
incepe la 49°C, corespunzand probabil eliminarii unei molecule de apa. Suprapunerea dintre aceasta
etapa si urmatoarea nu permite atribuirea precisa a procesului chimic ce are loc. La 133°C pierderea
de masa inregistrata este de 22.4 %, ceea ce corespunde pierderii a 4 molecule de apa de catre
precursorul initial, in primele doua etape endoterme. La temperatura de 189°C, pierderea de masa
este de 39.1%, corespunzand la 7 molecule de apa pierdute de compusul initial. Pierderea de masa
de 44.7%, corespunzatoare pierderii integrale a apei de hidratare cu formarea ZrOCl2 anhidru s-a
observat pentru temperatura de 221°C, dar suprapunerea cu etapa urmatoare (pierdere a Cl2 cu
formarea ZrO2) face dificila separarea acestei etape. Ultima etapa corespunzatoare pierderii Cl2 are
loc lent, pe un interval larg de temperatura. Pierderea de masa totala calculata stoechiometric pentru
descompunerea termica completa a ZrOCl2*8H2O la ZrO2 corespunde unei pierderi de masa de
61.7%. In experimentul efectuat s-a observat o pierdere de masa totala de 58.5% ceea ce ar putea
avea urmatoarele cauze: descompunerea ZrOCl2 cu formare de ZrO2 sa nu fie completa la
temperatura de

Fig. 11 Curbele de analiza termogravimetrica, analiza termica diferentiala si termogravimetrica
derivata in domeniul de temperatura ambiant-800°C pentru precursorul ZrOCl2*8H2O.
800°C (maximul temperaturii din acest experiment) sau prezenta unor urme de umezeala (pe langa
apa de hidratare) in materialul initial supus investigarii. Date din literatura arata o forma similara a
curbelor TG si DTA pentru experimente efectuate in conditii similare (atmosfera de aer, viteza de
incalzire 10 K*min-1) dar pana la 1000°C. Pierderile de masa in procente nu pot fi comparate cu
experimentul nostru deoarece autorii respectivi au studiat comportamentul termic al uscarii unei
solutii de ZrOCl2 si nu al solidului ZrOCl2*8H2O. Se poate compara totusi pozitia maximului
efectului exoterm aflat, pentru experimentul nostru la 473°C si respectiv ~460°C in referinta. Acest
efect (insotit in cadrul experimentului nostru si de o pierdere de masa mai accentuata) corespunde
cristalizarii in forma tetragonala a ZrO2 format. In concluzie, se poate afirma ca ZrOCl2*8H2O nu
este stabil termic in domeniul de temperatura investigat, atat din punct de vedere al pierderii apei de
hidratare, cat si din punct de vedere al stabilitatii solidului rezultat dupa pierderea integrala a apei de
hidratare.
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Studiul gelului Mo/Zr din Kazahstan (Fig. 12) arata o singura etapa de pierdere de masa endoterma
de 15.6% intre 50-440°C. La temperaturi superioare se observa totusi o pierdere de masa foarte
lenta, pana la temperatura maxima a acestui experiment, pierderea de masa totala fiind de 16.1%. Se
remarca prezenta unui efect exoterm, fara pierdere de masa, in intervalul 551-581°C cu maxim la
565°C. Acest efect ar putea fi atribuit cristalizarii ZrO2 rezultat in urma descompunerii gelului de
Mo/Zr anhidru. Temperatura mult mai ridicata a aparitiei acestui efect s-ar putea corela cu
stabilitatea termica mai mare a gelului Mo/Zr fata de cea a precursorului ZrOCl2*8H2O. Prezenta
unui efect exoterm la racire, in intervalul 428-415°C cu maxim la 422°C denota faptul ca au avut loc
modificari chimice importante (si ireversibile) in structura gelului Mo/Zr in urma incalzirii la 800°C.
Procesul ce determina aparitia acestui efect exoterm la racire nu a putut fi determinat cu exactitate
(daca acest proces exoterm la racire s-ar datora tranzitiei de faza ortorombic -> cubic a Na2MoO4
nereactionat ce ar fi probabil sa apara in acest interval de temperatura, atunci procesul endoterm
corespunzator tranzitiei cubic -> ortorombic ar trebui sa apara in timpul procesului de incalzire, ceea
ce nu se observa, asadar elimina aceasta ipoteza).
Gelul Mo/Zr in raport 1:1 (Fig. 13) prezinta doua pierderi de masa mai accentuate: intre 50°C si
aproximativ 260°C (endoterma) de 12.0% si respectiv intre aproximativ 260°C si 530°C pana la
16.1% pierdere de masa totala. Nu poate fi facuta o separare neta intre aceste doua etape datorita
suprapunerii acestora. Cea de-a doua etapa include atat procese chimice (efecte slab endoterme) cat
si un proces exoterm localizat in intervalul 410-517°C cu maxim la aproximativ 460°C. Acest
proces exoterm ar putea fi corelat cu cristalizarea ZrO2, temperatura maximului fiind apropiata de
valoarea obtinuta in studiul comportamentului termic al precursorului ZrOCl2*8H2O. Suprapunerea
proceselor chimice endoterme peste procesul fizic de cristalizare al ZrO2 ar putea explica alura
largita a acestui

Fig. 12 Curbele de analiza termogravimetrica, analiza termica diferentiala si termogravimetrica
derivata in domeniul de temperatura ambiant-800°C pentru gelul Mo/Zr din Kazahstan.
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Fig. 13 Curbele de analiza termogravimetrica, analiza termica diferentiala si termogravimetrica
derivata in domeniul de temperatura ambiant-800°C pentru gelul Mo/Zr in raport 1:1.
peak si deci intervalul larg de temperatura in care procesul are loc. La fel ca in cazul gelului din
Kazahstan, in timpul racirii apare un proces exoterm slab, cu maxim situat la 405°C, proces a carui
origine e dificil de atribuit.
Comportamentul termic al gelului de Mo/Zr in raport 1:1.25 (Fig. 14) prezinta, asemanator
gelului Mo/Zr in raport 1:1 o pierdere de masa in doua etape: intre 68°C si aproximativ 250°C
(foarte slab endoterma) de 8.1% si respectiv intre aproximativ 250°C si 655°C pana la 14.4%
pierdere de masa totala. Prezenta unui efect exoterm foarte larg si slab ar putea fi estimata ca avand
maximul la aproximativ 530°C si care ar putea corespunde cristalizarii ZrO2. Este de remarcat faptul
ca desi acest gel contine mai mult precursor de Zr fata de gelul descris inainte, efectul exoterm
corespunzator cristalizarii ZrO2 este foarte slab, chiar dificil de evidentiat. Intensitatea acestui
maxim, cat si temperatura mult mai mare la care apare (fata de gelul Mo/Zr 1:1) pot fi corelate cu
morfologia sau chiar structura chimica diferita a acestui gel fata de gelul Mo/Zr 1:1.
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Fig. 14 Curbele de analiza termogravimetrica, analiza termica diferentiala si termogravimetrica
derivata in domeniul de temperatura ambiant-800°C pentru gelul Mo/Zr in raport 1:1.25.
In timpul racirii nu s-a observat prezenta niciunui efect termic.
Gelul de Mo/Zr preparat in raport 1:1.5 (Fig. 15) prezinta de asemenea doua etape de descompunere:
intre 66°C si aproximativ 294°C de 8.7% si respectiv intre aproximativ 294°C si

Fig. 15 Curbele de analiza termogravimetrica, analiza termica diferentiala si termogravimetrica
derivata in domeniul de temperatura ambiant-800°C pentru gelul Mo/Zr in raport 1:1.5.
660°C pana la 13.8 % pierdere de masa totala. Prima etapa de descompunere este slab endoterma, in
cea de-a doua se poate evidentia prezenta unui efect exoterm slab, corespunzator unui peak foarte
larg, asemanator gelului Mo/Zr 1:1.25. Maximul acestui peak exoterm larg este situat la aproximativ
502°C, putand fi atribuit cristalizarii ZrO2. Desi acest material prezinta o compozitie mai bogata in
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precursor de Zr, peak-ul ce ar corespunde cristalizarii ZrO2 este foarte slab, ceea ce arata diferente
morfologice/structurale mari fata de gelul Mo/Zr 1:1 si asemanari cu gelul Mo/Zr 1:1.25. De
asemenea, in timpul racirii, nu s-au observat efecte termice, la fel ca in cazul gelului Mo/Zr 1:1.25.
In urma studiilor de analiza termica efectuate, se poate trage concluzia ca gelurile de Mo/Zr in urma
incalzirii la 800°C sufera transformari chimice ireversibile, acestea incepand la temperaturi relativ
joase (50-70°C) ce corespund foarte probabil pierderii apei, urmata de alte procese atat chimice cat
si fizice (cristalizarea ZrO2). Din punct de vedere al numarului etapelor de descompunere, gelul din
Kazahstan se comporta diferit, acesta prezentand o singura etapa, pe cand celelalte geluri se
descompun in doua etape, acest fapt putand fi legat de modul diferit de preparare al acestora. Dintre
gelurile Mo/Zr 1:1, 1:1.25 si 1:1.5 cea mai mare similitudine cu gelul din Kazahstan o prezinta gelul
Mo/Zr 1:1, caracteristicile comune fiind: a) pierderea de masa totala (care coincide - 16.1%) b)
prezenta efectului termic exoterm la incalzire ce poate fi atribuit cristalizarii ZrO2 dar care apare la
temperaturi diferite (565°C, respectiv 460°C). Diferenta mare intre aceste temperaturi poate fi
atribuita caii diferite de sinteza, aceasta putand induce modificari morfologice sau structurale
oarecum asemanatoare gelului Mo/Zr 1:1.25 pentru care aceasta temperatura este de 530°C, si, c)
prezentei efectului slab exoterm observat la racire (422°C pentru gelul din Kazahstan si respectiv
405°C pentru gelul Mo/Zr 1:1). Acest efect exoterm nu a fost observat la gelurile Mo/Zr 1:1.25 si
respectiv 1:1.5.
Caracterizarea gelurilor de Mo-Zr prin analiza granulometrica
Caracterizarea prin analiza granulometrica a constat in:
-determinnarea granulatiei gelurilor de Mo-Zr;
-evaluarea dimensiunii medii a particulelor acestui gel
In acest scop s-a folosit metoda DLS, utilizand un aparat de tip ZETASIZER de la firma
Malven.
Pentru fiecare esantion de gel de Mo-Zr s-au facut cate trei inregistrari pentru determinarea
granulatiei medii a gelului res[ectiv. In Fig. 16-19 sunt prezentate rezultatele obtinute pentru
cele patru esantioane de gel analizate.

Fig. 16 Analiza granulometrică a gelului din Kazahstan
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Fig. 17 Analiza granulometrică a gelului IFIN-HH, Mo:Zr = 1:1

Fig. 18 Analiza granulometrică a gelului IFIN-HH, Mo:Zr = 1:1,25

Fig. 19 Analiza granulometrică a gelului IFIN-HH, Mo:Zr = 1:1,50
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Din analiza datelor obtinute prin aceste masuratori se constata ca exista anumite diferente in
ce priveste granulatia gelurilor studiate si dimensiunile medii ale particulelor respective.
Astfel, gelul obtinut la IFIN si avand raportul Mo:Zr 1:1, are o granulatie ce prezinta o
distributie bimodulara, adica exista doua generatii de particule, unele cu diametrul mediu de
227,1 nm avand o pondere de 93,6% si altele cu diamertul mediu de 41nm avand o
pondere de 6,4%. O structura similara prezinta si gelul din Kazahstan cu o distributie tot
bimodala. O specie de particule cu diametrul mediu 300,3 nm si o pondere de 79,3% iar
cealalta specie de particule au diametrul mediu 269,7 nm si o pondere de 20,7%.
In cazul gelului obtinut la IFIN-HH si avand raportul Mo-Zr=1:1,25 distributia dimensiunilor
granulelor este simpla, fiind pusa in evidenta o singura specie de granule cu diamertul
mediu de 93,56 nm (ponderea fiind evident 100%). Gelul obtinut la IFIN-HH cu raportul
Mo-Zr=1:1,50 prezinta tot o distributie bimodala, o specie de granule avand diamertul mediu
de 204,2 nm si o pondere de 92,1% iar cealalta specie cu diametrul de 42,55 nm si o
pondere de 7,9%, dar aceasta distributie este pusa in evidenta doar la a treia inregistrare a
distributiei, adica probabil dupa ce particulele cu dimensiuni mai mari s-au separat din
mediul respectiv dispersant, care in toate cazurile a fost glicerina.
Comparand cele 4 geluri analizate se constata o asemanare mai accentuata intre gelul din
Kazahstan si cel obtinut la IFIN-HH cu raportul Mo-Zr=1:1. Odata cu scaderea raportului
Mo-Zr (cu cresterea cantitatii de Zr peste cea stoichiometrica in compusul Mo-Zr) apare
tendinta de micsorare a dimensiunilor granulelor de gel.
V.Concluzii
-Locatia de iradiere din reactorul TRIGA-SSR selectata a fost - XC1; putere ~ 5,8 MW;
-S-a realizat caracterizarea locatiei de iradiere XC1 la putere de 1 MW:
-Fluxul neutronilor termici cu energia mai mică decât energia de tăiere a cadmiului este:
ΦSc= 1.36*1013 n/cm2s
-Energia medie a spectrului este : 3.14*10-1MeV.
-Fluxul neutronilor termici subcadmiu ( E < 0.5eV) furnizat de cod este:
ΦSc= 1.76*1013 n/cm2s
-Fluxul rapid (0.1<E>18 MeV)
ΦR= 4.42*1012 n/cm2s

-Raportul în cadmiu este: Rcd= RAu/(RAu)Cd= 3.023
-Raportul dintre fluxul termic şi cel epitermic este: f = ΦTh/ΦEpi = 19.66
-Folosind locatia XC1 pentru productia acestui radioizotop se pot obtine activitatile maxime
posibile pe probele supuse iradierii; pentru a se putea obtine aceste activitati maxime reactorul
trebuie sa functioneze la putere maxima pe o perioada de minim o saptamana fara intreruperi de
lunga durata.
-Spectrele FT-IR ale celor trei geluri obtinute precum si cel al gelului din Kazahstan sunt
similare, aproape identice, ceea ce dovedeste ca si structura chimica a acestora este practic
identica. O anumita diferentiere se poate datora apei de cristalizare din reteaua gelului, ceea
ce insamna ca si proprietatile fizico-chimice ale gelului pot fi influientate de cantitatea de
apa din gel
-Incercarile de a obtine informatii structurale prin metoda difractiei razelor X nu au dus la
rezultate concludente neputand fi puse in evidenta maxime de difractie din cauza gradului de
cristalinitate redus al gelurilor
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-Studiile de analiza termica duc la concluzia ca gelurile de Mo-Zr, prin incalzire pana la
800OC sufera transformari chimice ireversibile, acestea incepand la temperaturi joase, in jur
de 50-70 OC, ceea ce corespunde probabil pierderii apei urmata apoi de alte procese atat
chimice cat si fizice (cristalizarea ZrO2).
-Dintre gelurile preparate cea mai pronuntata similitudine cu cel gelul din Kazahstan o
prezinta gelul cu raportul Mo-Zr=1:1. Acestea similitudine consta in:
- Pierderea de masa totala practic aceeasi: 16,1%;
- Prezenta efectului termic exoterm la incalzire ce poate fi atribuita cristalizarii
ZrO2 dar care apare la temperaturi diferite: 565 OC si, respective 460 OC, diferenta ce
poate fi atribuita cailor diferite de sinteza, ceea ce poate introduce modificari
mofologice sau structurale intr-o oarecare masura asemanatoare gelului cu raportul
Mo:Zr=1:1,25 pentru care aceasta temperatura este 530 OC
- Prezenta efectului slab exoterm observat la raciere (422 OC in cazul gelului din
Kazahstan si respectiv 405 OC pentru gelul preparat cu raporul Mo:Zr=1:1. Acest
efect nu se observa la gelurile preparate cu raportul 1:1,25 si 1:1,50
-Analiza granulometrica arata ca exista diferente in ce priveste granulatia gelurilor studiate si
dimensiunile medii ale particulelor. Gelurile preparate cu raportul Mo:Zr=1:1 si 1:1,50,
precum si gelul din Kazahstan prezinta o distributie bimodala a granulatiei, adica exista
doua generatii de granule cu diametre medii diferite, in timp ce gelul preparat cu raportul
Mo:Zr=1:1,25 prezinta o singura specie de granule cu diametrul mediu de 93,56 nm. si din
acest punct de vedere similitudinea cea mai pronuntata se constata intre gelul din Kazahstan
si cel preparat cu raportul Mo:Zr=1:1
-Determinarea puritatii radionuclidice a Na99mTcO4 eluat -spectrul gama prezinta un singur
maxim, corespunzator energiei de 140,51 keV, valoare ce coincinde cu datele din literature;
valorile experimentale obtinute pentru puritatea radionuclidica au fost mai mari de 99 %
-Determinarea puritatiii radiochimice a Na99mTcO4 de uz farmaceutic- valorile experimentale
obtinute pentru puritatea radionuclidica au fost mai mari de 95 %
-Determinarea timpului de injumatatire al radionuclidului 99mTc prin masurarea variatiei in
timp a activitatii a condus la o dependenta liniara (cu coeficentul de corelatie r=0,9865) intre
logaritmul activitatii masurate si timp, din panta careia s-a obtinut un timp de injumatatire
de 357,3 minute, de asemena in buna concordanta cu datele din literature
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Raportul Stiintific si Tehnic (RST) in extenso
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Denumirea Proiectului: “Obtinerea unui nou tip de generator de
tehnologia gelului de 99Mo-Zr, utilizand 99Mo de iradiere”
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Mo/99mTc bazat pe

Etapa IV/15.12.2009: “Realizarea instalatiei tehnologice de preparare a gelului de 99Mo-Zr”
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I.Obiective generale

-Realizarea unui parteneriat complex intr-un domeniu prioritar-tehnici nucleare-realizare de noi
produse radiofarmaceutice cu utilizari in medicina nucleara;
-Realizarea unei tehnologii de iradiere si obtinere a materiei prime iradiate, a tehnologiei de
obtinere a gelului de Mo-Zr si a unui model experimental de gel generator de 99Mo/99mTc
II.Obiectivele Etapei de executie IV/15.12.2009
- Realizarea instalatiei tehnologice de preparare a gelului de 99Mo-Zr
III.Rezumatul Etapei IV/15.12.2009
Activitati desfasurate:
Activitate IV.1
Realizarea instalatiei tehnologice de preparare a gelului de 99Mo-Zr

Avand in vedere ca in fazele anterioare s-au stabilit etapele procesului tehnologic de obtinere a
gelului 99Mo-Zr, conditiile de reactie, punctele critice ale procesului, in aceasta faza s-a trecut la
realizarea unei instalatii care sa indeplineasca cerintele impuse de procesul de preparare.
S-a realizat o schita a instalatiei tinand cont de conditiile pe care aceasta trebuie sa le indeplineasca;
-s-a calculat volumul vasului de reactie;
-s-a identificat posibilitatea de conectare a instalatiei la vasele de alimentare cu reactivi;
-s-a identificat posibilitatea de conectare a instalatiei la echipamentele auxiliare, respectiv:
- pompa de vid;
- echipamentul de uscare al gelului;
- pH-metrul;
- agitatorul
-s-au realizat componentele din sticla (vasul de reactie, vasul de filtrare, vasele de alimentare cu
reactivi), traseele de alimentare, conexiunile;
-a fost realizata instalatia din componente;
-au fost conectate echipamentele auxiliare la instalatia realizata
Instalatia astfel realizata a fost introdusa in incinta etansa protejata conectata la sistemul de
ventilatie al cladirii, dat fiind ca se lucreaza cu materiale radioactive cu activitati ridicate.
S-a realizat conectarea la reteaua electrica a echipamentului de uscare, a pH-metrului, a pompei de
vid si a agitatorului.
S-au conectat traseele de alimentare cu solutiile de reactiv.
Manipularea materiei prime radioactive, a instalatiei se realizeaza cu ajutorul mainilor mecanice,
operatorul putand urmari procesul prin vizorul din sticla cu plumb cu care este prevazuta incinta etansa
protejata.
S-au testat traseele de alimentare urmarind circulatia fluidelor dinspre vasele de alimentare cu
reactiv spre vasul de reactie.
S-au reprodus etapele procesului de preparare a gelului de 99mMo-Zr cu material neradioactiv.
Rezultate obţinute:
In urma experimentelor desfasurate s-au obtinut urmatoarele rezultate:
-S-a realizat instalatia de preparare a gelului de 99mMo-Zr;
-S-a amplasat instalatia realizata in incinta etansa protejata;
-S-au realizat legaturile de alimentare a vasului de reactie cu reactivi;
-S-au conectat echipamentele auxiliare instalatiei;
-S-au testat traseele de alimentare;
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-S-au reprodus etapele procesului de preparare a gelului de 99mMo-Zr cu material neradioactiv
Gradul de realizare a obiectivelor: Obiectivele planificate in cadrul Etapei 4/15.12.2009 au fost
realizate integral.

IV.Descrierea stiintifica si tehnica, cu punerea in evidenta a rezultatelor fazei si gradul de
realizare a obiectivelor; (se vor indica rezultatele)

•

locatie optima de iradiere a materiei prime MoO3 la reactorul Triga-SCN-Pitesti este locatia
de iradiere XC1 caracterizata prin urmatorii parametrii:
- puterea de functionare a reactorului de 9,6 MW
- ΦSc= 1.3*1014 n/cm2s
- f = ΦTh/ΦEpi = 19.66
- Timp de iradiere=1 saptamana (168 ore)
unde: ΦSc este fluxul de neutroni termici;
f = ΦTh/ΦEpi este raportul dintre fluxul de neutroni termici si fluxul de neutroni
epitermici

• Cantitatea de materie prima si modul de ambalare
Materia prima MoO3 (de compoziţie izotopică naturală şi puritate chimică >99 %) in cantitate de
6 g (cu un continut de ~ 4 g de Mo) se ambaleaza intr-un penal de aluminiu cu dimensiunile de φ 10
x 50 mm, varianta ambalarii in fiola de cuart inchisa la flacara determinand o reducere a activitatii
specifice obtinuta post-iradiere cu ~ 20 %.
Ambalajul primar se introduce in blocul de aluminiu exterior cu dimensiunile de φ 12 x 60 mm
care se inchide etans prin sudura in fascicol de electroni.
Dupa verificarea etanseitatii inchiderii blocul de iradiere se introduce in tevile de zircaloy si se
introduce la iradiat in reactorul nuclear in locatia de iradiere stabilita.
Dupa iradiere materia prima iradiata este transportata in container de plumb tip AP-60 sau AP100.
Dezambalarea blocului care contine materia prima iradiata se face in incinta etansa protejata.
Blocul de iradiere se fixeaza in dispozitiv iar capacelul blocului de iradiere se taie cu ajutorul frezei.
Penalul de aluminiu interior care contine materia prima iradiata se transfera intr-un container tip
AP-25 si se transfera la incinta de prelucrare.
Activitatea specifica estimata pentru MoO3 iradiat in conditiile mentionate anterior este de ~ 2
Ci/g Mo (74 GBq/g Mo); activitatea totala pentru 6 g de MoO3 cu un continut de ~ 4 g de Mo va fi
de ~8 Ci (296 GBq).
Luand in considerare o reducere a acestei activitati estimate cu 50 %, reducere datorata
randamentului de iradiere; dezintegrarii de la momentul incetarii iradierii pana la finalizarea
procesului de prelucrare radiochimica; randamentului de prelucrare radiochimica a gelului, se poate
estima ca activitatea finala a gelului de Mo-Zr va fi de ~ 4 Ci (148 GBq).
Activitatile unui generator de 99Mo/99mTc sunt cuprinse intre 4-18 GBq, rezulta ca din activitatea
finala rezultata 4 Ci (148 GBq) se pot obtine 8 generatori de 18 GBq.
Cantitatea maxima de gel/colonita poate fi de 6-7 g, la cantitati mai mari s-a constatat o scadere
a randamentul de elutie.
• Metoda de prelucrare radiochimica-obtinerea gelului de Mo-Zr
Dupa ce au fost experimentate diferite variante de gel de Mo-Zr in care raportul Mo :Zr varia de
la 1 :1; la 1:1,25; la 1:1,5, s-a selectat varianta gelului de Mo-Zr in care raportul Mo:Zr este de
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1:1,25; de acest raport depinde cantitatea de Mo fixata in matricea de gel si stabilitatea fixarii Mo in
matrice.
Raportul Mo : Zr, produce diferite aranjamente polimolibdate pe o unitate octaedrica
in jurul Zr, structură care este influentata in special de continutul de apa.
Cand proportia de 99Mo in gel creste, activitatea gelului de Mo-Zr va fi mai mare, de
asemenea o cantitate mai mica de apa este retinuta in gel si eficienta de elutie creste.
In acest caz, insa, 99Mo nu mai este atat de bine retinut in matricea gelului format. Ca
urmare, în eluatul de pertechnetat apar cantitati mai mari de 99Mo, in acest caz
puritatea radionuclidica fiind mai redusa.
Cu cat proportia de Zr este mai mare, cu atat Mo este mai bine reţinut în matricea
gelului format, ca urmare, in eluatul de pertechnetat apar cantitati reduse de 99Mo,
insa, in acest caz, randamentul de elutie este mai scazut.
Deoarece clorura de zirconil poate forma cu apa hidroxizi greu solubili, cu cat
proportia de Zr va fi mai mare, excesul de Zr nu se va lega de Mo, ci va forma astfel
de hidroxizi determinand cresterea inutila a masei de gel rezultat.
Gelul de Mo-Zr, se prezinta sub forma unui precipitat gelatinos si amorf a carui compozitie
poate varia functie de conditiile de preparare.
Structura gelului este tip sita, cu pori si canale, continand un bogat surplus de grupari hidroxi si
molecule de apa legate de grupări metalice.
Elutia 99mTc din gelul de 99Mo-Zr depinde de structura chimica a gelului, de
dimensiunile particulelor gelului, de distributia porilor in matrice.
Reteta de preparare a gelului de Mo-Zr în cazul în care raportul Mo:Zr=1:1,25, pornind de
la o cantitate de 6 g de MoO3 :
6 g de MoO3 se dizolva in 30 mL soluţie NaOH 3 M cu agitare si incalzire.
Se prepară o solutie de ZrOCl2 0,25 M, obtinuta prin dizolvarea a 17,64 g ZrOCl2 x 8 H2O în
219 mL apa distilata.
Peste soluţia de Na2MoO4 rezultată se adaugă rapid soluţia de ZrOCl2.
Se ajustează pH-ul gelului la 4-4,5.
Se formează gelul de Mo-Zr.
Gelul se lasă în repaus căteva minute după care se filtrează la vid.
După filtrare, gelul se usucă în curent de aer cald timp de 4-6 ore la temperatura de 1000C.
Gelul uscat se fragmentează prin adăugare de soluţie de NaCl 0,9% rece peste gelul fierbinte.
Fragmentele rezultate se reusucă în curent de aer cald timp de 2-4 ore la temperatura de 1000C.
Masa gelului de Mo-Zr uscat rezultat este de ~ 18,3132 g.
• Alte conditii de reactie care influenteaza procesul:
-solutia de ZrOCl2 trebuie preparata proaspata inaintea adaugarii peste solutia de molibdat de
sodiu, adaugarea trebuie sa fie rapida, deoarece clorura de zirconil poate forma hidroxizi greu
solubili care determină reducerea cantitatii efective de Zr care reactioneaza cu molibdatul de sodiu
si care se leaga de Mo pentru formarea gelului de Mo-Zr;
-pH-ului joaca un rol extrem de important in formarea gelului de molibdat de zirconiu, a
structurii fizice si chimice al acestuia-atunci cand pH-ul se situeaza in domeniul acid, molibdenul
din solutie este foarte putin retinut, iar legarea in matricea de molibdat de zirconiu este slaba; in
cazul in care pH-ul se situeaza in domeniul bazic, se formeaza hidroxizii greu solubili ai clorurii de
zirconil, rezultand o cantitate mult prea mare de gel de Mo-Zr, care contine insa o cantitate redusa de
molibden retinut in matrice; valoarea optima a pH-ului este de 4-4,5;
-temperatura aplicata la uscarea gelului este foarte importanta, deoarece temperatura determina
structura ulterioara a gelului- temperatura de uscare poate fi cuprinsa intre (60…120)0C; o
temperatura mai mare de 1200C determina descompunerea gelului.
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Etapele procesului de preparare a gelului de Mo-Zr sunt prezentate in Fig.1.
MoO3
6g
30 mL
NaOH
3M

17,64 g ZrOCl2 x 8 H2O
H2O2
1-2
picături

219 mL
H2O
ZrOCl2
Soluţie 0,25 M
pH=1,5

Na2MoO4
pH=12

Gel de Mo-Zr

Ajustare pH
Gel de Mo-Zr
pH=4-4,5

Filtrare

Uscare
1000C

NaCl 0,9 %
rece
Mărunţire
gel

Uscare
fragmente
gel
1000C

Umplere
coloană

•

Fig.1 Etapele procesului de preparare a gelului de Mo-Zr
Realizarea instalatiei de preparare a gelului de Mo-Zr
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Tinand cont de conditiile de reactie, de punctele critice ale procesului s-a realizat o schita a
instalatiei de preparare a gelului de Mo-Zr, prezentata in Fig.2.
Instalatia este alcatuita din urmatoarele componente:
-vas de reactie din sticla prevazut cu 6 cai, prin calea principala din partea superioara a
vasului s-a introdus un agitator mecanic actionat de un dispozitiv plasat in incinta etansa protejata in
exteriorul instalatiei; prin una din caile laterale situata in partea dreapta superioara a vasului se
introduce o sonda de pH si o sonda de compensare a temperaturii, ambele sonde sunt conectate la un
pH-metru cu afisaj plasat in exteriorul incintei protejate, tot prin aceasta cale se va realiza
introducerea materiei prime iradiate 99MoO3, inainte de inceperea procesului de preparare; la
celelalte 3 cai laterale se conecteaza circuitele de alimentare cu reactivi, respectiv alimentare cu
solutie de NaOH, cu solutie de clorura de zirconil, cu solutie pentru ajustarea pH-ului (solutie bazica
sau acida dupa caz). Circuitele de alimentare fac legatura intre vasul de reactie si vasele de reactivi
situate in exteriorul incintei etanse protejate. Transferul reactivilor din vasele de reactivi in vasul de
reactie se face cu ajutorul unor robineti cu 3 cai. In partea inferioara a vasului de reactie s-a practicat
o cale prevazuta cu robinet pentru eliminarea gelului de Mo-Zr dupa finalizarea procesului de
preparare. Volumul total al masei de reactie dupa adaugarea tuturor cantitatilor de reactivi este de ∼
300 mL.
-vasul de filtrare este format dintr-un vas de sticla prevazut cu o cale laterala prin care se
realizeaza conectarea acestuia la o pompa de vid situata in exteriorul incintei etanse protejate si
dintr-o palnie tip Buchner.
Vasul de filtrare este plasat imediat sub vasul de reactie astfel incat scurgerea vasului de reactie sa
corespunda palniei de filtrare pentru a impiedica dispersarea de solutie sau particule de gel
radioactiv in exteriorul vasului in momentul filtrarii. In acest mod se evita contaminarea radioactiva.
Dupa transferarea gelului de Mo-Zr in vasul de filtrare, se va trece o cantitate de apa distilata prin
vasul de reactie pentru antrenarea eventualelor cantitati de gel de Mo-Zr care au aderat la peretii
vasului de reactie.
-echipamentul de uscare al gelului de Mo-Zr este plasat tot in incinta etansa protejata. El
consta intr-o suflanta de aer, al carui debit si temperatura poate fi reglata. Reglarea temperaturii se
realizeaza electronic prin fixarea unei valori prestabilite si mentinerea constanta a acestei
temperaturi pe tot parcursul operatiei de uscare a gelului de Mo-Zr.
Temperatura aplicata la uscarea gelului este foarte importanta, deoarece temperatura determina
structura ulterioara a gelului, temperatura de uscare fiind cuprinsa in intervalul (60…120)0C; o
temperatura mai mare de 1200C determina descompunerea gelului. Asadar echipamentul de uscare
va fi reglat la o temperatura de maxim 1000C, temperatura care va ramane constanta pe toata
perioada de uscare a gelului.
Este de preferat ca uscarea gelului sa se realizeze in curent de aer cald (alte variante de uscare ar
putea utilizarea unei etuve sau a unui cuptor cu microunde), asigurandu-se astfel o mai buna
eliminare a apei si o uscare in toate straturile gelului.
In cazul experimentelor realizate s-a utilizat acest echipament de uscare, respectiv suflanta de aer
cald cu temperatura reglabila electronic care a asigurat o uscare uniforma a gelului.
In experimentele urmatoare vom testa si o alta varianta de uscare, utilizand un echipament de
uscare, respectiv o etuva (achizitionata in etapa anterioara) care areurmatoarele caracteristici tehnice:
- Dimensiuni externe (L x l x H)- 450 x 400 x 500 mm;
- Dimensiuni interne (L x l x H)- 300 x 250 x 270 mm;
- Volum-(20…25) L;
- Domeniu de temperatura-(15…200)0C;
- Posibilitate de reglare a temperaturiicu o precizie de ± 0,5 0C;
- Vacum-1 x 10-2 mbar;
- Circulatia aerului- cu posibilitate de reglare a debitului de aer circulant;
- Vizualizare proba- usa cu geam care sa permita vizualizarea probei
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Acest echipament are posibilitatea atat de a regla temperatura si de a mentine aceasta
temperatura la valoare constanta, de asemenea aerul in interiorul etuvei este circulat iar debitul
acestuia poate fi reglat. Faptul ca aceasta poate fi conectata si la vid este un avantaj pentru ca se
realizeaza o buna eliminare a apei si o uscare in toate straturile gelului.
Instalatia a fost amplasata in incinta etansa protejata conectata la sistemul de ventilatie al cladirii,
dat fiind ca se lucreaza cu materiale radioactive cu activitati ridicate.
S-a realizat conectarea la reteaua electrica a echipamentului de uscare, a pH-metrului, a pompei de
vid si a agitatorului.
S-au conectat traseele de alimentare cu solutiile de reactiv.
Manipularea materiei prime radioactive, a instalatiei se realizeaza cu ajutorul mainilor mecanice,
operatorul putand urmari procesul prin vizorul din sticla cu plumb cu care este prevazuta incinta
etansa protejata.
S-au testat traseele de alimentare urmarind circulatia fluidelor dinspre vasele de alimentare cu
reactiv spre vasul de reactie.
S-au reprodus etapele procesului de preparare a gelului de 99mMo-Zr cu material neradioactiv.
In Fig. 3 se prezinta imaginea instalatiei de preparare gel 99mMo-Zr, in partea stanga se poate
observa partea in care se realizeaza uscarea gelului, respectiv vasul de filtrare, echipamentul de
uscare si conexiunile corespunzatoare; in partea dreapta se poate observa partea de preparare a
gelului care cuprinde vasul de reactie, agitatorul, pH-metrul, caile de alimentare.
In Fig. 4 se prezinta imaginea exterioara a incintei etanse protejate in care se afla amplasata
instalatia de preparare a gelului de 99mMo-Zr si conexiunile de alimentare corespunzatoare, iar in
Fig.5 se poate observa pH-metru amplasat in exteriorul incintei.
In Fig. 6 si Fig.7 se prezinta imaginile cailor si vaselor de alimentare cu reactivi amplasate in
exteriorul incintei etanse protejate.
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Fig 3 Instalatie de preparare gel 99mMo-Zr
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Fig.4 Imagine exterioara incinta etansa protejata in care se afla
amplasata instalatia de preparare a gelului de 99mMo-Zr

Fig.5 pH-metru amplasat in exteriorul incintei
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Fig. 7 Imagine vase alimentare reactivi

Fig. 6 Imagine cai de alimentare reactivi si robineti
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V. Concluzii
In urma experimentelor desfasurate s-au obtinut urmatoarele rezultate:
-S-a realizat instalatia de preparare a gelului de 99mMo-Zr;
-S-a amplasat instalatia realizata in incinta etansa protejata;
-S-au realizat legaturile de alimentare a vasului de reactie cu reactivi;
-S-au conectat echipamentele auxiliare instalatiei;
-S-au testat traseele de alimentare;
-S-au reprodus etapele procesului de preparare a gelului de 99mMo-Zr cu material neradioactiv
In etapa urmatoare se va achizitiona si un echipament pentru dozarea pulberii gelului de
99m
Mo-Zr, care este necesar in etapa de umplere a gelului in colonitele de elutie ale gel
generatorului.
Gradul de realizare a obiectivelor: Obiectivele planificate in cadrul Etapei IV/15.12.2009
au fost realizate integral.
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Raportul Stiintific si Tehnic (RST) in extenso
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Domeniul: 7. Materiale, procese şi produse inovative; 7.4 Tehnologii nucleare; 7.4.3.
Aplicatii in medicina – produse radiofarmaceutice, PET, hadronoterapie
Denumirea Proiectului: “Obtinerea unui nou tip de generator de 99Mo/99mTc bazat pe
tehnologia gelului de 99Mo-Zr, utilizand 99Mo de iradiere”

Etapa V/10.12.2010: “Realizarea, experimentarea, demonstrarea functionalitatii
modelului de gel generator de 99Mo-99mTc”
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I.Obiective generale
-Realizarea unui parteneriat complex intr-un domeniu prioritar-tehnici nucleare-realizare de
noi produse radiofarmaceutice cu utilizari in medicina nucleara;
-Realizarea unei tehnologii de iradiere si obtinere a materiei prime iradiate, a tehnologiei de
obtinere a gelului de Mo-Zr si a unui model experimental de gel generator de 99Mo/99mTc
II.Obiectivele Etapei de executie V/10.12.2010
Realizarea, experimentarea, demonstrarea functionalitatii modelului de gel generator de
99
Mo-99mTc
Activitati desfasurate:
Activitate V.1
Realizarea sistemului de elutie
Activitate V.2
Realizarea sistemului de protectie
Activitate V.3
Realizarea modelului experimental de gel generator de 99Mo-99mTc
Activitate V.4
Iradiere tinte
Activitate V.5
Elutia Na99mTcO4 din sistemul de elutie al gel generatorului de 99Mo-99mTc
Activitate V.6
Determinarea parametrilor fizico- chimici si radiochimici ai solutiei de Na99mTcO4
Activitate V.7
Marcarea unei truse liofilizate utilizand solutie de Na99mTcO4 din gel generatorul de 99Mo99m
Tc
Activitate V.8
Determinarea parametrilor fizico- chimici si radiochimici ai produsului radiofarmaceutic
rezultat in urma marcarii trusei liofilizate utilizand solutie de Na99mTcO4 din gel generatorul
de 99Mo-99mTc
Activitate V.9
Demonstrarea functionalitatii si utilitatii gel generatorului de 99Mo-99mTc prin obtinerea
imaginilor scintigrafice utilizand produsul radiofarmaceutic rezultat in urma marcarii trusei
liofilizate utilizand solutie de Na99mTcO4 din gel generatorul de 99Mo-99mTc
Activitate V.10
Diseminare prin publicarea nationala a rezultatelor
III.Rezumatul Etapei V/10.12.2010
S-a pregatit o tinta de trioxid de molibden de compoziţie izotopică naturală şi puritate
chimică >99 %, care a fost iradiata la reactorul nuclear Triga la un flux de neutroni termici
1.7 x 1014 n/cm2s, timp de 8 zile.
Tinta iradiata a fost prelucrata radiochimic in conformitate cu procedura de preparare a
gelului de 99Mo-Zr (etapele procesului tehnologic fiind prezentate in Fig.3). Gelul obtinut s-a
introdus in sistemul de elutie constituit dintr-o seringa de polietilena cu dimensiunile de φ 16
x 50 mm; sistemul de elutie este prezentat in Fig.4 si 5.
Sistemul de elutie a fost montat in sistemul de protectie (carcasa de plumb de grosime 4 cm).
Tot ansamblul a fost introdus intr-o carcasa de plastic (Fig. 6)
S-a realizat elutia generatorului zilnic utilizand ca eluent sol. de NaCl 0.9 %, in volum de 10
ml.
Pertechnetatul de sodiu (Na99mTcO4) eluat a fost caracterizat din punct de vedere fizicochimic si radiochimic; s-a determinat pH-ul; puritatea radionuclidica; puritatea radiochimica;
activitatea.
Caracteristicile pertechnetatului de sodiu (Na99mTcO4) eluat au fost corespunzatoare, respectiv
puritate radiochimica mai mare de 98 %; pH cuprins intre 5.3-5.5, puritate radionuclidica mai
mare de 99,99 %; Aspectul solutiei de Na99mTcO4 a fost: limpede, incolora.
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Pertechnetatul de sodiu (Na99mTcO4) a fost utilizat pentru marcare a 3 truse liofilizate si
anume: MDP; PYRON; DMSA. Marcarea s-a efectuat utilizand cate 2 ml de Na99mTcO4, la
temperatura camerei, timp de marcare 15 min.
Trusele marcate au fost caracterizate din punct de vedere fizico-chimic si radiochimic.
S-a determinat pH-ul; puritatea radiochimica.
S-a urmarit in timp stabilitatea acestor produsi radiofarmaceutici rezultati (Fig. 7-11)..
Cu ajutorul echipamentului tip SPECT –Diacam Siemens de la Spitalul Th.Burghele s-au
realizat imagini comparative intre o sursa etalon de 99mTc si 99mTc obtinut in urma
experimentelor (Fig.12-18).
Cele 3 truse marcate cu 99mTc au fost utilizate pentru injectarea a 3 sobolani albi rasa Winstar
London; injectarea s-a facut cu cate 300 µl/sobolan; activitatea specifica a truselor marcate a
fost cuprinsa intre 136-186 µCi/ml; activitate injectata a fost de 40-55 µCi/sobolan.
S-au obtinut imagini scintigrafice cu ajutorul Camerei gama mobile Minicam II (Fig. 20-31).
Rezultate obţinute:
In urma experimentelor desfasurate s-au obtinut urmatoarele rezultate:
-Realizarea sistemului de elutie;
-Realizarea sistemului de protectie;
-Obtinere tinta iradiate;
-Realizarea modelului experimental de gel generator de 99Mo-99mTc;
-Obtinerea solutiei de Na99mTcO4;
-Caracterizarea fizico-chimica si radiochimica a solutiei de Na99mTcO4;
-Marcarea unei truse liofilizate cu solutie de Na99mTcO4 din gel generatorul de 99Mo-99mTc;
-Caracterizarea fizico-chimica si radiochimica a produsului radiofarmaceutic rezultat in urma
marcarii trusei liofilizate utilizand solutie de Na99mTcO4 din gel generatorul de 99Mo-99mTc;
-Obtinerea imaginilor scintigrafice utilizand produsul radiofarmaceutic rezultat in urma
marcarii trusei liofilizate utilizand solutie de Na99mTcO4 din gel generatorul de 99Mo-99mTc
-Diseminarea prin publicarea nationala a rezultatelor
Gradul de realizare a obiectivelor: Obiectivele planificate in cadrul Etapei 5/10.12.2010
au fost realizate integral.
IV.Descrierea stiintifica si tehnica, cu punerea in evidenta a rezultatelor fazei si gradul
de realizare a obiectivelor; (se vor indica rezultatele)
1.Obtinerea 99Mo prin iradiere la reactorul nuclear
Pregatirea tintei de trioxid de molibden in vederea iradierii
A fost pregatita o tinta de trioxidul de molibden-MoO3 (de compoziţie izotopică naturală şi
puritate chimică >99 %) astfel:
Trioxidul de molibden (MoO3) în cantitate de 6g / bloc de iradiere a fost ambalat în penal de
aluminiu (ambalaj primar-interior) cu dimensiunile: φ 10 x 50 mm învelit în folie de aluminiu
şi introdus în blocul exterior de aluminiu (ambalaj secundar-exterior) cu dimensiunile de φ 12
x 60 mm. Blocul exterior a fost apoi inchis etans prin bercluire.

Fig.1 Ambalaj primar-penal de aluminiu (φ
φ 10 x 50 mm)
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Fig.2 Ambalaj secundar-bloc de iradiere (φ
φ 12 x 60 mm)
Verificarea etanseitatii blocului de iradiere
Inchiderea etansa a materiei prime- trioxidul de molibden in blocul de iradiere este foarte
importanta, intrucat in timpul iradierii, datorita cresterii temperaturii poate avea loc intrarea
de apa din circuitul reactorului, determinand contaminarea si deteriorarea materiei prime.
Etanşeitatea blocului de iradiere s-a verificat prin scufundarea şi menţinerea acestuia în apă la
temperatura de 50 – 60 0C (metoda bulelor). Dacă nu apar bule, blocul este considerat etanş.
Blocul de iradiere s-a introdus in ţeava de zircaloy si apoi a fost introdus in vederea iradierii
între barele de uraniu din zona activă a reactorului Triga la flux de 1.7 x 1014 n/cm2s, timp de
8 zile.
Activitatea estimata la sfarsitul iradierii a fost de 1 Ci 99Mo.
2.Prelucrarea radiochimica a tintei iradiate; obtinerea gelului de Mo-Zr
Reteta de preparare a gelului de Mo-Zr în cazul în care raportul Mo:Zr=1:1,25, pornind
de la o cantitate de 6 g de MoO3 :
6 g de MoO3 s-au dizolvat in 30 mL soluţie NaOH 3 M cu agitare si incalzire.
Volumul de molibdat de sodiu Na2MoO4 rezultat a fost de 38 ml.
Din aceasta solutie s-a prelevat un volum de 0.7 ml a carei activitate s-a masurat cu ajutorul
unui calibrator de radioizotopi. S-a masurat intai activitatea 99mTc si apoi activitatea 99Mo.
In cazul masurarii activitatii 99Mo, proba se introduce intr-un container de Pb special care are
rolul de a ecrana 99mTc.
Activitatea totala de 99Mo (in volumul de 38 ml sol. molibdat de sodiu) la momentul
masurarii a fost de 37.3 mCi.
S-a preparat o solutie de ZrOCl2 0,25 M, obtinuta prin dizolvarea a 17,64 g ZrOCl2 x 8 H2O
în 219 mL apa distilata.
Peste soluţia de Na2MoO4 rezultată s-a adaugat rapid soluţia de ZrOCl2.
Se formează gelul de Mo-Zr.
Se ajustează pH-ul gelului la 4-4,5.
Gelul se lasă în repaus căteva minute după care se filtrează la vid.
Volumul total de filtrat rezultat a fost de 221 ml.
După filtrare, gelul se usucă în curent de aer cald timp de 4-6 ore la temperatura de 1000C.
Gelul uscat se fragmentează prin adăugare de soluţie de NaCl 0,9% (200 ml) rece peste gelul
fierbinte. Se filtreaza din nou.
Volumul de filtrat rezultat la a cea de a doua filtrare a fost de 200 ml.
Cele 2 solutii rezultate in urma filtrarii au avut un volum total de 421 ml. Din aceasta solutie
s-a prelevat o cantitate de 0.78 ml a carei activitate s-a masurat tot cu ajutorul calibratorului de
radioizotopi. Activitatea totala de 99Mo in tot acest volum de filtrat a fost de 593.72 µCi.
Aceasta cantitate de 99Mo este ramasa nelegata in gelul de Mo-Zr.
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Pentru a determina procentul de 99Mo nelegat din activitatea totala de 99Mo introdusa la
prelucrare s-a adus valoarea activitatii 99Mo-37.3 mCi la data de finalizare a obtinerii gelului
de Mo-Zr, respectiv 22.533 mCi.
% 99Mo nelegat =0.594*100/22.533 =2.64 %
restul de 97.36 % de 99Mo a fost legat in gelul de Mo-Zr.
Fragmentele de gel rezultate s-au reusucat în curent de aer cald timp de 2-4 ore la temperatura
de 1000C.
Etapele procesului de preparare a gelului de Mo-Zr sunt prezentate in Fig.1.
MoO3
6g
30 mL
NaOH
3M

17,64 g ZrOCl2 x 8 H2O
H2O2
1-2 picături

219 mL H2O
ZrOCl2
Soluţie 0,25 M
pH=1,5

Na2MoO4
pH=12

Gel de Mo-Zr
Ajustare pH
Gel de Mo-Zr
pH=4-4,5

Filtrare

Uscare
1000C
NaCl 0,9 %
rece
Mărunţire
gel

Uscare
fragmente gel
1000C

Umplere
coloană
Fig.3 Etapele procesului de preparare a gelului de 99Mo-Zr
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Conditii de reactie care influenteaza procesul de obtinere a gelului de 99Mo-Zr:
-solutia de ZrOCl2 trebuie preparata proaspata inaintea adaugarii peste solutia de molibdat de
sodiu, adaugarea trebuie sa fie rapida, deoarece clorura de zirconil poate forma hidroxizi greu
solubili care determină reducerea cantitatii efective de Zr care reactioneaza cu molibdatul de
sodiu si care se leaga de Mo pentru formarea gelului de Mo-Zr;
-pH-ului joaca un rol extrem de important in formarea gelului de molibdat de zirconiu, a
structurii fizice si chimice al acestuia-atunci cand pH-ul se situeaza in domeniul acid,
molibdenul din solutie este foarte putin retinut, iar legarea in matricea de molibdat de zirconiu
este slaba; in cazul in care pH-ul se situeaza in domeniul bazic, se formeaza hidroxizii greu
solubili ai clorurii de zirconil, rezultand o cantitate mult prea mare de gel de Mo-Zr, care
contine insa o cantitate redusa de molibden retinut in matrice; valoarea optima a pH-ului este
de 4-4,5;
-temperatura aplicata la uscarea gelului este foarte importanta, deoarece temperatura
determina structura ulterioara a gelului- temperatura de uscare poate fi cuprinsa intre
(60…120)0C; o temperatura mai mare de 1200C determina descompunerea gelului.
3.Realizarea sistemului de elutie; sistemului de protectie; Realizarea modelului
experimental de gel generator de 99Mo-Zr
Dupa obtinerea gelului de 99Mo-Zr uscat acesta a fost introdus in coloana de elutie a
generatorului. Coloana de elutie utilizata a fost o seringa de plastic de 10 ml cu urmatoarele
dimensiuni: φ 16 x 50 mm.
In seringa s-au introdus urmatoarele in urmatoarea ordine incepand de la baza seringii:
- sinter; 2 g de alumina (1 g de alumina acida + 1 g de alumina neutra); apoi din nou sinter;
gelul uscat; sinter
Rolul aluminei este de a retine eventualele impuritati, respectiv 99Mo.
In Fig. 4 este prezentat principiul constructiv al gel generatorului, respectiv sistemul de elutie.
Sistemul de elutie a fost introdus in protectia de Pb de 4 cm.
Aer

Filtru Millipore

Flacon vidat

NaCl
0,9 %

Coloană
Gel

Alumina
Sinter
Gel Mo-Zr
Fig. 4 Principiul constructiv în cazul gel generatorului de 99Mo/99mTc
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Fig. 5 Sistemul de elutie
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Sistem de protectie (plumb 4 cm)

Sistem de protectie in carcasa plastic

Sistemul de elutie montat in sistemul de
protectie

Sistem elutie; sistem protectie; carcasa plastic

Flacon vidat; flacon cu eluent sol.NaCl 0.9 %
Fig 6 Generatorul de 99Mo/99mTc asamblat
(sistem de elutie; sistem de protectie; carcasa plastic)
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4.Obtinerea solutiei de Na99mTcO4; Caracterizarea fizico-chimica si radiochimica a
solutiei de Na99mTcO4
In zilele urmatoare gel generatorul de 99Mo/99mTc a fost eluat utilizant sol. de NaCl 0,9 %.
Volumul de eluent a fost de 10 ml/elutie.
Pertechnetatul de sodiu Na99mTcO4 rezultat in urma fiecarei elutii a fost analizat,
determinandu-se pH-ul; activitatea; puritatea radionuclidica; puritatea radiochimica.
Valorile pH-ului au fost situate in limitele: 5.3-5.5.
Puritatea radionuclidica determinata prin metoda spectrometriei gama a fost mai mare de
99,99 %.
Puritatea radiochimica a fost mai mare de 98.98 %.
Aspectul solutiei de Na99mTcO4 a fost: limpede, incolora.
Tinand cont de valorile de activitate obtinute la fiecare elutie pentru
relatia:
Activitate 99Mo= 1.3 x Activitate 99mTc
cantitatea de 99Mo care a generat-o.
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99m

Tc, s-a calculat prin

Tabel 1
Nr. Momentul elutiei
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

05.11.2010/ ora 8:55
08.11.2010/ ora: 8:55
09.11.2010/ora: 9:07
10.11.2010/ora: 9:25
11.11.2010/ora: 9:45
12.11.2010/ora: 11:25
15.11.2010/ ora: 13:30
16.11.2010/ora: 15:57
19.11.2010/ora:13:00

Activitate
Tc
Experimentala
(mCi)
99m

7.03
3.7
2.48
2.09
1.72
1.19
0.674
0.506
0.111

Activitate
Tc (mCi)
Experimentala
adusa la
aceeasi ora
8:55
7.03
3.7
2.54
2.21
1.89
1.59
1.13
1.14
0.18
99m

Activitate 99Mo
calculata
(mCi)
adusa la aceeasi ora
8:55

Activitate 99mMo
calculata cu legea
dezintegrarii
(mCi)

9.139

9.139
4.29
3.34
2.59
2.01
1.57
0.74
0.57
0.27

Se poate observa ca valorile de activitate obtinute experimental pentru
dezintegrarii.
Tabel 2
Nr. Data
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

04.11.2010/ora: 10:10
05.11.2010/ ora 8:55
08.11.2010/ ora: 8:55
09.11.2010/ora: 9:07
10.11.2010/ora: 9:25
11.11.2010/ora: 9:45
12.11.2010/ora: 11:25
15.11.2010/ ora: 13:30
16.11.2010/ora: 15:57
19.11.2010/ora:13:00

Activitate 99mMo legat in gel
experimentala
(mCi)
22
17.33
8.13
6.32
4.91
3.82
2.97
1.39
1.08
0.51

Tc, sunt comparabile cu valorile obtinute prin aplicarea legii

Activitate 99mTc (mCi)
Experimentala

7.03
3.7
2.54
2.21
1.89
1.59
1.13
1.14
0.18
Randament de
elutiemediu
Randamentul de elutie s-a calculat cu relatia η elutie=(Activitate 99mTc exp/ Activitate 99mTc calc)*100
92

3.3
2.57
1.99
1.55
1.21
0.57
0.44
0.21

99m

Activitate 99mTc calculata
(mCi)
16.92
13.33
6.26
4.86
3.78
2.94
2.28
1.07
0.83
0.39

Activitate 99mTc
calculata
(mCi)

Randament de
elutie (%)

52.74
59.11
52.26
58.47
64.29
69.74
105.61
137.35
46.15
71.75

Nr.
crt.
1.

5.Marcarea a 3 truse liofilizate cu solutie de Na99mTcO4; Caracterizarea fizico-chimica si radiochimica a produselor radiofarmaceutice
rezultate in urma marcarii
S-au marcat 3 truse liofilizate si anume: MDP; Pyron si DMSA (producator Izotop Ungaria).
Caracteristicile acestor truse sunt prezentate in Tabelul 3.
Tabel 3
Tip trusa
Compozitie
Utilizare
Metoda de marcare
MDP
(Acid metilen difosfonic)

Substanta activa:
5 mg Acid metilen difosfonic
Excipienti:
0.6 mg Clorura stanoasa dihidrata
0.5 mg Acid ascorbic
10 mg Uree

2.

PYRON
(Pirofosfat de sodiu)

Substanta activa:
25 mg Pirofosfat de sodiu
Excipienti:
1 mg Clorura stanoasa dihidrata
10 mg Clorura de sodiu

3.

DMSA
(Acid dimercapto succinic)

Substanta activa:
1.5 mg Acid dimercapto succinic
Excipienti:
0.6 mg Clorura stanoasa dihidrata
0.5 mg Acid ascorbic
30 mg Gluconat de calciu

Scintigrafie osoasa:
-Tumori de os primare;
Metastaze ale altor tumori (cancer de prostata;
cancer de san; cancer pulmonar);
-Osteomielite;
-Afectiuni metabolice ale oaselor;
-Boala Paget
Scintigafie osoasa:
-Tumori de os primare;
Metastaze ale altor tumori (cancer de prostata;
cancer de san; cancer pulmonar);
-Osteomielite;
-Afectiuni metabolice ale oaselor;
-Boala Paget;
-Imagistica infardului miocardic acut;
-Scintigrafie a circulatiei sanguine;
-Scintigrafia splinei
-Scintigrafia rinichilor;
-Determinarea masei functionale a rinichiului;
-Determinarea ratiei relative de functionare a
rinichiului drept si stang

Marcare cu 2 ml sol Na 99mTcO4
Temperatura camerei; 15 min.

Marcare cu 2 ml sol Na 99mTcO4
Temperatura camerei; 15 min.

Marcare cu 2 ml sol Na 99mTcO4
Temperatura camerei; 15 min.

Trusele marcate cu Na99mTcO4, au fost supse analizelor, determinandu-se: pH; puritate radiochimica; Puritatea radiochimica s-a determinat utilizand
metoda cromatografiei pe hartie. S-a urmarit de asemenea stabilitatea in timp (initial; si la intervale de: 1 h; 2 h; 3 h; 24 h) a truselor marcate prin
determinarea puritatii radiochimice.
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Determinarea pH-ului
Tabel 4
Nr.
Trusa marcata
crt.
99m
1.
Tc -MDP
(Acid metilen difosfonic)
99m
2.
Tc -PYRON
(Pirofosfat de sodiu)
99m
3.
Tc-DMSA
(Acid dimercapto succinic)

Valoare pH
prevazut
5-7

Valoare pH obtinut experimental
initial
1h
2h
3h
5.8
5.7
5.7
5.7

24 h
5.6

5-7

5.3

5.4

5.4

5.4

5.3

3-4

3.5

3.5

3.5

3.5

3.8

Determinarea puritatii radiochimice
Tabel 5
Nr. Trusa marcata Developant
crt.
utilizat
99m
Tc -MDP
Acetona
1.
(Acid metilen
difosfonic)
Sol.NaCl 0.9 %
2.

3.

99m

Tc -PYRON
(Pirofosfat de
sodiu)
99m

Tc-DMSA
(Acid
dimercapto
succinic)

Acetona
Sol.NaCl 0.9 %
n-butanol
saturat cu
0.3 M HCl

Tabel 6
Nr. Trusa marcata
crt.
99m
Tc -MDP
1.
(Acid metilen
difosfonic)
99m
Tc -PYRON
2.
(Pirofosfat de sodiu)
99m
Tc-DMSA
3.
(Acid
dimercapto
succinic)

Rf
-99mTc –MDP + 99mTc redus + 99mTc hidrolizat Rf=0-0.3
-99mTcO4- liber Rf= 0.8-1
-99mTc redus + 99mTc hidrolizat Rf= 0.3-0.4
-99mTc –MDP + 99mTcO4- liber Rf= 0.7-1
-99mTc –PYRON + 99mTc redus + 99mTc hidrolizat Rf=0-0.3
-99mTcO4- liber Rf= 0.8-1
-99mTc redus + 99mTc hidrolizat Rf= 0.3-0.4
-99mTc –PYRON + 99mTcO4- liber Rf= 0.7-1
-99mTc redus + 99mTc hidrolizat Rf=0-0.15
- 99mTc –DMSA Rf= 0.45-0.7
-99mTcO4- liber Rf= 0.9-1

Developant
Acetona
Sol.NaCl 0.9 %
Acetona
Sol.NaCl 0.9 %
n-butanol saturat cu
0.3 M HCl
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Valoare puritate radiochimica
initial
1h
2h
3h
99.82
99.89
99.13
99.88

24 h
98.12

99.93

99.88

99.74

98.95

52.91

99.29

-

99.36

99.14

93.04

99m
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nr.

11
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Fig.7 Urmarirea stabilitatii puritatii radiochimice a complexului 99mTc-MDP (developant Acetona)
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Fig.8 Urmarirea stabilitatii puritatii radiochimice a complexului 99mTc-PYRON (developant Acetona)
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99m

Tc-MDP (developant NaCl 0.9 %)
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Fig.9 Urmarirea stabilitatii puritatii radiochimice a complexului 99mTc-MDP (developant NaCl 0.9 %)
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Fig.10 Urmarirea stabilitatii puritatii radiochimice a complexului 99mTc-PYRON
(developant NaCl 0.9 %)
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Fig.11 Urmarirea stabilitatii puritatii radiochimice a complexului 99mTc-DMSA
(developant n-butanol saturat cu 0.3 M HCl
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6.Obtinerea imaginilor scintigrafice utilizand produsul radiofarmaceutic rezultat in urma marcarii
trusei liofilizate utilizand solutie de Na99mTcO4 din gel generatorul de 99Mo-99mTc
Experimente realizate cu SPECT –Diacam Siemens
Masuratorile au fost efectuate cu o gama camera calibrata, in prealabil, cu ajutorul unei surse standard de
99m
Tc. Dupa calibrare, s-au achizitionat imaginile a 2 surse, una de 99m Tc standardizata pentru uz clinic de
medicina nucleara, cealalta sursa, de activitate aproximativ egala, fiind sursa testata. Activitatile surselor au
fost mici, de aproximativ 100 µCi. Masuratorile au fost de tip intrinsec – au fost efectuate dupa indepartarea
colimatorului din componenta detectorului1.

Fig. 12: Imaginea sursei standard de Tc99m.

Fig. 13: Imaginea sursei testate.

Am incercat sa demonstram similaritatea imaginilor produse de cele 2 surse (standard si testata) delimitand
mai multe regiuni de interes in interiorul acestor surse (7 pozitii din care prima centrala si celelelalte
periferice), localizate in mod similar, pe fiecare din cele doua imagini. Sursa testata a vut o activitate usor
mai mica de cat sursa standard (diferenta de 9 µCi) de aceea semnalul inregistrat per ansamblu, a fost usor
mai mic dar ceea ce e important in compararea lor este gradul lor de corelare (figura 3). Coeficientul
Pearson de corelare a intensitatilor luminoase (implicit a semnalului) pentru toate zonele selectate a fost de
0,78, un coeficient ce indica o foarte buna corelare.

100

valorile intensitatilor
pe imagine

Relatia intensitatilor in anumite zone din imaginile celor 2
surse Tc99m
250
200
150

sursa standard

100

sursa IFIN

50
0
1

2

3

4

5

6

7

indicativul locatiei regiunii de interes

Fig. 14: Valorile intensitatilor luminoase in cateva regiuni de interes pozitionate pe imaginile
surselor.
In scopul analizarii spectrului energetic al 99m Tc din sursa de test, am digitalizat valorile
counts/energie ale spectrului obtinut si am importat aceste date in programul Fityk. Fityk
(http://www.unipress.waw.pl/fityk/) este un program de procesare si fit-are a semnalelor neliniare.
Utilizand acest sofware am gasit peak-urile corespunzatoare fotonilor de 99m Tc iar peak-ul principal a fost
detectat automat la 140.04 keV. Celelalte caracteristici ale peak-ului (inaltimea semnalului (counts))
precum si semilargimea spectrala (FWHM) sunt prezentate in datele de mai jos.

Fig. 15: Fotografie a monitorului camerei de scintilatie care arata graficul spectrului energetic al
sursei testate.
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Fig. 16: Imagine marita a spectrului energetic, se observa peak-ul pozitionat la 140 keV.

Fig. 17: Variatia numarului de counts-uri functie de energia fotonica a fost digitalizata si
importata in programul Fityk (http://www.unipress.waw.pl/fityk/).

Fig. 18: Modelarea cu functii gaussiene a celor doua peak-uri. Caracteristicile peak-ului principal si
a celui secundar (fotoni de imprastiere) sunt date in tabelul de mai jos.
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Tabel 7: Caracteristicile peak-urilor, cel principal, la 140 keV si a celui secundar:

Caracteristicile peak-ului
principal

• center: 140.04, height: 28284.1, area: 454894, FWHM:
14.035
• slope: -2.08818, intercept: 5742.91, avg-y: 5486.1

Caracteristicile peak-ului
secundar (fotoni imprastiati)

• center: 126.412, height: 3027.17, area: 26915.2,
FWHM: 11.191
• slope: -0.313411, intercept: 692.122, avg-y: 653.578

Ca o remarca adiacenta, se poate vedea in figura 7 componenta in detaliu a unor grupuri energetice de
fotoni imprastiati, exprimata prin programul Fityk.

Fig. 19: Programul Fityk a determinat mai multe componente energetice ale fotonilor imprastiati.
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Imagini obtinute cu ajutorul Camerei gama mobile Minicam II
Au fost injectati 3 sobolani albi rasa Winstar London cu cate 300 µl/sobolan din fiecare trusa marcata cu
99m
Tc; activitate specifica/trusa marcata a fost cuprinsa intre 136-186 µCi/ml; activitate injectata a fost de 4055 µCi/sobolan. Imaginile obtinute sunt prezentate mai jos.

Fig.2099mTc MDP imagine coloana + coaste

Fig.2199mTc MDP imagine craniu
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Fig.2299mTc MDP imagine coloana + craniu + coaste + umeri

Fig.2399mTc MDP imagine picior + sold
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Fig.2499mTc MDP imagine-vezica

Fig.2599mTc DMSA imagine rinichi
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Fig.2699mTc DMSA imagine vezica + rinichi

Fig.2799mTc PYRON imagine craniu
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Fig.2899mTc PYRON imagine craniu

Fig.2999mTc PYRON imagine coloana + umeri
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Fig.3099mTc PYRON imagine picior

Fig.3199mTc PYRON imagine coloana
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5.Concluzii
In urma experimentelor desfasurate s-au obtinut urmatoarele rezultate:
-Realizarea sistemului de elutie;
-Realizarea sistemului de protectie;
-Obtinere tinta iradiate;
-Realizarea modelului experimental de gel generator de 99Mo-99mTc;
-Obtinerea solutiei de Na99mTcO4;
-Caracterizarea fizico-chimica si radiochimica a solutiei de Na99mTcO4;
-Marcarea unei truse liofilizate cu solutie de Na99mTcO4 din gel generatorul de 99Mo99m
Tc;
-Caracterizarea fizico-chimica si radiochimica a produsului radiofarmaceutic rezultat in
urma marcarii trusei liofilizate utilizand solutie de Na99mTcO4 din gel generatorul de
99
Mo-99mTc;
-Obtinerea imaginilor scintigrafice utilizand produsul radiofarmaceutic rezultat in urma
marcarii trusei liofilizate utilizand solutie de Na99mTcO4 din gel generatorul de 99Mo99m
Tc
-Diseminarea prin publicarea nationala a rezultatelor
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1. DATE GENERALE
Titlu proiect:

Obiectivul principal:

Adresa web a
proiectului:
Coordonator:

Parteneri în consorţiu:
Director de proiect:
Nivelul total de finanţare
realizat, din care:
 buget: 1
 cofinanţare:

Rezumat:
In limba romana

1

„Obtinerea unui nou tip de generator de 99Mo/99mTc bazat pe
tehnologia gelului de 99Mo-Zr, utilizand 99Mo de iradiere”
Obiectivele generale ale acestui proiect sunt:
 Realizarea unui parteneriat complex într-un domeniu prioritar
– tehnici nucleare – realizare de produse radiofarmaceutice
noi cu utilizări în medicina nucleară,
 Realizarea unei tehnologii de iradiere şi obţinere a materiei
prime iradiate, a tehnologiei de obţinere a gelului de Mo-Zr şi
a unui model experimental de gel generator de 99Mo/99mTc.
http://proiecte.nipne.ro/pn2/
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie
Nucleara “Horia Hulubei”
• Regia Autonomă pentru Asctivităţi Nucleare – Sucursala
Cercetări Nucleare Piteşti- SCN Piteşti
• Universitatea Bucureşti – Facultatea de Chimie – UB
• Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele” Bucureşti - SCPB
Cătălina Cîmpeanu Dr., ccimpeanu@yahoo.com
1.130.427.36 lei
1.130.427.36 lei
0 lei
99
Mo este un emitator beta/gama cu energia radiatiei beta principala
de 1,23 MeV (85%) si a radiatiei gama principala de 140 keV (86 %).
Are timpul de injumatatire de 67 h. Prin dezintegrare β-, rezulta
radionuclidul “fiica” 99mTc, cu timp de injumatatire mult mai mic, de
6,02 h cu principala cuanta gama de 140 keV.
Obtinerea radionuclidului 99mTc, din generatorul de 99Mo/99mTc, a
fost unul din cei mai importanti pasi in dezvoltarea medicinii
nucleare pe plan mondial. Radionuclidul 99mTc, este astazi
radionuclidul cel mai utilizat in medicina nucleara in scop
diagnostic. In 85 % din cazuri, se prefera utilizarea acestui
radionuclid in scop de diagnostic, nu numai datorita
proprietatilor sale nucleare ideale, dar si datorita usurintei de
obtinere a acestuia dintr-un generator de 99Mo/99mTc.
Avantajele radiobiologice si caracteristicile fizice ale fotonilor gama,
recomanda radionuclidul 99mTc in explorarea diverselor organe, fie
sub forma de compusi chimici simpli, ca pertechnetatul de sodiu
(Na99mTcO4), fie sub forma de molecule complexe marcate cu 99mTc,
sub forma de compusi radiofarmaceutici. In functie de vectorul ales
pentru marcarea cu 99mTc, produsul radiofarmaceutic rezultat se va
localiza preferential (selectiv) intr-un anumit organ care urmeaza a fi
investigat prin explorari scintigrafice. Astfel 99mTc, se utilizeaza in
marcarea truselor liofilizate in scopuri de diagnoza prin scintigrafie, a
diverselor organe interne (rinichi, ficat) sau osoasa, funcţie de tipul de
trusa utilizat.
Administrarea Na99mTcO4 sau a unui produs radiofarmaceutic
marcat cu 99mTc se face intravenos, masurarile scintigrafice se

Se va completa Anexa 1
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fac la 20 minute de la injectare.
Avantajele utilizarii produsilor radiofarmaceutici marcati cu
99m
Tc, rezulta din urmatoarele considerente:
-iradierea organului investigat este mult mai redusa decat in
cazul administrarii altor produsi radiofarmaceutici marcati cu alti
radionuclizi (exemplu: iradierea tiroidiana este de 200 de ori mai
mica in cazul administrarii Na99mTcO4, decat in cazul
administrarii de radioiodura de sodiu (Na131I);
-se obtin imagini scintigrafice de o calitatea superioara, datorita
rezolutiei spatiale mai bune la 140 keV, precum si datorita unei
statistici scintigrafice mai buna;
-posibilitatea investigarii la un timp mai scurt dupa administrare.
Generatorul clasic de 99Mo/99mTc, consta într-o coloana de
polipropilena umpluta cu Al2O3 pe care este adsorbit molibdatul
de sodiu Na299MoO4. Elutia Na99mTcO4 de pe coloana de Al2O3, se
realizeaza cu solutie de NaCl 0,9 %. Materia prima utilizata in
cazul acestui tip de genereator, este 99Mo, obtinut prin separare
din produsii de fisiune rezultati in urma iradierii unei tinte de
uraniu (de compozitie naturala sau imbogatit in 235U 89-93 %),
intrucat 99Mo obtinut prin iradiere la reactorul nuclear prin
reactie (n,γγ) utilizand o tinta de MoO3 de compozitie naturala are
activitate specifica scazuta, necorespunzatoare acestui tip de
generator. Tehnologia de obtinere a acestui tip de generator
clasic a fost pusa la punct pentru prima data in Romania in
cadrul IFIN-HH-Departamentul CPR, in anul 1997. Acest tip de
generator s-a comercializat de catre IFIN-HH-Departamentul CPR
catre unitati de medicina nucleara din spitale din Bucuresti si din
tara.
Noul tip de generator de 99Mo/99mTc, care face obiectul
prezentului proiect-“Gel generatorul de 99Mo/99mTc”, se bazeaza
pe o coloana de polipropilena umpluta cu o matrice de molibdat
de zirconiu 99Mo-Zr, utilizand ca materie prima 99Mo obtinut prin
iradiere la Reactorul Nuclear-Triga Pitesti, in urma reactiei
nucleare: 98Mo (n, γ) 99Mo.
Avantajele realizarii si utilizarii -“Gel generatorului de
99
Mo/99mTc”:
-materia prima utilizata, 99MoO3 obtinut in urma reactiei de tip
(n,γγ) este mult mai ieftina decat cea obtinuta prin separare din
fragmentele de fisiune;
-materia prima se poate obtine in tara la Reactorul Nuclear-Triga
Piteşti, eliminandu-se astfel importul;
-eluatul rezultat din gel generatorul de 99Mo/99mTc, prezinta
puritate chimica, radiochimica si radionuclidica mult mai
crescuta, in acest caz fiind eliminate impuritatile alfa, beta-gama
care sunt prezente în fragmentele de fisiune;
-legarea 99Mo este mult mai puternica in matricea de molibdat de
zirconiu (legaturile sunt de natura chimica), decat in cazul
generatorului clasic in care 99Mo este adsorbit pe umplutura
coloanei Al2O3 (interactiuni de natura fizica);
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-necesitatile din medicina nucleara din Romania, (privind numarul de
generatori de 99Mo/99mTc utilizati), nu sunt foarte mari, astfel incat nu
se justifica punerea la punct a tehnologie de separare a 99Mo din
fragmentele de fisiune, tehnologie care este scumpa si generatoare
de mari cantitati de deseuri radioactive.
99
Mo is a beta/gamma emitter with the principal beta radiation energy
of 1,23 MeV (85%) and a principal gamma radiation energy of 140
keV (86 %). 99Mo half life is 67 h.
By β- disintegration, result 99mTc-the “daughter” radionuclide, with the
half life more small, 6,02 h with principal gamma radiation of 140 keV.
Obtaining of the 99mTc radionuclide from 99Mo/99mTc generator, was
one of the most important steps in the development of nuclear
medicine in world.
The 99mTc radionuclide is today the most used radionuclide in
nuclear medicine for diagnosis purpose.
Today, 99mTc is the radionuclide used in 85 % of nuclear
medicine diagnosis, it is due not only to its ideal nuclear
properties but also its easy availability throughout the 99Mo/99mTc
generator.
Radiobiological advantages and the gamma photons physical
characteristics, recommend the 99mTc radionuclide for organs
exploration, use in sodium pertechnetate (Na99mTcO4) simple
chemical form or labeled compounds with 99mTc in
radiopharmaceuticals form.
The radiopharmaceutical product result, will be preferential
localize in the organ explored by scyntigraphy in function of the
selected vector.
Rezumat:
In limba engleza

The “kits” labeled with 99mTc are use in diseases diagnosis
(kidney, liver, bones).
The Na99mTcO4 or radiopharmaceutical labeled with 99mTc are
intravenous administer; the scintigraphyc images are obtained
after 20 minutes after injection.
The advantages of 99mTc labeled compounds using, are:
-irradiation of the organ explored is more reduced than is use
radiopharmaceuticals labeled with other radionuclides (for
example: the thyroidal irradiation is 200 more reduced when is
use Na99mTcO4 than when is use Na131I);
-the images result have a good quality, because at 140 keV the
spatial resolution and statistical are very good;
-it is possible to start the explorer at a short time after administer
The classical 99Mo/99mTc generator, consist of a polypropylene
column filled with Al2O3; Na299MoO4 is absorbed on Al2O3.
Na99mTcO4 is elute from the column filled with Al2O3 using a 0,9 %
NaCl solution.
The raw material used in this type of generator is 99Mo obtained
by separation from fission fragments result by uranium
irradiation (natural uranium or 89-93 % enriched in 235U targets);
in this case 99Mo obtained by (n,γγ) nuclear reaction at nuclear
reactor has a low specific activity.
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In 1977, the classical generator technology was realized for first
time in Romania at IFIN-HH-CPR Department. We delivered the
generators to many nuclear medicine units from Rumanian
hospitals.
“99Mo/99mTc gel generator”, the new type of 99Mo/99mTc generator,
presented in present project, is based on a 99Mo-Zr gel matrix;
the raw material is 99Mo obtained by irradiation at nuclear
reactor.
The advantages of “99Mo/99mTc gel generator”, are:
-the 99MoO3, raw material obtained by (n,γγ) nuclear reaction at
nuclear reactor, is more reasonable than raw material obtained
by separation from fission fragments;
-the raw material is obtained in our country at Triga Pitesti
nuclear reactor, excluding the import;
-the Na99mTcO4 solution obtained by elution from 99Mo/99mTc gel
generator, has a chemical, radiochemical and radionuclidical
purity more higher than the classic generator with alumina
column; in this case the alpha, beta-gamma fission impurities
are not present;
-the 99Mo binding is more stronger in zirconium molybdenum
matrix (in this matrix there are chemical bundles), than in
classical generator where 99Mo are absorbed on the alumina
column (in this case there are physical interactions);
-the necessities of 99Mo/99mTc generators in Rumanian nuclear
medicine are not so big, so that it’s not justified to development the
99
Mo separation from fission fragments technology, a technology
which is expensive and generate a lot of radioactive wastes.

2. REZULTATE FINALE OBTINUŢE

Obiecte fizice:
produs, echipament,
instalaţie etc.

Categoria rezultatelor
finale conform art. 74
Tehnologie4
din OG 57/20022
Produs informatic
(se va marca dupa caz) 3
Reţetă, formulă

Sistem, structură, proces
Studiu6
2

Documentaţie(documentaţii
de realizare
produse/servicii, proiecte
tehnico-economice, knowhow etc.)
Plan, schemă
Protocol
Serviciu/serviciu
informatic5
Metodă, tehnică, mecanism

Se va completa Anexa 2
Dacă prin proiect s-a realizat un produs, echipament, instalaţie se va completa Anexa 3
4
Dacă prin proiect s-a realizat o tehnologie se va completa Anexa 4
5
Dacă prin proiect s-a realizat un serviciu se va completa Anexa 5
6
Dacă în cadrul proiectului au fost realizate studii se va completa Anexa 6

3
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Stadiul de realizare al Model conceptual
rezultatelor finale (se Model experimental demonstrativ
va specifica numai pentru Model funcţional
rezultate de natura
Prototip
obiectelor fizice si/sau
Instalaţie pilot sau echivalent
tehnologii)
Altele
se va marca nivelul de noutate:
Elementele de
national
noutate aduse prin
european
proiect
international
Participare tineri
cercetători

1.Marin Atena 12,5%
2.Jurca Ciprian Bogdan 12,5%
3.Tudose Ioan Valentin 12,5%
(se vor nominaliza persoanele tinere ≤35 ani care au participat la realizarea
proiectului, cu evidenţierea procentului de participare faţă de o normă întreagă)

Echipamente şi aparatură de cercetare la care preţul unitar
este de peste 100.000 euro
Reţele de comunicaţii specializate
Achiziţii realizate∗
(se va marca dupa caz)

Baze de date şi informaţii de specialitate
Echipamente şi mijloace moderne de documentare şi
comunicare
Alte categorii

Diseminarea
rezultatelor
proiectului∗∗

Comunicări ştiinţifice la
seminarii, conferinţe,
workshopuri internaţionale şi
alte asemenea

Articole publicate

se va completa numărul total
2007-0
2008-1
2009-0
2010-2
se va completa numărul total:
- articole nationale:
- articole internationale:
ARTICOLE INTERNATIONALE
PUBLICATE: 0
ARTICOLE NATIONALE PUBLICATE:
2010 - 1

Cărţi publicate

se va completa numărul total
0

Atlase, dicţionare de
specialitate

se va completa numărul total
0

∗

Se va completa Anexa 9 – Listă cu achiziţiile realizate prin proiect
Se vor nominaliza numai cele care pun în evidenţă rezultatele obţinute exclusiv din cadrul proiectului şi
se va completa şi Anexa 8
∗∗
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se va completa numărul total
0

Alte publicaţii

3. VALORIFICAREA REZULTATELOR
(dacă e cazul)

Beneficiarul
rezultatelor şi modul
de valorificare
convenit

Modalităţile de valorificare a rezultatelor – potenţiali beneficiari
-Produsul de uz radiofarmaceutic Na2 99MoO4 obtinut prin
iradiere la reactorul nuclear, va fi utilizat ca materie prima in
obtinerea gel-generatorului de 99Mo/ 99mTc, inlocuind materia
prima de import utilizata in prezent;
-Rezultatele, respectiv tehnologia de realizare a gel generatorului
de 99Mo-99mTc poate fi valorificata ulterior prin punerea pe piata
a noului tip de generator;
-Mostre din produsii radiofarmaceutici rezultati in urma marcarii
truselor liofilizate utilizand solutie de Na99mTcO4 din gel
generatorul de 99Mo-99mTc, aflate in faza finala de realizare, au
fost experimentate prin obtinerea imaginilor scintigrafice la Spital
Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”-SCPB Bucuresti; de asemenea sau obtinut imagini scintigrafice cu ajutorul Camerei gama mobile
Minicam II pe sobolani albi rasa Winstar London; concluziile vor
permite stabilirea parametrilor finali si dimensionarea
programelor de livrare la spitale;
-Se completeaza catalogul de produse a unitatii farmaceutice a
conducatorului de proiect;
-Se estimeaza un volum de livrare in cuantum de 300.000 EURO
in primul an de aplicare;
-Potentiali beneficiari: Ministerul Sanatatii prin Unitatile de
Medicina Nucleara din cadrul Spitalelor din Bucuresti (Spitalul
Fundeni, Institutul de Endocrinologie, Institutul Oncologic,
Spitalul Universitar) si din tara (Iasi, Cluj, Craiova, Deva, Pitesti,
Arges, etc.).
Impactul economic al proiectului:
prima utilizata, 99MoO3, obtinuta in urma reactiei de tip (n,γγ),
este mult mai ieftina decat cea obtinuta prin separare din fragmentele de
fisiune;

-Materia

Potenţialul de aplicare
în economie

-Se reduc costurile de productie prin inlocuirea materiei prime de import
(99Mo de fisiune), utilizata in prezent in productia generatorilor clasici cu
cea obtinuta in cadrul proiectului prin iradiere la reactorul nuclear;
-Se obtine un nou tip de generator la un pret de cost mai scazut decat cel
al generatorului clasic;
-Materia prima se poate obtine in tara la Reactorul Nuclear-Triga Piteşti,
eliminandu-se astfel importul;

-Se estimeaza un volum de livrare in cuantum de 300.000 EURO
in primul an de aplicare.
Impact

Descrieţi impactul social (dacă e cazul)
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Beneficii estimate prin
aplicarea rezultatelor

Modalităţi de
valorificare a
rezultatelor proiectului

Radionuclidul 99mTc, rezultat din gel generatorul de 99Mo/ 99mTc,
este destinat diagnosticarii diferitelor afectiuni, inclusiv cele
canceroase, afectiuni care au mare raspandire la ora actuala, de
aici beneficiul care rezulta asupra starii de sanatate a bolnavilor,
prin depistarea timpurie si posibilitatea instituirii tratamentului
optim, determinand cresterea sperantei de viata pentru aceste
categorii de pacienti.
Descrieţi impactul de mediu (dacă e cazul)
Tehnologia de realizare a gel generatorului de 99Mo/ 99mTc,
genereaza o cantitate redusa de deseuri radioactive, avand un
impact favorabil asupra mediului.
- Se obtine un nou tip de generator la un pret de cost mai scazut
decat cel al generatorului clasic
- Se înlocuieste o materie prima din import, scumpă, cu una
indigenă, furnizată de Reactorul nuclear Triga – Piteşti
- Avand in vedere ca toti generatorii de 99Mo/ 99mTc (tip clasic)
utilizati in prezent pe piata romaneasca sunt importati, gel
generatorul ar putea reprezenta o alternativa mai ieftina si mai
usor accesibila
Vânzare produs / tehnologie
Furnizare de servicii
Transfer drepturi de proprietate intelectuală
Altele (se va detalia)

Alte comentarii opţionale ale autorilor (în limita a 1 pagină)
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Anexa 1
Bugetul proiectului pe ani
Nr. Crt.

Etapa

Valoare etapă planificată
(lei)

Valoare etapă realizată
(lei)

1.

2007
Etapa 1

100.000

100.000

2.

2008
Etapa 2

450.000

450.000

380.405
280.350
100.055

380.405
280.350
100.055

200.763

200.022,36

1.131.168

1.130.427.36

3.
4.
5

2009
Etapa 3
Etapa 4
2010
Etapa 5
Total

Anexa 2
Centralizator rezultate/proiect
Finalizate
aliniate la
Finalizate Finalizate Finalizate
standarde
Total
noi
modernizate
(nr.)
internationale
(nr.)
(nr.)
(nr.)
1
1
Produse/produse
informatice
1
1
Tehnologii
Servicii/servicii
informatice
Sisteme,
structuri,
procese
Metode/tehnici,
mecanisme
Reţete, formule
Planuri, scheme
Protocoale
Studii
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Finalizate
certificate
(nr.)

-

-

-

Anexa 3
7

Fişa produs / produs informatic
Numar proiect: 71-124
Denumire produs:

Gel generator de 99Mo/99mTc

Valoare/pret estimat al produsului.6500 lei
Stadiul de dezvoltare (se va marca):
1. Model functional
2. Prototip
 3. Instalatie pilot sau echivalent
Caracteristici tehnice (structura, date tehnice, parametrii de functionare, eficienţă
economică, beneficii, poze)

Gel generatorul de 99Mo/99mTc este un sistem compact ce permite obtinerea solutiei de
pertechnetat de sodiu printr-o operatie simplă de elutie. Activitatea/generator poate fi
cuprinsa intre: 4-18 GBq.
Gel generatorul este alcătuit din: circuit de eluţie, container de protecţie din plumb şi
carcasa din plastic.
Circuitul de eluţie este format dintr-o
coloana cromatografica din polietilenă
(corp de seringă) cu dimesiunile de φ
16 x 50 mm, tuburi de conectare din
oţel inox şi cauciuc siliconic, ace
pentru admisia soluţiei de clorură de
sodiu 0,9%, respectiv colectarea
soluţiei de pertechnetat de sodiu, filtru
de aer, protecţii din polietilenă pentru
ace.
In coloniţa cromatografică esta
introdus gelul de 99Mo-Zr uscat şi
mărunţit.
Circuitul de eluţie este introdus întrun container de protecţie din plumb
cu peretele de 40 mm şi în final într-o
carcasă din plastic cu capac,
prevăzută cu mîner pentru transport.

Container de protecţie din
plumb
7

Carcasa şi capac (φ 120 x 240
mm)

În cazul realizării mai multor produse/produse informatice, se va întocmi câte o fişă pentru fiecare produs
în parte
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Eluţia generatorului se efectuează
folosind un flacon cu 10 ml clorură de
sodiu 0,9% şi un flacon vidat.

Ca si în cazul generatorului clasic, gel generatorul poate fie eluat zilnic.
Pertechnetatul de sodiu Na99mTcO4 rezultat in urma fiecarei elutii a fost analizat, determinandu-se pHul; activitatea; puritatea radionuclidica; puritatea radiochimica.
Valorile pH-ului au fost situate in limitele: 5.3-5.5.
Puritatea radionuclidica determinata prin metoda spectrometriei gama a fost mai mare de 99,99 %.
Puritatea radiochimica a fost mai mare de 98.98 %.
Aspectul solutiei de Na99mTcO4 a fost: limpede, incolora.
Caracteristicile fizico-chimice, radiochimice si radionuclidice ale pertechnetatului de sodiu obtinut
prin elutia gel generatorului de de 99Mo/99mTc sunt adecvate folosirii acestuia ca produs
radiofarmaceutic; In conformitate cu prevederile Farmacopeei Europene, Editia in vigoare,
caracteristicile pertechnetatului de sodiu Na99mTcO4, sunt urmatoarele: Puritate radionuclidica: > 99,99
% ; Puritate radiochimica: > 95 %
Pertechnetatul de sodiu obtinut prin elutia gel generatorului de de 99Mo/99mTc a fost studiat din punct
de vedere al compatibilitătii cu kit-uri pentru marcare cu 99mTc disponibile pe piată. Caracteristicile
fizico-chimice, radiochimice si radionuclidice ale produselor radiofarmaceutice marcate cu
pertechnetatul de sodiu rezultat prin elutia gel generatorului au fost conforme specificatiilor
producătorilor, după injectarea acestora la animale de laborator (sobolani albi rasa Winstar London) sau obtinut imagini scintigrafice de bună calitate.
Potentiali beneficiari ai noului gel generator de 99Mo/99mTc, după punerea pe piată a acestui produs, pot
fi: Ministerul Sanatatii prin Unitatile de Medicina Nucleara din cadrul Spitalelor din Bucuresti (Spitalul
Fundeni, Institutul de Endocrinologie, Institutul Oncologic, Spitalul Universitar) si din tara (Iasi, Cluj,
Craiova, Deva, Pitesti, Arges, etc.).
Avantajele noului gel generator deriva din urmatoarele considerente:
-materia prima utilizata, 99MoO3 obtinut in urma reactiei de tip (n,γγ) este mult mai ieftina decat cea obtinuta prin
separare din fragmentele de fisiune;
-materia prima se poate obtine in tara la Reactorul Nuclear-Triga Piteşti, eliminandu-se astfel importul;
-eluatul rezultat din gel generatorul de 99Mo/99mTc, prezinta puritate chimica, radiochimica si radionuclidica mult mai
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crescuta, in acest caz fiind eliminate impuritatile alfa, beta-gama care sunt prezente în fragmentele de fisiune;
-legarea 99Mo este mult mai puternica in matricea de molibdat de zirconiu (legaturile sunt de natura chimica), decat in
cazul generatorului clasic in care 99Mo este adsorbit pe umplutura coloanei Al2O3 (interactiuni de natura fizica);

-necesitatile din medicina nucleara din Romania, (privind numarul de generatori de 99Mo/99mTc utilizati),
nu sunt foarte mari, astfel incat nu se justifica punerea la punct a tehnologie de separare a 99Mo din
fragmentele de fisiune, tehnologie care este scumpa si generatoare de mari cantitati de deseuri
radioactive;
-Se estimeaza un volum de livrare in cuantum de 300.000 EURO in primul an de aplic are;
Caracterul inovativ (se va marca):
1. Produs nou
 2. Produs modernizat
Descrieţi în ce constă caracterul inovativ – nivel naţional/european/internaţional. (Se explică
în maximum 100 cuvinte)
Noutatea subiectului rezulta din tendinta mondiala, de a pune la punct noi tehnici nucleare
pentru obtinerea radioizotopilor de uz medical, cu costuri cat mai reduse si care genereaza
cantitati reduse de deseuri radioactive.
Totodata gradul de noutate este generat de gasirea unei alternative la generatorul clasic de
99
Mo/ 99mTc, inlocuind o materie prima de import cu pret relativ crescut cu o materie prima
ieftina, obtinuta prin iradiere la un reactor nuclear din tara.
Se abordeaza pentru prima data in Romania un generator de tip gel, care din punct de vedere al
cantitatii de deseuri radioactive rezultate in urma prelucrarilor radiochimice, poate fi
considerat un “generator ecologic”, comparativ cu tehnologia de separare a 99Mo din
fragmentele de fisiune, tehnologie scumpa si generatoare de mari cantitati de deseuri
radioactive.
Prin prezentul produs se abordeaza pentru prima data obtinerea unei noi matrici de 99Mo-Zr in
care legarea 99Mo este mult mai puternica, legaturile fiind de natura chimica, decat in cazul
generatorului clasic in care 99Mo este adsorbit pe umplutura coloanei Al2O3, interactiunile
fiind de natura fizica. Studiul structurii acestui tip de matrice implica colaborari
interdisciplinare de chime, radiochimie, chimie coordinativa, chimie-fizica si analitica.
Informaţii privind proprietatea intelectuală

1. Brevete(se va marca):
 naţionale
 USPTO
PERSOANA JURIDICA DIN
CADRUL CONSORTIULUI
CARE A DEPUS BREVETUL

*)

DENUMIRE
BREVET

STADIUL
BREVETĂRII
*)

MOD DE
VALORIFICARE
**)

INSTITUŢII/ FIRME
UTILIZATOARE/
Volum beneficiu realizat
***)

se precizează stadiul brevetării (D - dosar depus; A - brevet acordat) precum si numarul dosarului si data

**)
pentru brevete acordate; la mod de valorificare se va preciza (R - aplicare la realizator(i); T – transfer tehnologic, VB - vinzare brevet, VL
– vinzare licenta, etc)
***)
se vor enumera denumirile în clar ale instituţiilor/ firmelor care au preluat şi aplică brevetul şi valoarea realizată ca beneficiu de către
realizatorii brevetului (dacă este cazul)
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2. Cerere înregistrare drepturi de autor (se completeaza în cazul în care nu s-a obtinut inregistrarea
la ORDA) – numai pentru produsele informatice
Nr. ………………….. data ……………….
3. Inregistrare drepturi de autor (ORDA) – numai pentru produsele informatice
Nr. ………………….. data ……………….
Impact (social, de mediu)

Descrieti impactul social, maximum 100 cuvinte (daca este cazul):
Radionuclidul 99mTc, rezultat din gel generatorul de 99Mo/ 99mTc, este destinat diagnosticarii
diferitelor afectiuni, inclusiv cele canceroase, afectiuni care au mare raspandire la ora actuala,
de aici beneficiul care rezulta asupra starii de sanatate a bolnavilor, prin depistarea timpurie si
posibilitatea instituirii tratamentului optim, determinand cresterea sperantei de viata pentru
aceste categorii de pacienti.
Descrieti impactul de mediu, maximum 100 cuvinte (daca este cazul):
Etapele procesului de realizare a gel generatorului de 99Mo/ 99mTc, genereaza o cantitate redusa
de deseuri radioactive, avand un impact favorabil asupra mediului.
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Anexa 4

Fişa tehnologie8
Numar proiect..71-124/2007
Denumire tehnologie: Tehnologie de fabricaţie a gel generatorului de 99Mo/99mTc
Valoare/pret estimat al tehnologiei: 3.000.000 lei
Mod de aplicare, prin echipamente, utilaje etc. si stadiul de dezvoltare al acestora:
1. Model experimental / functional
2. Prototip
 3. Instalatie pilot sau echivalent
Caracterul inovativ (se va marca):
1. Tehnologie nouă
 2. Tehnologie modernizată
Descrieţi în ce constă caracterul inovativ – nivel naţional/european/internaţional. (Se explică
în maximum 100 cuvinte)
Noutatea subiectului rezulta din tendinta mondiala, de a pune la punct noi tehnici nucleare de
obtinere a radioizotopilor de uz medical, cu costuri cat mai reduse si care genereaza cantitati
reduse de deseuri radioactive.
Totodata gradul de noutate este generat de gasirea unei alternative la generatorul clasic de
99
Mo/ 99mTc, inlocuind o materie prima de import cu pret relativ crescut cu o materie prima
ieftina, obtinuta prin iradiere la un reactor nuclear din tara.
Se abordeaza pentru prima data in Romania un generator de tip gel, care din punct de vedere al
cantitatii de deseuri radioactive rezultate in urma prelucrarilor radiochimice, poate fi
considerat un “generator ecologic”, comparativ cu tehnologie de separare a 99Mo din
fragmentele de fisiune, tehnologie scumpa si generatoare de mari cantitati de deseuri
radioactive.
In cadrul prezentei tehnologii se abordeaza pentru prima data obtinerea unei noi matrici de
99
Mo-Zr in care legarea 99Mo este mult mai puternica, legaturile fiind de natura chimica, decat
in cazul generatorului clasic in care 99Mo este adsorbit pe umplutura coloanei Al2O3,
interactiunile fiind de natura fizica. Studiul structurii acestui tip de matrice implica colaborari
interdisciplinare de chime, radiochimie, chimie coordinativa, chimie-fizica si analitica.
Informaţii privind proprietatea intelectuală
Brevete(se va marca):
 naţionale
 USPTO
PERSOANA JURIDICA DIN
CADRUL CONSORTIULUI
CARE A DEPUS
BREVETUL
*)

DENUMIRE
BREVET

STADIUL
BREVETĂRII
*)

MOD DE
VALORIFICARE
**)

INSTITUŢII/ FIRME
UTILIZATOARE/
Volum beneficiu realizat
***)

se precizează stadiul brevetării (D - dosar depus; A - brevet acordat) precum si numarul dosarului si data

**)
pentru brevete acordate; la mod de valorificare se va preciza (R - aplicare la realizator(i); T – transfer tehnologic, VB - vinzare
brevet, VL – vinzare licenta, etc)
8

În cazul realizării mai multor tehnologii, se va întocmi câte o fişă pentru fiecare tehnologie în parte

125

***)
se vor enumera denumirile în clar ale instituţiilor/ firmelor care au preluat şi aplică brevetul şi valoarea realizată ca beneficiu de
către realizatorii brevetului (dacă este cazul)

Caracteristici tehnice (structura, date tehnice, parametrii de functionare, eficienţă economică,
beneficii, poze)

Tehnologie de fabricaţie a gel generatorului de 99Mo/99mTc include etape de: pregătirea a
ţintelor de MoO3 în vedera iradierii la reactorul nuclear, prelucrarea radiochimică a ţintelor,
formarea gelului de Mo-Zr, condiţionarea şi încărcarea acestuia în coloana cromatografică a
gel generatorului, asamblarea circuitului de eluţie şi a generatorului.
Pregatirea tintei de trioxid de molibden in vederea iradierii şi iradierea acesteia
A fost pregatita o tinta de trioxidul de molibden-MoO3 (de compoziţie izotopică naturală şi
puritate chimică >99 %) care a fost iradiata in zona activă a reactorului Triga.
Prelucrarea radiochimica a tintei iradiate; obtinerea gelului de 99Mo-Zr
Prelucrarea radiochimică a tintei iradiate a fost efectuată într-o instalatie experimentlă
construită în acest scop si situată într-o incinta protejată cu ecran de plumb adecvată
prelucrării de material radioactiv.
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Etapele procesului de preparare a gelului de 99Mo-Zr (Mo:Zr=1:1,25) sunt:
-Dizolvare 99MoO3 iradiat in soluţie NaOH 3 M cu agitare si incalzire şi obţinerea soluţiei de
molibdat de sodiu Na2 99MoO4;
-Prepararea solutiei de ZrOCl2 0,25 M, obtinută prin dizolvarea clorurii de zirconil ZrOCl2 x
8 H2O în apa distilata;
-Transferarea solutiei de clorura de zirconil peste solutia de molibdat de sodiu Na2MoO4
rezultată;
-Ajustarea pH-ul gelului la 4-4,5;
-Filtrarea gelului la vid;
-Uscarea gelului în curent de aer cald timp de 4-6 ore la temperatura de 1000C;
-Fragmentarea gelului uscat prin adăugare de soluţie de NaCl 0,9% rece peste gelul fierbinte;
-Filtrarea fragmentelor de gel;
-Uscarea fragmentelor de gel rezultate în curent de aer cald timp de 2-4 ore la temperatura de
1000C;
-Incărcarea fragmentelor de gel în coloana cromatografică-fragmentele de gel uscate sunt
introduse in coloana cromatografica pregătită în prealabil (continand un strat din alumina
acida si alumina neutra intre doua sintere). Coloana cromatografica este apoi introdusă în
containerul de plumb şi carcasa de plastic ;
-Se conectează acele circuitului de elutie, se introduce dopul de plumb al containerului, se
monteaza puntea de sprijin a acelor si capacul carcasei gel generatorului.
Elutia pertechnetatului de sodiu din gel generator
Pentru eluţia pertechnetatului de sodiu Na 99mTcO4 din generator se folosesc flacoane
conţinand cate 10 mL soluţie de clorura de sodiu NaCl 0,9% şi flacoane vidate. Acestea se
conectează la acele corespunzătoare ale circuitului de elutie.
Se pot efectua elttii zilnice, pertehnetatul de sodiu obtinut prezentând caracteristici fizicochimice, radiochimice si radionuclidice adecvate utilizării ca produs radiofarmaceutic.

Această tehnologie de obtinere a gel generatorului de 99Mo/99mTc prezintă avantajele
utilizării unei materii prime mai ieftine si mai usor accesibile, ce poate fi obtinută în
România, fată de generatorul clasic a cărui fabricatie necesita 99Mo de fisiune disponibil doar
din import la preturi mult mai mari.
Tehnologia de realizare va putea fi valorificată ulterior prin punerea pe piată a noului tip de
generator.
Potentiali beneficiari: Ministerul Sanatatii prin Unitatile de Medicina Nucleara din cadrul
Spitalelor din Bucuresti (Spitalul Fundeni, Institutul de Endocrinologie, Institutul Oncologic,
Spitalul Universitar) si din tara (Iasi, Cluj, Craiova, Deva, Pitesti, Arges, etc.);
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Impact (social, de mediu)

Descrieţi impactul social, maximum 100 cuvinte (daca este cazul):
Radionuclidul 99mTc, rezultat din gel generatorul de 99Mo/ 99mTc, este destinat diagnosticarii
diferitelor afectiuni, inclusiv cele canceroase, afectiuni care au mare raspandire la ora actuala,
de aici beneficiul care rezulta asupra starii de sanatate a bolnavilor, prin depistarea timpurie si
posibilitatea instituirii tratamentului optim, determinand cresterea sperantei de viata pentru
aceste categorii de pacienti.
Descrieţi impactul de mediu, maximum 100 cuvinte (daca este cazul):
Tehnologia de realizare a gel generatorului de 99Mo/ 99mTc, genereaza o cantitate redusa de
deseuri radioactive, avand un impact favorabil asupra mediului.
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Anexa 5
9

Fişa serviciu / serviciu informatic

Numar proiect.................................
Denumire serviciu …………………………………………………………………………
…….……..
Tipuri de servicii (se va marca dupa caz)
 Servicii de utilitate publica
 Servicii de comunicatii
 Servicii cultural-turistice
 Servicii medicale
 Servicii de intretinere si reparatii
 Servicii administrative
 Servicii ehnice
 Servicii comerciale
 Servicii financiare
 Servicii profesionale
 Servicii stiintifice
 Servicii de securitatea datelor
 Servicii recuperare de date
 Servicii de consultanta si dezvoltare IT
 Servicii de implementare si mentenanta
Caracteristici de calitate (se va marca dupa caz)
 Tangibilitate – perceptibil prin pipait, usor de constatat
 Fiabilitate – siguranta in functionare
 Asigurare – garantie, durabilitate
 Altele asemenea (se vor mentiona daca e cazul)
Caracterul inovativ
Descrieţi în ce constă caracterul inovativ – nivel naţional/european/internaţional. (Se explică
în maximum 100 cuvinte)

Impact (economic, social, de mediu, beneficii)
Descrieţi impactul tehnico-economic, maximum 100 cuvinte (daca este cazul):
9

În cazul realizării mai multor servicii/servicii informatice, se va întocmi câte o fişă pentru fiecare serviciu
în parte
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Descrieţi impactul social, maximum 100 cuvinte (daca este cazul):

Descrieţi impactul de mediu, maximum 100 cuvinte (daca este cazul):
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Anexa 6

Fişa studiu

10

Denumire studiu ……………………………………………………………………………
Numar proiect.................................
Nivel de interes:
 National
 Regional
 Local
Domeniul abordat; elemente de noutate

Se explică în maximum 200 cuvinte

Informaţii privind proprietatea intelectuală
Cerere înregistrare copyright
1. Naţional: Nr. ………………….. data ……………….

2.European:

Nr. ………………….. data ……………….

3.Internaţional: Nr. ………………….. data ……………….

10

În cazul realizării mai multor studii, se va întocmi câte o fişă pentru fiecare studiu în parte
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Anexa 7
Centralizator brevete
Brevete

Nationale
USPTO (United States
Trademark Office)

Patent

Total
(nr.)
and -

Depuse
(nr.)
-

Obtinute
(nr.)
Anexa 8

Nr.
crt.

Catalina Cimpeanu,
Catalina Barna, Ion
Mihalcea, Corneliu
Podina, Petre Busuioc

1

TITLUL ARTICOLULUI/
CĂRŢII/COMUNICĂRII
ŞTIINŢIFICE

NUME AUTORI

REVISTA /
VOLUMUL/EDITURA la care a aparut /CONFERINTA
la care s-a comunicat

ARTICOLE ISI
Mo/99mTc gel generator based
on the 99Mo-Zr gel technology, Revista de chimie (nr. de inregistrare 249/25.10.2010;
with 99Mo obtained by
lucrare acceptata-adresa nr.88/06.12.10; publicare in
irradiation at nuclear reactor
vol.62/2011)
99

ARTICOLE ALTE BAZE DE DATE

CARTI

COMUNICARI STIINTIFICE NATIONALE

Petre Busuioc
1

2

Catalina Cimpeanu,
Catalina Barna, Petre
Busuioc

Catalina Cimpeanu,
Catalina Barna, Beatris
Neacsu

COMUNICARI STIINTIFICE INTERNATIONALE
The Third Research Coordination Meeting of IAEA
CRP: „Developing Techniques for Small-Scale
Indigenous Molybdenum 99 Production Using Low
Enriched Uranium Fission or Neutron Activation”,
University of Missouri, Columbia USA, 13-16
October, 2008
The third Annual International
Conference on Sustainable
Obtaining of a new type of
99Mo-99mTc generator based on Development through Nuclear Research
and Education, Nuclear, pag. 43-44,
99Mo-Zr gel technology using
May 26-28, 2010, Pitesti, Romania
99Mo obtained by irradiation

Radionuclidical purity essential
parameter in quality control of
radiopharmaceuticals

3

132

University of Bucharest, Faculty of
Physics, Annual Scientific
Conference, June, 18, 2010, pag. 1617, ISSN1843-6838

ATLASE, DICTIONARE DE SPECIALITATE
1
n
ALTE PUBLICATII
1
n
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Anexa 9
Lista achiziţiilor realizate în cadrul proiectului
***

Denumire

Categorie de achiziţii
***
( A se vedea Achiziţii
realizate de la 2 – Rezultate
finale obţinute)

Etuva cu vid model
Vacucell standard 22 l

ALTE CATEGORII (Echipamente
pentru cercetare-dezvoltare)
Fact. 2127678/08.12.2008

15311,52

15311,52

IFIN-HH

Baie ultrasonica
model TI-H25

ALTE CATEGORII (Echipamente
pentru cercetare-dezvoltare)
Fact. 9203336/20.11.2008

10738,86

10728,86

SCN Piteşti

83700,00

6200,00

SCN Piteşti

3595,06

3595,06

SCN Piteşti

Calculator stationar
OPTIPLEX 755 DT
(configuratie S2) 2
bucati
Imprimanta Laser alb
negru A3
Kyocera FS69550 DN

Canon MF 4690 PL

Computer tip 4-Acer
Veriton

Computer Lot 2 Acer
Veriton

Floppy Disk

Pompa de vid
turbomoleculara +
accesorii

***

Valoare
totala (lei)

ALTE CATEGORII
(CALCULATOARE
ELECTRONICE SI
ECHIPAMENTE PERIFERICE)
Fact. 772443/18.08.2008
ALTE CATEGORII
(CALCULATOARE
ELECTRONICE SI
ECHIPAMENTE PERIFERICE)
Fact. 004193/07.07.2008
ALTE CATEGORII
(CALCULATOARE
ELECTRONICE SI
ECHIPAMENTE PERIFERICE)
Fact. 1109758/09.09.2008
ALTE CATEGORII
(CALCULATOARE
ELECTRONICE SI
ECHIPAMENTE PERIFERICE)
Fact1399/10.09.2008
ALTE CATEGORII
(CALCULATOARE
ELECTRONICE SI
ECHIPAMENTE PERIFERICE)
Fact. 1420/17.09.2008
ALTE CATEGORII
(CALCULATOARE
ELECTRONICE SI
ECHIPAMENTE PERIFERICE)
Fact. 006135/06.10.2008
ALTE CATEGORII
(ECHIPAMENTE PENTRU
CERCETARE-DEZVOLTARE)
Factura nr. HIST
001036/20.09.2010

Locaţie

1624,35

1624,35

Universitatea Bucuresti

3646,53

3646,53

Universitatea Bucuresti

2436,19

2436,19

Universitatea Bucuresti

131,09

131,09

Universitatea Bucuresti

28.893,20

28.893,20

SCN Piteşti

A se vedea Achiziţii realizate de la 2 – Rezultate finale obţinute
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Valoare
decontata
de la buget
(lei)

