
Oddział Warszawski 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego 

ChemSession f10 
VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików 

Streszczenia 

Warszawa, 14 maja 2010 



Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez autorów, którzy ponoszą pełną 
odpowiedzialność za ich treść. W koniecznych przypadkach organizatorzy 

wykonali drobne korekty redakcyjne nadesłanych streszczeń. 

Warszawa 2010 

ISBN-978-83-60988-04-6 

Współwydawcą materiałów jest Polskie Towarzystwo Chemiczne 
Druk wykonano w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej 

ul. Polna 50 • 00-664 Warszawa • tel. 022 825 75 18 



ChemSession '10 

KOMITET NAUKOWY: 

Ewa Białecka-Florjańczyk (SGGW, PTChem) 
Zbigniew Brzózka (PW) 
Leon Fuks (IChTJ, PTChem) 
Jakub Gołąb (WUM) 
Daniel Gryko(IChO, PW) 
Wacław Kołodziej ski (WUM) 
Tadeusz M. Krygowski (UW) 
Paweł Kulesza (UW) 
Dorota Maciejewska (WUM) 
Andrzej Sporzyński (PW, PTChem) 
Halina Szatyłowicz (PW, PTChem) 
Zbigniew Zagórski (IChTJ) 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

Agnieszka Adamczyk-Woźniak (PW) 
Jan Cz. Dobrowolski (IChP, ML, PTChem) 
Marta Jamróz (WUM) 
Izabela Madura (PW, PTChem) - przewodnicząca 
Monika Nemtusiak (IChP) 
Sławomir Ostrowski (IChP, PTChem) 
Ewa Spasówka (IChP) 
Iwona Wawer (WUM, PTChem) 

SPONSORZY: 

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 
Instytut Chemii Przemysłowej 
Tigret Sp. z o.o. 



W-l 

CHEMIA RADIACYJNA - ELEMENTY INTERDYSCYPLINARNE 

Zbigniew Paweł Zagórski 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, z.zagorski@ichtj.waw.pl 

Chemia radiacyjna zajmuje się skutkami chemicznymi absorbcji promieniowania 
jonizującego. Nie jest radiochemią, która bada chemię związków atomów 
promieniotwórczych. Obydwie dziedziny są zaliczane do chemii jądrowej, mimo że 
chemia radiacyjna stosuje źródła nie tylko izotopowe ale i jako źródło promieniowania 
jonizującego źródła elektryczne: lampy rentgenowskie, akceleratory elektronów 
i cząstek ciężkich, cyklotrony i synchro trony. Usprawiedliwione jest to identycznością 
produktów chemicznych napromieniowania i zamiennością źródeł np. w medycynie. 
Mamy więc zaraz na początku wielodyscyplinarność, skoro popularnym źródłem 
promieniowania y jest produkowany w reaktorze jądrowym 60Co, a oprócz tego 
stosujemy akceleratory elektronów konstruowane i obsługiwane przez elektroników. Od 
samych początków ery atomowej ta multi-dyscyplinarność źródeł dominowała: 
pierwszy i ciągle ceniony dozymetr z utleniania Fe2+ w roztworze został opracowany 
przez Hugo Frickego w roku 1927 dla promieniowania X dającego wówczas większe 
dawki w objętościach interesujących medycynę niż rad ze swymi krótko-zasięgowymi 
promieniami a. Wyzwolenie energii jądrowej w 1945 roku zapewniło nową rolę tego 
dozymetru również w napromieniowaniach y. Źródło z 137Cs (produkt odpadowy 
energetyki jądrowej) dla napromieniowania krwi do przetaczania, jest dozymetrowane 
właśnie tym roztworem. 

Po stronie obiektów napromieniowanych wielodyscyplinarność jest równie bogata. 
Rozpoznanie efektów absorpcji promieniowania jonizującego rozpoczęło się od 
działania na wodę i pośrednio na związki chemiczne w niej rozpuszczone. Było to 
spowodowane niezrozumiałymi wtedy mechanizmami oddziaływania promieniowania 
na organizmy żywe obserwowane już przez Marię Skłodowską Curie. Z badań tych 
wyłoniła się nowa dyscyplina - radiobiologia, do dziś wspomagana podstawowymi 
badaniami w dziedzinie czystej chemii radiacyjnej. Ta z kolei wykorzystuje osiągnięcia 
elektroniki, na przykład w postaci szybkiej spektrofotometrii w radiolizie impulsowej. 
Zbadano i opisano nowe związki, głównie krótkożyjące wolne rodniki i oznaczono ich 
stałe szybkości z trwałymi i nietrwałymi związkami. 

Po roztworach wodnych przyszła kolej na wszelkie inne związki, a szczególną rolę 
odgrywają tu polimery z tak zaskakującymi efektami jak ich sieciowanie, co poprzednio 
wymagało dodatku specyficznych związków i znacznego podgrzania materiału. 
Dociekanie mechanizmu w fazie stałej otworzyło nowe koncepcje przenoszenia energii. 

Najbardziej zaskakująca wielodyscyplinarność okazała się w przypadku 
astrobiologii, gdy niektóre zjawiska lub ich brak zaczęto wiązać z promieniowaniem 
jonizującym penetrującym stale Wszechświat. Okazało się, że można częściowo 
uprościć zagadnienia ciągle nieznanego pochodzenia życia na Ziemi, wykluczając 
koncepcje panspermii i kwestionując rzekomo pozaziemskie pochodzenie związków 
organicznych w niektórych meteorytach. [1] 

[1] Z.P. Zagórski, Role of radiation chemistry in the origin of life, early evolution and in transportation 
through cosmic space, Astrobiology, American Scientific Publishers 2009, 97-154. 
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TERAPIA FOTODYNAMICZNA NOWOTWORÓW- FIZYKA, CHEMIA 
I BIOLOGIA W MEDYCYNIE 

Jakub Gołąb 

Zakład Immunologii Centrum Biostruktury, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
ul. Banacha la, Budynek F, 02-097 Warszawa, jakub.golab@wum.edu.pl 

Terapia fotodynamiczna jest nową, niezwykle obiecującą metodą leczenia 
nowotworów. Składa się ona z trzech elementów: leku fotouczulającego, światła 
laserowego i tlenu, spośród których żaden nie jest toksyczny dla komórek 
nowotworowych, ale w połączeniu prowadzą do ich zniszczenia. W pierwszym etapie 
choremu podawany jest lek fotouczulający (fotouczulacz). Lek ten gromadzi się we 
wszystkich komórkach organizmu, z pewną, zależną od rodzaju fotouczulacza, 
selektywnością wobec komórek nowotworowych. Następnie nowotwór naświetlany jest 
światłem laserowym o takiej długości fali, która zdolna jest do wzbudzenia 
fotouczulacza. W obecności tlenu dochodzi do zainicjowania w naświetlonych 
komórkach złożonych reakcji fotochemicznych prowadzących do wytworzenia 
rodników i reaktywnych form tlenu, które uszkadzają struktury wewnątrzkomórkowe. 
Terapia fotodynamiczna charakteryzuje się podwójną selektywnością. Po pierwsze 
wiele leków fotouczulający eh gromadzi się w większym stężeniu w komórkach 
nowotworowych niż w prawidłowych, a po drugie światłem laserowym naświetlany jest 
jedynie nowotwór z niewielkim marginesem zdrowej tkanki. Przy użyciu cienkich 
światłowodów, można poddać terapii fotodynamicznej nawet niedostępne z zewnątrz 
nowotwory. Terapia ta okazuje się skuteczna w leczeniu raków oskrzela, przewodu 
pokarmowego, dróg żółciowych, raków znajdujących się w jamie otrzewnej, raków 
szyjki macicy a nawet guzów ośrodkowego układu nerwowego. Ogromną zaletą tej 
terapii jest jej nieinwazyjność. Większość zabiegów można wykonywać ambulatoryjnie, 
a pacjent może nawet w dniu zabiegu wrócić do własnego domu. Spektakularne wyniki 
leczenia niektórych typów nowotworów przy zastosowaniu terapii fotodynamicznej 
sprawiają, że jest to jedna z najbardziej obiecujących metod leczenia nowotworów, 
jakie pojawiły się w onkologii w ciągu ostatnich lat. 
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ZAGĘSZCZANIE I OCZYSZCZANIE ROZTWORÓW URANU ZA POMOCĄ METOD 

MEMBRANOWYCH 

Paweł Biełuszka, Grażyna Zakrzewska-Trznadel 

Instytut Chemii i Techniki jądrowej ul. Dorodna 16, 03-135 Warszawa, 
p. bieluszka@ichtj.waw.pl 

Tematyka pracy dotyczy procesów pozyskiwania uranu z rud uranowych oraz z 
materiałów wtórnych, w tym z kwasu fosforowego. Proponuje się zastosowanie do tego 
celu metod membranowych: odwróconej osmozy i nanofiltracji, a także ekstrakcji przy 
wykorzystaniu kontaktorów membranowych z przepływem przeciwprądowym. 
Membrany mogą być wykonane z tworzywa ceramicznego lub z polimerów, takich jak 
PTFE, lub z innych odpornych chemicznie materiałów. Zastosowanie kontaktorów 
membranowych eliminuje wiele mankamentów konwencjonalnej ekstrakcji cieczowej, 
prowadzonej w kolumnach (zalewanie, kanałowanie, pienienie) lub w układach 
mieszalnik-odstojnik (straty ekstrahentu). W prezentacji będzie zaproponowany 
schemat stanowiska do prowadzenia badań ekstrakcji uranu zaopatrzonego 
w kontaktowy membranowe. Ważnym elementem pracy będzie dobór ekstrahentu 
stosownego w procesie membranowym. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych 
i określeniu współczynników podziału dla szeregu ekstrahentów, takich, jak np.: 
trójbutylofosforan TBP, kwas di(2-etyloheksylo) fosforowy (D2EHPA), tlenek tri-n-
oksylofosfiny (TOPO), zostaną wybrane układy ekstrakcyjne do prowadzenia procesu 
ciągłego z zastosowaniem modułów membranowych. 

Opracowany zostanie również schemat instalacji do odzysku uranu z kwasu 
fosforowego, w skład którego wejdą aparaty membranowe połączone szeregowo. 
W wyniku rozkładu fosforytów kwasem siarkowym otrzymuje się kwas fosforowy, do 
którego przechodzi ok. 80% uranu [1]. Na wejściu będzie podawany kwas fosforowy, 
który może zawierać niewielkie ilości uranu, i in metali. W modułach membranowych, 
będzie następowało oddzielenie zanieczyszczeń od kwasu fosforowego i produkcja 
koncentratu uranowego. Po usunięciu żelaza i kolejnych etapach zagęszczania, 
produktem końcowym ma być tlenek uranu. 

Praca wykonana w ramach Projektu Analiza możliwości pozyskiwania uranu 
dla energetyki jądrowej z zasobów krajowych (POIG 01.01.02-14-094-09-00). 

[1] Badania ćwierć techniczne nad odzyskiwaniem uranu z przemysłowego kwasu fosforowego metodą 
ekstrakcji cieczowej, IChTJ Warszawa 1987. 
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BADANIA NAD OTRZYMYWANIEM TLENKÓW URANOWYCH ZA POMOCĄ 
KOMPLEKSOWĄ METODĄ ZOL-ŻEL(CSGP) 

A.Deptuła,1 M.Brykała,1 W.Łada,1 D.Wawszczak,1 T.Olczak,1 G.Modolo,2 

H.Daniels2 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul.Dorodna 16, 03-195 Warszawa, 
m. brykala@ichtj. waw.pl 

Forschungszentrum Julich, Institute of Energy Research, Safety Research and Reactor 
Technology, 52425 Julich, Germany 

W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie opracowano nową metodę 
otrzymywania tlenków uranowych (Zgłoszenie Patentowe Nr. P-389385). Głównym 
etapem Kompleksowej Metody Zol-Żel jest utworzenie jednorodnego zolu przez 
reakcję substratu uranowego (tj. trójtlenek uranu, azotan uranylu czy poliuranian 
amonu) z roztworem kwasu askorbinowego. Dużą zaletą tej metody jest możliwość 
otrzymywania produktu finalnego o różnych kształtach, tj: 

aglomeraty i ziarna nieregularne - otrzymane przez odparowanie wody; 
ziarna sferyczne (o średnicy 5-120 urn) - przez ekstrakcję wody z kropli 
emulsji zolu w solwencie 2-etyloheksanol-l; 
ziarna sferyczne (o średnicy 200-2000 urn) - przez żelowanie wewnętrzne 
kropli zolu amoniakiem generowanym z rozkładu sześciometyleno-
czteroaminy. 

Jeżeli produktem końcowym ma być dwutlenek uranu, niezbędnym etapem jest obróbka 
termiczna i redukcja do U02 w atmosferze wodoru w temperaturze 900°C. 

Praca prowadzona jest w ramach europejskiego projektu ACSEPT 
(Actinide reCycling by SEParation and Transmutation, nr. FP7-CP-2007-211267). 
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ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII JONOWYMIENNEJ ORAZ 
EKSTRAKCYJNEJ DO OCZYSZCZANIA TLENKU TORU 

Elżbieta Czerska, Bożena Danko, Rajmund Dybczyński, Marta Pyszynska, 
Ewelina Chajduk, Halina Polkowska-Motrenko 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, 
e. czerska@ichtj. waw.pl 

Tor, pierwiastek, którego zawartość w przyrodzie jest 3-4 razy większa niż uranu, 
może być wykorzystany w reaktorze jądrowym jako materiał paliworodny. 
Zastosowanie toru umożliwiłoby ponad stukrotne zwiększenie ilości energii możliwej 
do wytworzenia z rozpoznanych zasobów materiałów jądrowych. 

O l i 

Wykorzystanie toru do wytwarzania izotopu rozszczepialnego U wymaga 
napromienienia toru neutronami w reaktorze jądrowym, gdzie po pochłonięciu przez 

O l i 

jądro toru neutronu w wyniku przemian jądrowych powstaje jądro U. Podana 
przemiana jądrowa jest przemianą dominującą, ale nie jedyną. W zależności od stopnia 
zanieczyszczenia posiadanego metalicznego toru bądź innych związków toru mogą 
zachodzić reakcje konkurencyjne prowadzące do błędnych interpretacji uzyskanych 
wyników. Ponadto wskutek obecności radionuklidów zanieczyszczeń wzrasta narażenie 
na promieniowanie, co wymusza konieczność zwiększonej ochrony radiologicznej. 

Zastosowanie w przyszłości toru jako paliwa jądrowego wymaga więc posiadania 
wiarygodnych metod oddzielania zanieczyszczeń znajdujących się w torze metalicznym 
i związkach toru, będących czynnikiem decydującym w ocenie możliwości stosowania 
tych materiałów dla celów energetyki jądrowej. 

Celem pracy badawczej jest znalezienie układu rozdzielczego zdolnego do 
oczyszczenia napromienionego ThC>2 od zanieczyszczeń, takich jak: Pa, pierwiastki 
ziem rzadkich (Gd i Eu to wypalające się trucizny reaktorowe), Sc, Co oraz Fe. 

Zbadano następujące układy rozdzielcze: 
1) układ chlorkowy dla silnie zasadowego anionitu, Dowex 1x8, 100-200 mesh 
2) układ azotanowy dla silnie zasadowego anionitu, Dowex 1x8, 100-200 mesh 
3) układ ekstrakcyjny TOPO-Bio Beads SM2, Rf=0,3 
4) układ chlorkowy dla silnie kwaśnego kationitu, Dowex 50Wx8, 100-200 mesh 

Pomiary prowadzono w oparciu o NAA (Pa, REE, Sc, Co, Fe) oraz ICP MS (U, 
REE, Sc, Co, Fe). Przedstawione wyniki pokazują trudności w znalezieniu układu 
rozdzielczego zdolnego do separacji przede wszystkim Th-U-Pa, ale jednocześnie są 
dowodem na potrzebę istnienia wiarygodnej metody rozdzielenia zanieczyszczeń od 
naświetlonego toru. Prace badawcze są kontynuowane. 

Badania są częścią realizacji projektu PO IG UDA-POIG. 01.03.01-00-076/08-00 
„Analiza efektów wykorzystania toru w jądrowym reaktorze energetycznym". 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego. 
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ZASTOSOWANIE METOD FOTOLITOGRAFII DO SELEKTYWNEJ EPITAKSJI 
SRTUKTUR AZOTKU GALU 

Paweł Dominik,1 Dariusz Smoleń,1 Sławomir Podsiadło,1 Katarzyna Korwin-
Mikke,2 Zuzanna Sidor,2 Anna Piotrowska2 

Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny, 
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pdominik@ch.pw.edu.pl 

Instytut Technologii Elektronowej, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 

Azotki trzeciej grupy układu okresowego, a w szczególności azotek galu znajdują 
zastosowanie międzw konstrukcji detektorów i emiterów światła w zakresie długości fal 
od promieniowania niebieskiego do ultrafioletu. Dużym problemem związanym 
z konstrukcją urządzeń opartych na azotku galu jest fakt, że wytwarzane różnymi 
metodami wzrostu warstwy epitaksjalne mają dużo defektów co z kolej i znacząco 
wpływa na jakość i wydajność odpowiednich urządzeń. Tematyka prowadzonej pracy 
doktorskiej przez autora (wykonywanej w Katedrze Chemii Nieorganicznej 
i Technologii Ciała Stałego) dotyczy otrzymywania nanokryształów azotku galu. 
Otrzymywanie tego typu struktur azotku galu może następować według różnych 
mechanizmów m. in. para- ciecz- kryształ, gdzie katalizatorem wzrostu jest najczęściej 
stop złoto- gal, jest to wówczas wzrost według tak zwanej metody bottom - up. 
W przypadku gdy wzrost na monokrystalicznym podłożu jest możliwy wyłącznie 
z odsłoniętych regionów wówczas jest to metoda top- down. 

W niniejszej pracy przedstawiono próby zastosowania metod fotolitografii do 
otrzymania nanokolumn azotku galu w wyniku selektywnej epitaksji azotku galu 
metodą SSM (Sublimation Sandwitch Method). 

We współpracy z Instytutem Technologii Elektronowych w Warszawie 
zaprojektowano i wykonano ustrukturyzowane podłoże do selektywnego wzrostu 
azotku galu. Na monokrystaliczne podłoże GaN/A1203 naniesiona została 3-10 nm 
maska Si3N4, a następnie przy pomocy metod fotolitografii zostały wykonane otwory, 
odkrywające podłoże. Proces wzrostu następował w rurowym reaktorze kwarcowym, 
umieszczonym w piecu indukcyjnym. Jako źródło galu zastosowano proszek azotku 
galu, natomiast źródłem azotu był gazowy amoniak. 

55 

mailto:pdominik@ch.pw.edu.pl


P-26 

UKŁADY ROZDZIELCZE DO OTRZYMYWANIA GENERATORÓW 
RADIONUKLIDÓW 

Katarzyna Doner, Halina Polkowska-Motrenko 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Laboratorium Jądrowych Technik Analitycznych, 
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, k.doner@ichtj.waw.pl 

Medycyna nuklearna należy obecnie do prężnie rozwijających się dziedzin 
medycyny. Z każdym rokiem wzrasta jej znaczenie i liczba zastosowań. Jedną z metod 
wykorzystujących izotopy promieniotwórcze jest pozytonowa tomografia emisyjna, 
którą stosuje się głównie przy diagnostyce nowotworowej. 
Generatory radionuklidów dają możliwość pozyskiwania krótko życiowych 
radioizotopów stosowanych w medycynie nuklearnej bez korzystania z cyklotronu. 
Otrzymywanie radionuklidu z generatora jest ważne dla szpitali nie dysponujących 
własnymi cyklotronami, jak również dla placówek położonych w dużej odległości od 
cyklotronów. 

Celem pracy jest zbadanie układów rozdzielczych dla pary pierwiastków 
TOGe/°°Ga. °°Ga (Ti/2=67,6 min, p =l,9MeV) stosowany jest do badań diagnostycznych 
w pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). 
Wykonano prace nad układami rozdzielczymi dla pary Ge-Ga z wykorzystaniem złóż: 
- W-Ti o stosunku molowym (1:1), (1:2) oraz (3:2); 
- W-Zr-Si w stosunku molowym (1:1:1), (3:1:1) oraz (1:0,5:0,5); 
-W-Zr(l:2); 
- Ti02-CeC>2 (1:1) z lub bez kwasu askorbinowego; 
- TiC>2-ZnC>2 (1:1) z lub bez kwasu askorbinowego; 

Powyższe kompozyty otrzymano przy użyciu metody zol-żel CSGP - Compleks Sol 
Gel Process - przy zastosowaniu różnych temperatur prażenia: m.in.:110, 500, 650, 
800°C. 
Prace obejmują następujące badania: 
- określenie współczynników podziału na wytypowanych układach rozdzielczych, 
- sprawdzenie trwałości wybranego sorbentu oraz jego odporności na procesy 
radiacyjne; 
- określenie chemicznej czystości otrzymanych kompozytów i eluatów, 
- wybranie najodpowiedniejszego eluentu zapewniającego stabilizację Ge na złożu, 
który jednocześnie zapewni elucję Ga z kolumny chromatograficznej w małej objętości 
roztworu. 

Uzyskane wstępne badania i określenie wartości współczynników podziału dla Ge 
i Ga wskazały, iż dwa spośród przygotowanych złóż mogą być wykorzystane do 
selektywnego rozdziału obu pierwiastków. 
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STRUKTURA STOPÓW PALLADU ZE SREBREM I MIEDZIĄ 

Katarzyna Drążkiewicz,1,2 Mariusz Łukaszewski,2 Andrzej Czerwiński1'2 

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 
01-793 Warszawa 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa 
Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energi; kakli@chem.uw.edu.pl 

Zanieczyszczenie środowiska oraz problemy energetyczne przyczyniły 
się do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Największe nadzieje pokłada 
się w wykorzystaniu wodoru, który otrzymywany jest m.in. na drodze reformingu 
parowego z węglowodorów. Do jego oczyszczenia stosuje się membrany, pozwalające 
na oddzielenie na drodze dyfuzji wodoru od innych gazów. Najczęściej są to stopy 
palladu z metalami grup przejściowych. Szczególnym zainteresowaniem, ze względu na 
swoje właściwości, cieszy się grupa miedziowców -Cu, Ag [1,2]. Srebro nie posiada 
właściwości sorpcyjnych względem wodoru, jednakże w stopach z palladem znacząco 
wpływa na szybkość jego absorpcji [3]. 

W badaniach wykorzystaliśmy elektrodę o ograniczonej objętości (LVE), 
którą stanowi cienka warstwa stopu osadzonego elektrochemicznie na neutralnym dla 
wodoru podłożu, np. złocie. Zastosowanie takiego typu elektrod pozwala na 
kontrolowanie ilości wodoru absorbowanego gdyż rejestrowane prądy związane z 
procesami objętościowymi są porównywalnej wielkości z prądami pochodzącymi od 
procesów powierzchniowych [4,5]. 

Badano strukturę stopów z zastosowaniem dyfrakcji rentgenowskiej oraz 
spektroskopii elektronów Augera. Pozwoliło to ustalić, iż w przypadku 
elektrochemicznie osadzanych powłok Pd-Ag mamy do czynienia ze stopami, w 
których objętości zachodzi segregacja powierzchniowa.Wynika ona z różnicy energii 
powierzchniowej Pd i Ag [6]. Stopy świeżo osadzone wykazują wzbogacenie w srebro 
na powierzchni. Po procesach wielokrotnej absorpcji i desorpcji wodoru obserwujemy 
zjawisko wzbogacania powierzchni w pallad w porównaniu ze stopem świeżo 
osadzonym. W przypadku stopów Pd-Cu nie stwierdzono występowania zjawiska 
segregacji powierzchniowej. 

1 J.Y. Yang, C. Nishimura, M. Koniaki, J.Membr. Sci., 2006, 282, 337-341. 
2 H. Amandusson, L.-G. Ekedahl, H. Dannetun, J.Membr. Sci, 2001, 193, 35-47. 
3 S.-Y. Liu et al., / . Alloys Comp., 1999, 293-295, 468-471. 
4 J. Kleperis, G. Wójcik,A. Czerwiński, J. Skowroński, M. Kopczyk, M. Bełtowska-Brzezińska, J. Solid 

State Electrochem., 2001, 5, 229. 
5 A. Czerwiński, R. Marassi, S. Zamponi, J. Electroanal. Chem., 1991, 316, 211-221. 
6 P. T. Wouda, M. Schmid, B. E. Nieuwenhuys, P. Varga, Surf. Sci., 1998, 417, 292-300. 
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Y(NH2BH3)3 - AMIDOBORAN ITRU JAKO STAŁY MAGAZYN WODORU 
K. J. Fijałkowski,1 R. V. Genova,2 A. Budzianowski,2 W. Grochala1'2 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Pasteura 1, 02-093 Warszawa, 
fij alków ski@chem.uw. edu.pl 

ICM, Uniwersytet Warszawski, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa, 
Amidoborany to nowa rodzina związków chemicznych o dużej wagowej 

zawartości wodoru, spełniającej wymagania stawiane stałym magazynom wodoru przez 
Ministerstwo Energii USA (DOE targets). Amidoborany to pochodne borazanu (addukt 
amoniaku i boranu, NH3BH3) zawierające anion NH2BH3~ oraz kation metalu. Do tej 
pory zostały zsyntezowane i scharakteryzowane amidoborany lekkich metali 
alkalicznych (Li, Na) [1-5] oraz metalu ziem alkalicznych (Ca).[6] Prezentujemy 
Y(NH2BH3)3 pierwszy amidoboran metalu trójwartościowego, otrzymany 
w dwuetapowej, mechanochemicznej reakcji ciało stałe - ciało stałe:[7] 

LiNH2+NH3NH3 -> LiNH2BH3 + NH3 | 
3LiNH2BH3 + YC13 -> Y(NH2BH3)3 + 3LiCl 

Y(NH2BH3)3 to beżowy lekki, higroskopijny proszek energicznie reagujący 
z wodą. Teoretyczna zawartość wodoru dla czystego produktu wynosi 8,4%, natomiast 
dla produktu nieoczyszczonego z chlorku litu 4,9%. Pomiary rentgenowskie 
potwierdziły otrzymanie nowej, nieznanej dotąd fazy. Komórka elementarna (C2/c) 
została zindeksowana metodą Le Baila i udokładnionia. Y(NH2BH3)3 rozkłada się 
termicznie w reakcji egzotermicznej wydzielając wodór zanieczyszczony amoniakem, 
co jest bardzo niekorzystne w kontekście zasilania ogniw paliwowych. W gazowych 
produktach rozkładu został zidentyfikowany amoniak, jego wydzielanie zotało 
potwierdzone na podstawie porównawczych pomiarów w podczerwieni Y(NH2BH3)3 
oraz produktów jego rozkładu termicznego. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 30 50 70 90 4000 3000 2000 1000 500 

Fig. 1 Dyfraktogramy proszkowe i wyniki indeksacji komórki elementarnej Y(NH2BH3)3 (po lewej) oraz 
porównanie widm FTIR substratów, Y(NH2BH3)3 i porduktów rozkładu termicznego (po prawej). 

[1] H. I. Schlesinger and A. B. Burg, J. Am. Chem. Soc, 1938, 60, 290. 
[2] A. G. Myers, B. H. Yang, D. J. Kopecky, Tetrahedron Lett., 1996, 37, 3623. 
[3] Z. Xiong, C. K. Yong, G. Wu, P. Chen, W. Shaw, A. Karkamkar,T. Autrey, M. O. Jones, S. R. 

Johnson, P. P. Edwards and W. I. F. David, Nat. Mater., 2008, 7, 138. 
[4] Z. Xiong, G Wu, Y. S. Chua, J. Hu, T. He, W. Xu and P. Chen, Energy Environ. Set, 2008, 1, 360. 
[5] K. J. Fijałkowski and W. Grochala, / . Mater. Chem., 2009, 19, 2043. 
[6] J. Spielmann, G. Jansen, H. Bandmann, S. Harder, Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, 1. 
[7] R. Genova, K. J. Fijałkowski, W. Grochala, J Alloys Comp, in press 2010. 
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LUMINESCENCJAURANU(VI) NA NATURALNYM I MODYFIKOWANYM 
SEPIOLICIE 

Agnieszka Gajowiak, Marek Majdan 
Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej, pi. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin, agal428@gmail.com 
Badania dotyczące sorpcji uranu na naturalnych i modyfikowanych adsorbentach 

są bardzo ważne z punktu widzenia unieszkodliwiania radioaktywnych odpadów.[l] 
Naturalne sepiolity oraz interkalowane kationami HDTMA+ znajdują zastosowanie jako 
efektywne i tanie materiały do usuwania zanieczyszczeń uranowych bądź w postaci 
systemów barier ochronnych. Luminescencja jako jedna z technik spektroskopowych 
może być stosowana do badań nad rodzajem uranu(VI) obecnego w organoglinie i 
potwierdzającąjego różne formy związania np. monomeryczne i polimeryczne.[2] 

Przeprowadzone badania wskazują na niezależność luminescencji od pierwotnej 
struktury sepiolitu co dowodzi, że może być ona związana z sorpcją uranu na 
powierzchni modyfikowanej gliny, przypuszczalnie poprzez tworzenie odpowiednich 
form kompleksów powierzchniowo-uranylowych. Obserwujemy przesunięcia pików w 
stronę dłuższych fal ze wzrostem stężenia HDTMA+ w modyfikowanych glinach. 
Kształt widm w określonym zakresie pH dla poszczególnych form adsorbentów jest 
podobny, różnice występują jedynie w ich intensywności(rys.l). Z kolei, widoczne 
zmiany w charakterze kształtu pików odnotowujemy dla poszczególnych pojemności 
adsorpcyjnych interkalowanych sepiolitów przy różnych wartościach pH(rys.2.). 
Świadczy to o powstawaniu różnego rodzaju kompleksów powierzchniowych, przy 
zachowaniu tendencji jonów uranylowych do hydrolizy ze wzrostem pH. 
Prawdopodobnie na intensywność pików ma również wpływ ułożenie kationów 
surfaktanta w przestrzeni międzywarstwowej sepiolitu. Należy przyjąć, że 
prawidłowość ta wynika z tworzenia się odpowiednio bocznych i parafinowych warstw. 
Ponadto, przy pH neutralnym przeważa mechanizm kompleksowania 
powierzchniowego wewnątrz sferycznego. 

Rys 1. Porównanie widm luminescencji w suspensji dla Rys 2. Widma luminescencji (X=300nm) w suspensji przy 
naturalnego sepiolitu i HDTMA-sepiolitów (1=300 nm) różnych wartościach pH dla naturalnego sepiolitu 

[1] R.Qadeer, J.Hanif,M.Khan, M.Saleem, Radiochim.Acta,1995, 68, 197. 
[2] G.Panczer, M. Gaft, R.Reisfeld, S.Shoval, G. Boulon, B.Champagnon, J. Alloys and Compounds, 

1998, 275-277,269-272. 
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ZASTOSOWANIE HYBRYDOWYCH METOD DO USUWANIA WYBRANYCH 
RADIONUKLIDÓW Z ROZTWORÓW WODNYCH I ROZDZIELANIA IZOTOPÓW 

Agnieszka Jaworska, Grażyna Zakrzewska-Trznadel 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, 
a.jaworska@ichtj. waw.pl 

Zagospodarowanie ciekłych odpadów radioaktywnych jest trudne w realizacji, 
ponieważ wymaga stosowania skutecznych metod, w tym procesów o wysokiej 
selektywności. Aby uzyskać pożądane efekty należy wprowadzać często kilka 
następujących po sobie cykli przeróbki przy zastosowaniu różnych metod 
rozdzielczych. Coraz częściej rozważa się stosowanie procesów hybrydowych, 
będących połączeniem dwu lub więcej procesów przebiegających w jednym aparacie, 
którym podlega przetwarzany materiał odpadowy. Takie procesy dają możliwość 
uzyskania wyższych współczynników dekontaminacji, mogą też być selektywne wobec 
wybranych składników, pozwalając na ich odzyskiwanie. 

Pierwszy etap prac dotyczył przeprowadzenia wstępnych badań dotyczących 
modyfikacji wybranego polimeru. Do modyfikacji został wybrany kwas 
polivinyloalkoholowy (PVA) o masie cząsteczkowej 10 000, 50 000 i 100 000. Zbadano 
zależność współczynnika retencji jonów Co + od pH roztworu surówki dla 
modyfikowanego polimeru a także porównano modyfikowany polimer z powszechnie 
stosowanym kwasem poliakrylowym. W badanym zakresie pH 2 do 6 najwyższy 
współczynnik retencji jonów metalu uzyskano w przypadku modyfikowanego PVA 
o masie 10 000 Da. 

Kolejnym etapem prac było zastosowanie technik planowania eksperymentu w 
badaniach procesów chemicznych, co pozwoliło na jednoczesną zmianę zmiennych 
procesowych, czyli redukcję ilości doświadczeń i możliwość pełnej obserwacji efektów 
wzajemnych oddziaływań tych zmiennych.[1] Powszechne metody prowadzenia 
eksperymentów mają w tym zakresie ograniczenia i są czasochłonne. Określono wpływ 
zmiennych procesowych, takich jak stężenie środka kompleksującego (Ckpa), pH 
i stosunku stężenia tego środka do stężenia usuwanego metalu (r) w procesie 
hybrydowym ultrafiltracja-kompleksowanie na stopień usuwania (retencji) jonów 
kobaltu w roztworze wodnym.[2] Jako środek wiążący jony kobaltu zastosowano 
sulfonowany poli(alkohol winylowy) syntezowany w laboratorium. Symulacje Monte 
Carlo i analiza otrzymanych wyników doprowadziły do wyznaczenia parametrów 
optymalnych procesu kompleksowania jonów kobaltu za pomocą sulfonowanego PVA 
prowadzonego w układzie do ultrafiltracji, które przyjęto, jako potwierdzone 
eksperymentalnie wielkości: ([Co ]o= 10 mg L" , r(poiymer/[Co ]0)= 1.2 i pH 6.5 ), przy 
których otrzymano wysoki współczynnik retencji 99.98%. 

Badania finansowane w ramach projektów: Advanced Methods for Environment 
Research and Control (AMERAC), No MTKD-CT-2004-509226 (Komisja Europejska) oraz 

Projektu Rozwojowego No. R05 0058 06/2009 (NCBiR). 

[1] Mańczak K., Techniki planowania eksperymentu, WNT, Warszawa 1976. 
[2] Cojocaru C, Zakrzewska-Trznadel G., Miśkiewicz A., J. of Hazardous Materials, 2009, 169, 610. 
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OPRACOWANIE METOD ANALIZY DWUTLENKU TORU 
TECHNIKAMI NAA I I C P - M S 

Paweł Kalbarczyk, Ewelina Chajduk, Jakub Dudek, Halina Polkowska-Motrenko 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Laboratorium Jądrowych Technik Analitycznych, 
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, p.kalbarczyk@ichtj.waw.pl 

Tor jest pierwiastkiem, który potencjalnie może być w przyszłości zastosowany 
jako paliwo w następnych generacjach reaktorów jądrowych lub jako dodatek do uranu 
znacznie wydłużający kampanie reaktorów eksploatowanych obecnie. Zapasy rud 
torowych w przyrodzie są o wiele większe niż uranu. Szacowane są one na 2 500 000 
ton. Wykorzystanie w przyszłości toru jako paliwa jądrowego wymaga posiadania 
wiarygodnych metod oznaczania pierwiastków występujących w ilościach śladowych 
razem z torem metalicznym lub w związkach toru. Decydują one o możliwości 
wykorzystania tych materiałów dla celów energetyki jądrowej. Wykorzystano technikę 
NAA w wersji niedestrukcyjnej do oznaczenia zawartości pierwiastków silnie 
aktywujących się w strumieniu neutronów w reaktorze jądrowym w matrycy 
zawierającej tor. 

Zawartość dużej liczby pierwiastków można oznaczyć metodą ICP-MS, jednak 
wymagane jest przeprowadzenia badanej próbki do roztworu. 

ThC>2, stosowany jako składnik paliwa jądrowego, jest jedną z najtrudniej 
rozpuszczalnych substancji chemicznych. Opracowano i zoptymalizowano metodę 
rozpuszczania ThC>2 w mieszaninie stężonego kwasu azotowego i fluorowodorowego 
oraz azotanu glinu. 

Metodą ICP-MS oznaczono zawartość Sc, B, Co, Ni, Zn, Tb, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, 
Pb, Cd, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy i La. Granica detekcji metody ICP-MS wynosi powyżej 
0,1 ng g"1. Stosując INAA można oznaczyć zawartość Ag, Cr, Co, Fe, Sc, Zr, Zn, 
granica detekcji dla tych pierwiastków jest rzędu 10 ng g"1. 

Badania są częścią realizacji projektu PO IG UDA-POIG. 01.03.01-00-076/08-00 
„Analiza efektów wykorzystania toru w jądrowym reaktorze energetycznym ". 
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BADANIA STOPÓW WODOROCHŁONNYCH TYPU AB5 JAKO MATERIAŁÓW 

ANODOWYCH W OGNIWACH NiMH 

M. Karwowska,1 J. Dłubak,2 A. Gumkowska,1 Z. Rogulski,1 A. Czerwiński1'2 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa 
Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, 

mkarwowska@chem.uw. edu.pl 
Wodór jest obecnie uznawany za najbardziej obecujący nośnik energii. 

Nieustannie trwają prace nad polepszeniem sposobów magazynowania tego 
pierwiastka. Interesujące w tym kontekście okazały się metale grup przejściowych oraz 
ich stopy - tworzone przez nie wodorki charakteryzują się dużą gęstością objętościową 
absorbowanego w sposób odwracalny wodoru. Parametrami, które charakteryzują 
ogniwa Ni-MH, są: niska oporność wewnętrzna, która pozwala uzyskiwać prądy 
rozładowania o dużych gęstościach oraz odtwarzalność pojemności (wytrzymałość 
w kolejnych cyklach ładowania - rozładowania). [1] 

Ogniwa niklowo-wodorkowe charakteryzuje prawie dwa razy większa pojemność 
właściwa w stosunku do ogniw niklowo-kadmowych. Okazuje się jednak, że obniżenie 
temperatury negatywnie wpływa na jakość działania akumulatorów Ni-MH, dlatego w 
dalszym ciągu układy Ni-Cd, choć bardziej toksyczne, są często niezastąpione. 

Celem pracy było wyznaczenie zależności temperaturowych dla procesów 
elektrochemicznych zachodzących w ogniwach niklowo-wodorkowych. Jako materiał 
anody zastosowano stop LaMMNi^iAlo^Mno^Coo^s. Przy użyciu technik 
elektrochemicznych oraz skaningowego mikroskopu elektronowego zbadano elektrody 
z materiału wodorochłonnego w zakresie temperatur od (-)30°C do 40°C. W pomiarach 
użyto nowatorskiej konstrukcji elektrody - o ograniczonej objętości LVE (Limited 
Volume Electrode), opracowanej w Pracowni Elektrochemicznych Źródeł Energii 
Wydziału Chemii UW. Stop metali wprasowywano w siatkę złotą. Wysokie ciśnienie 
prasowania zapewniało trwałość elektrody w trakcie pomiarów elektrochemicznych w 
roztworach wodnych, co pozwoliło na uniknięcie stosowania dodatkowych substancji 
wiążących, których obecność w znaczący sposób wpływa na zachodzące w stopie 
zjawiska elektrochemiczne.[2] 

Pomiary CV pokazały, że zastosowana elektroda typu LVE daje wyniki 
porównywalne z otrzymywanymi dla elektrod monokrystalicznych. Obliczone wartości 

Q 9 1 

współczynników dyfuzji wodoru w stopie są rzędu 10" cm s" , co jest porównywalne z 
danymi literaturowymi. Wykazano, że wartość współczynnika dyfuzji wodoru zależy od 
stopnia naładowania elektrody (state of charge) - spadek SOC powoduje wzrost D. W 
badaniach temperaturowych wykazano, że następuje spadek pojemności sorpcyjnej 
stopu w ujemnych temperaturach. Pewne modyfikacje stopu umożliwiają zmniejszenie 
utraty pojemności, trwają prace nad optymalizacją morfologii i składu stopu. [3] 

[1] Czerwiński A., Rogulski Z., Dłubak J., Gumkowska A., Karwowska M., Przemysł chemiczny, 2009, 
88/6, 642-648. 

[2] Rogulski Z., Dłubak J., Karwowska M., Krebs M., Pytlik E., Schmalz M., Gumkowska A., 
Czerwiński A., J. Power Sources, 2009, w druku. 

[3] P. Piela, Z. Rogulski, M. Krebs, E. Pytlik, M. Schmalz, J. Dłubak, M. Karwowska, A. Gumkowska, 
A. Czerwiński, J. Electrochem. Soc, 2010, 157/3, A254-A258. 
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BADANIA WSTĘPNE NAD MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA NANOZEOLITU 
JAKO NOŚNIKA RADIONUKLIDÓW W CELOWANEJ RADIOTERAPII 

Agata Kasperek, Aleksander Bilewicz 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, 
agatakasperek@interia.pl 

Perspektywy zastosowania rozwiązań nano technologiczny eh w radiofarmacji są 
ogromne. Dużym zainteresowaniem cieszy się możliwość zastosowania nanocząstek 
jako nośników leku lub do obrazowania bezinwazyjnego. Nanocząstki posiadając 
rozmiary mniejsze niż 100 nm są tej samej wielkości co układy biologiczne takie jak 
wirusy, DNA czy proteiny. W związku z powyższym, zastępując konwencjonalne 
środki farmaceutyczne nanocząstkami można spodziewać się dużych korzyści. 

Obecnie obserwujemy duże zainteresowanie oraz rozwój dziedzin nauki 
zajmujących się celowaną terapią jako metodą pozwalająca dostarczać lek do komórek 
patologicznie zmienionych nie uszkadzając zdrowych tkanek. Jest to szczególnie ważne 
w przypadku przeciwnowotworowych radiofarmaceutyków terapeutycznych gdzie lek 
powinien zostać dostarczony selektywnie do komórek zmienionych chorobowo przy 
jednoczesnym znikomym wpływie na komórki zdrowe.[1] 

Celem mojej pracy jest synteza odpowiedniej nanocząstki będącej nośnikiem 
radionuklidu, następnie wprowadzenie radioizotopu do wnętrza otrzymanego nośnika 
oraz związanie otrzymanego układu z naprowadzaj ącą biomolekułą. 

Badania rozpoczęłam od syntezy nanozeolitu typu fojazyt (FAU) metodą 
hydrotermalną. Do syntezy użyte zostały roztwory glinokrzemianów o wysokiej 
czystości. Synteza została przeprowadzona przy użyciu mieszadła magnetycznego oraz 
łaźni olejowej z możliwością kontroli temperatury. Roztwór glinokrzemianowy został 
przygotowany tak, aby zachowany był następujący stosunek molowy: 5.5 Na20: 1.0 
AI2O3: 4.0 SiC>2: 190 H2O. Krystalizacja hydrotermalną była przeprowadzana przez 
2 dni w temperaturze 60 °C z zachowaniem tempa rotacji 250 obr/min.[2] Bardzo 
ważne jest utrzymanie opowiednich warunków syntezy, aby uzyskać żądane rozmiary 
cząstek. Wielkość otrzymanych cząstek była mierzona za pomocą DLS (Dynalic Light 
Scattering). 

W kolejnym etapie badań zajmę się zbadaniem możliwości wprowadzenia do 
wnętrza otrzymanego nanozeolitu radionuklidów wykazujących działanie 

100 99"^ terapeutyczne: emitera promieniowania p Ag oraz emiterów promieniowania a Ra 
994 

i Ra. W tym przypadku spróbuję wykorzystać duże zdolności jonowymienne 
zeolitów. 

[1] Current Radiopharmaceuticals, 2008, 1, 30-36. 
[2] Chem. Commun., 2001, 1176-1177. 
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Polypyrrole microcapsules were fabricated by photochemical polymerization of 
pyrrole on microsized water droplets supported on quartz and in a bulk of solution. The 
water-in-chloroform emulsion was prepared by sonication. The next step was the 
addition of the monomer to the emulsion (in a quartz container). We used UV light to 
polymerize the pyrrole monomer. The growing polymer deposited onto the quartz 
surface in the form of hemispherical containers that encapsulated the water content.[l] 
In the bulk of solution spherical capsules were formed. The polypyrrole structures were 
characterized by Scanning Electron Microscopy, Atomic Force Microscopy, IR 
spectroscopy, Raman spectroscopy and contact angle measurements.[2,3] 

Figure 1. Scannig Elektron Microscopy images of polypyrrole microcapsules in a 
bulk of solution (a), adsorbed on quartz surface (b) 

[1] M. Mazur Langmuir 2008, 24, 10414-10420. 
[2] Gao, Y.; Zhao, L.; Bai, H.; Chen, Q.; Shi, G. J. Electroanal. Chem. 2006, 597 13-18. 
[3] Wei, Z.; Wan, M.Adv. Mater. 2002, 14, 1314-1317. 

82 

mailto:kkijewska@chem.uw.edu.pl


P-53 
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Z KATIONEM METYLOTRIBUTYLOAMONIOWYM, M B 3 N + 

Rafał Kocia, Tomasz Szreder, Małgorzata Nyga, Jan Grodkowski 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Naukowy - Centrum Badań i Technologii 
Radiacyjnych, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, r.kocia@ichtj.waw.pl 

Ciecze jonowe (CJ) są nowym rodzajem rozpuszczalników. Zgodnie z definicja są 
one solami zbudowanymi tylko z jonów a ich temperatura topnienia nie przekracza 
100°C. Posiadają one unikalne właściwości fizykochemiczne stanowiące przyczynę 
obserwowanego, eksponencjalnego wzrostu zainteresowania tą grupą związków. 
Największym atutem CJ jest możliwość zaprojektowania struktur jonów oraz dobrania 
odpowiedniej kombinacji kation - anion tak, aby uzyskać optymalne dla wybranego 
zastosowania właściwości rozpuszczalnika. 

Z wielu aktualnych i potencjalnych zastosowań CJ energetyka jądrowa jest 
dziedziną, w której użycie tych związków może odgrywać bardzo istotną rolę. Jednym 
z kluczowych zagadnień, które są obiektem szczegółowych badań jest poprawa 
selektywności oraz wydajności ekstrakcji lantanowców i aktynowców z wypalonego 
paliwa jądrowego. Odporność radiacyjna CJ jest jednym z istotnych elementów 
determinujących możliwość praktycznego wykorzystania tej grupy związków 
w separacji radioizotopów. 

Podjęte przez nas prace są skupione na poszukiwaniu zależności pomiędzy 
odpornością radiacyjną a budową jonów oraz zastosowaną kombinacją kation - anion 
w CJ. Realizacja tego zadania wymaga zebrania informacji dotyczących wydajności 
radiacyjnych produktów końcowych (gazów), jak również zrozumienia mechanizmów 
prowadzących do radiacyjnej degradacji CJ. Pozwoli to na właściwe zaprojektowanie 
układu kation - anion, zminimalizuje ilość generowanych w trakcie operacji 
niepożądanych lub niebezpiecznych produktów trwałych (np. fluor, fluorowodór, 
wodór) i/lub agresywnych produktów przejściowych. 

Analiza wydaj ości radiacyjnej gazów generowanych w CJ prowadzona jest na 
chromatografach Shimadzu GC-14b oraz GC-2014 z wykorzystaniem kolumn 
z odpowiednim wypełnieniem. Do napromieniowania próbek, stosowany jest 
przemysłowy akcelerator elektronów, Elektronika 10/10, który umożliwia uzyskanie 
dużych dawek promieniowania we względnie krótkim czasie. Ma to istotne znaczenie 
w przypadku CJ charakteryzujących się małymi wydajnościami chemoradiacyjnymi 
produktów gazowych. 

Wiodącą w naszych projektach solą jest bis[(trifluorometylo)sulfonylo]imid 
metylotributyloamoniowy (MB3N+NTf2~) oraz pokrewne CJ z alternatywnym anionem: 
octanowym (MCOCT), dichlorooctanowym (CbCHCOO ), etylooctanowym (EtCOCT), 
trifluorooctanowym (CF3COO ), azotanowym (NO3). 
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ZakładRadiochemii Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, Warszawa 

Choroby nowotworowe zbierają coraz większe żniwo, dlatego zainteresowanie 
metodami mogącymi skutecznie je diagnozować i leczyć nieustannie rośnie. Jedną 
z nowoczesnych i skutecznych metod terapii nowotworów jest tak zwana radioterapia 
celowana, która wykorzystuje radiofarmaceutyki znakowane radionuklidami 
emitującymi promieniowanie korpuskularne. 

Radiofarmaceutyki są to odpowiednio zaprojektowane związki chemiczne 
znakowane promieniotwórczym nuklidem służące do diagnostyki lub terapii 
nowotworowej. Jeśli radionuklid emituje promieniowanie o dużym zasięgu, które 
przenika na zewnątrz organizmu, radiofarmaceutyk ma zastosowanie w diagnostyce. 
Natomiast jeśli radionuklid emituje promieniowanie o mniejszym zasięgu i większej 
energii (mogące zniszczyć chore komórki i tkanki), radiofarmaceutyk stosowany jest 
w leczeniu szeregu chorób, głównie nowotworów. Istotnym jest dobór radionuklidu, by 
zasięg emitowanego przez niego promieniowania był odpowiedni do wielkości guza. 
Idealnym do zmian o średnim rozmiarze jest izotop Re (emituje promieniowanie p 
o maksymalnym zasięgu 5 mm). Problemem jest jednak to, że otrzymywane przez 
aktywację w reaktorze próbki Re zawierają znaczne ilości nieaktywnego nośnika, 
przez co ich aktywność właściwa jest niewielka. 

W badaniach próbowano zoptymalizować warunki, w jakich zwiększyć można 
aktywność właściwą Re metodą Szilarda-Chalmersa. Naświetlenie neutronami w 
reaktorze jądrowym związków renu (tu: Re2(CO)io i Re(CO)sCl) prowadzi do 
przemiany jądrowej: Re + n —> Re. Bombardowanie neutronami powoduje ponadto 
zerwanie pierwotnych wiązań w cząsteczce. W naświetlonej próbce znajdowały się 
więc: wybite z macierzystej cząsteczki radioizotopy renu oraz macierzyste cząsteczki z 
nienaświetlonym izotopem renu. Aby uzyskać Re w postaci beznośnikowej, należy 
więc oddzielić go od nieaktywnych nuklidów renu. Można to zrobić metodą ekstrakcji 
rozpuszczalnikowej, tak dobierając fazy, aby naświetlany związek rozpuszczał się 
jedynie w fazie organicznej, a otrzymany radionuklid przeszedł do fazy wodnej. Aby 
móc wykorzystać metodę Szilarda-Chalmersa do zwiększenia aktywności właściwej, 
naświetlany neutronami pierwiastek musi tworzyć inertne połączenia. W przeciwnym 
wypadku po wybiciu w wyniku rekombinacji radionuklid powróciłby do pierwotnej 
formy chemicznej. Dla renu inertne kompleksy są tworzone między innymi przez Re(I) 
ze względu na jego niskospinową konfigurację 5dt. 

Celem badań było otrzymanie Re o możliwie jak największej aktywności 
właściwej metodą Szilarda-Chalmersa poprzez naświetlanie karbonylkowych 
kompleksów Re(I) i ekstrakcyjne wydzielanie radionuklidu Re. Uzyskano 
dwustukrotne zwiększenie aktywności właściwej Re. 
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The chemistry of technetium radiopharmaceuticals has been dominated by 
compounds containing the Tc(CO)3+ core with technetium in its +1 oxidation state. 
Kinetic inertness of the tricarbonylrhenium(I) core containing cation of the ct electronic 
configuration gives ground for the interest in its complexes, especially those obtained 
by substitution of two or three labile water molecules by bi- and/or tridentate chelating 
ligands. 

In the title complexes of the [99mTc(CO)3LiL2] type, Li denotes 
methylthiosalicylate - bidentate ligand with the 0,S-donor atoms and L2 - monodentate 
ligand: water, chloride or bifunctional coupling agent (BFCA). The latter, located 
between the radionuclide and the targeting molecule, strongly coordinates the metal ion 
(blocks the last coordination site in the tricarbonyltechnetium(I) complexes) and binds 
the receptor-specific molecule either directly or through a so-called linker. 
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Fig.l: Synthesis procedure of tricarbonyl technetium(I) complexes 

Title complexes were synthesized according to the procedure described in [1]. 
Lipophilicity of the complexes was characterized by determination of the logarithm of 
their partition coefficients, log(P), in the physiological-like conditions: ft-octanol/0.9% 
aqueous NaCl (pH=4.5) or «-octanol/PBS buffer (pH=7.4). Stability of the complexes 
has been investigated both in a function of time (HPLC) and in challenge experiments 
(excess of histidine, cysteine and rat serum). 

In the presented work we have synthesized with good yield and purity the [2+lB] 
mixed ligand complexes in a two-steps procedure: firstly by attaching the bidentate 
ligand Li to the [99mTc(OH2)3(CO)3]+ core and secondly - by addition of the 
monodentate ligand L2. The obtained results show for high stability of the aquacomplex 
and complex containing biologically active peptide (in the presented work as a model 
peptide Gly-Gly-Tyr was used). 

In this study we have proven the feasibility of conjugating biologically active 
peptides to tricarbonyltechnetium complex. The [2+1B] mixed ligand 
tricarbonyltechnetium(I) complex with methylthiosalicylate ligand and isocyanide 
monodentate containing bioactive targeting fragments studied, may be considered 
models for promising radiopharmaceutical precursors. 

[1] R. Alberto, R Schibli, R Waibel, U. Abram, A.P. Schubiger, Coord. Chem. Rev., 1999,190-192, 901-919. 
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The nuclear properties of 5Rh make this radionuclide very attractive for 
radiotherapeutic applications. Recently we demonstrated that glutathione replaces 
chlorides in 5Rh tetrathioether chelates, what might alter pharmacokinetics of a 
radiopharmaceutical based on such complexes. Here, we propose a synthesis of 
rhodium(I) carbonyl complexes, that offer a number of desired charactersistics, e.g. 
small size, many available ligands and easy synthesis, to overcome the disadvantages of 
rhodium complexes tested to date. 

Rhodium-105 carbonyl complexes were synthesised using two methods, where 
either formic acid [1] or N,N-dimethylformamide [2] was a source of CO molecules. 

2RhCl3*H20 + 6CO Rh2Cl2 (CO)4 + 2C02 + 4HC1 

Product formation and reaction yield were estimated by HPLC-RP and TLC techniques. 
Non-radioactive standards for HPLC-RP were synthesised using the same methods and 
analyzed by IR and mass spectrometry techniques. 

(j,-Dichlorotetradirhodium(I) and its derivatives with tropolone, 5-methyltropolone 
and acetylacetone were obtained for stable isotope. 

Rh2CL(CO)4 + 2 
oc o ^ / ^ \ 

Rh / \ 
OC O' XJ + 2HCI 

105T (j,-Dichlorotetradirhodium(I) Rh analogue was not detected using HPLC-RP and TLC 
techniques, but derivatives analogues were well characterised by those methods. 

5Rh carbonyl complexes can be synthesised in reaction with either formic acid 
or N,N-dimethylformamide. Nevertheless, yields of the reactions are yet below 15% or 
a single product cannot be obtained using abovementioned methods. Presumably, a 
formation of rhodium dimers is hampered by a very low concentration of rhodium-105 
in a solution. The efficiency of the methods is to be improved. 

[1] F. Pruchnik, Preparatyka związków metaloorganicznych. Metale przejściowe, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1993. 

[2] Y.S. Varshavsky, T.G. Cherkasova, Zh NeorgKhim (Russ) 1967, 12, 1709. 
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Fuel cells are classified as one of the ten technologies which will change our life 
in the near future. Direct formic acid fuel cells (DFAFC) can be a viable power source, 
particularly for portable applications. The most significant issues in this fuel cells are 
activity and stability of catalysts used at the electrodes. It is well established that 
palladium performs particularly well as an anode catalyst.[l] It has been shown that 
addition of the second metal increases the activity of Pd-based anode catalysts for 
formic acid electrooxidation.[2] 

In our studies, we investigated Pd and Pd-Au solid solution nano-particles 
supported on multiwall carbon nanotubes (MWCNTs) catalysts. The catalysts were 
synthesized via polyol method followed by heat treatment in H2-Ar at 200°C or Ar at 
250°C. The average diameter of the deposited Pd-Au nanoparticles was around 4-5 nm. 
The catalysts were characterized using X-ray diffraction, FE-TEM and EDX. 

The catalysts were used for the prepartion of the anode of DFAFC. It was found 
that the method of heat treatment of the catalysts significantly influenced DFAFC 
performance. Pd catalysts annealed in H2-Ar performed better than that annealed in Ar. 
Addition of gold to MWCNTs-supported palladium improved catalyst initial activity. It 
was found that the maximum fuel cell power density for Pd-Au/MWCNTs catalyst is 
26% higher than that for the similarly prepared Pd/MWCNTs catalyst. The main reason 
of deactivation of investigated catalysts is poisoning of palladium surface by product of 
decomposition of impurities present in formic acid (e.g. acetic acid and methyl 
formate). The deactivation of this catalysts increases rapidly with applied current. 

[1] X. Yu, P. G. Pickup, J. Power Sources 2008, 182, 124. 
[2] R. Larsen, S. Ha, J. Zakzeski, R. I. Masel, J. Power Sources 2006, 157, 78. 
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Badania znacznikowe są bezinwazyjną metodą poznania dynamiki przepływu 
mediów w aparatach. Wprowadzenie znacznika, np. substancji promieniotwórczej, 
o właściwościach fizykochemicznych zbliżonych do właściwości badanego medium, 
pozwala na obserwację jego ruchu w układzie oraz na określenie parametrów 
transportowych. Obecnie metoda znacznikowa uważana jest za standardową metodę 
badań aparatów przemysłowych z dokładnie opracowaną metodyką. Opis metodyki, 
a także wiele przykładów zastosowania metod znacznikowych w badaniach różnych 
procesów znajduje się np. w książkach E. Illera [1] oraz J. Thyn'a [2]. 

Za pomocą technik znacznikowych można miedzy innymi określić akumulację 
separowanych składników w membranie i na jej powierzchni, a więc badać zjawisko 
tzw. foulingu i blokowania porów. Stosując znaczniki promieniotwórcze można 
kontrolować przebieg procesu oraz efektywność separacji składników. Poprzez 
określenie za pomocą związków znaczonych sorpcji powierzchniowej na membranie, 
wewnętrznej-usuwalnej oraz trwałej, można określić stopień zużycia membrany, a także 
skuteczność jej regeneracji. 

W pracy badano możliwość zastosowania izotopów La i Ga jako 
znaczników do badania zjawisk zachodzących w aparatach membranowych. Podjęto 
próby badania zjawiska tworzenia się warstwy osadu na membranie przy użyciu 
znaczników promieniotwórczych. Modelowym roztworem do badań była zawiesina 
bentonitu znakowanego Ga. Analizowano wpływ: ciśnienia transmembranewego, 
stężenia bentonitu i prędkości przepływu retentatu na szybkość narastania warstwy 
osadu na powierzchni membrany ultrafiltracyjnej. Dla porównania zastosowano 
radioizotop La o znacznie dłuższym półokresie rozpadu. Zaobserwowano, że oba 
znaczniki bardzo dobrze sorbują się na bentonicie a otrzymane wyniki grubości 
warstwy depozytu na membranie przy użyciu obu radioizotopów były zbliżone. 

Ponadto za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego 
z mikroanalizatorem rentgenowskim analizowano skład depozytu na membranie po 
eksperymencie oraz skuteczność mycia membrany w celu jej ponownego użycia. 
Przeprowadzono również próbę oszacowania sposobu związania warstewki bentonitu 
na powierzchni membrany. 

[1] 111 er E., Badania znacznikowe w inżynierii procesowej, Wyd. WNT, Warszawa, 1992 
[2] Thyn J., Zitny R., i in., Analysis and Diagnostics of Industrial Processes by Radiotracers and 

Radioisotope Sealed Sources, Vyd. CVUT, Praha, 2000. 

119 

http://waw.pl


P-95 

BADANIE METODĄ RADIOLIZY IMPULSOWEJ REAKCJI RODNIKÓW N*3 I N6* 
W CIECZY JONOWEJ N N-BIS (TRIFLUOROMETYLOSULFONYLO)lMIDZIE 

METYLOTRIBUTYLOAMONIOWYM R4NNTF2 

Małgorzata Nyga, Rafał Kocia, Tomasz Szreder, Jan Grodkowski, 
Jacek Mirkowski 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 
Zakład Naukowy - Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych, 

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, m.nyga@ichtj.waw.pl 

Ciecze jonowe (ionic liquids, IL) mogą przyczynić się do rozwiązania wielu 
problemów technologicznych. Ich właściwości takie jak niska prężność par, niepalność 
i możliwość ponownego wykorzystania czyni je bardzo atrakcyjnymi jako alternatywa 
dla klasycznych rozpuszczalników. Poznanie mechanizmów procesów 
jonorodnikowych to dodatkowa charakterystyka tego nowego środowiska reakcji, 
a specyficzne cechy tych układów, polarność, zależne od typu jonów własności 
solwatacyjno koordynacyjne, niska lepkość, pozwalają także na lepsze poznanie samego 
mechanizmu procesów. 

Celem pracy było zbadanie mechanizmu powstawania i kinetyczna charaterystyka 
rodnika N°6 w cieczy jonowej N,N bistrifluorometylosulfonylo imidzie 
metylotributyloamoniowym PMNNTI^. Tworzenie N°6 badano metodą radiolizy 
impulsowej. W w wyniku jonizacji w ciecz jonowej powstaje dziura (IL ) , która 
może być zlokalizowana zarówno na kationie jak i anionie oraz elektron termiczny, 
który w wyniku dalszych przemian przechodzi w elektron presolwatowany a następnie 
solwatowany. W wyniku rekombinacji dziury i anionu azydkowego N~3 powstaje rodnik 
azydkowyN'3 (1) 

IL + N"3 + IL^N ' 3 (1 ) 
N°3 jest doskonałym selektywnym utleniaczem z potencjałem E (N'3 / W3) = 1,33 V.[l]. 
W układzie N'3 pozostaje w równowadze z NĆ" zgodnie ze schematem reakcji (2) 

N ' 3 +N" 3 ^N 6 ' ( 2 ) 
W roztworze wodnym rodnik NĆ" posiada pasmo absorpcji z maksimum przy 

A,=650 nm i molowym współczynnikiem absorpcji 8000 M" cm" .[2] Podobne pasmo 
absorpcji z A^x = 700 nm obserwowano w cieczy jonowej (BMIM + N3-).[3] W 
naszych badaniach obserwowane przez nas w czystej PMNNTI^ pasmo absorpcji z A^x = 
700 nm również zostało przypisane rodnikowi NĆ". Maksimum absorpcji wykazuje silne 
przesunięcie w stronę podczerwieni (-50 nm) w stosunku do roztworu wodnego. Stała 
równowagi dla reakcji (2) w wodzie wynosi 0,33 dm mol" [4] w acetonitrylu 200 
dm mol" .[5] Wyznaczona przez nas stała równowagi K2/-2 (2) w Pv4NNTf2 wynosi 
6 ± 2 dnrmol"1. 

[1] Alfassi Z.B.; Harriman. A.; Huie.R.E.; Mosseri.s.; Neta.P.; J.Phys. Chem, 1987, 91, 2120. 
[2] Alfassi Z. B.; Prutz W.A.; Schuler R. H. /. Phys. Chem., 1986, 90, 1198. 
[3] Michalski R.; Sikora J.; Adamus J.; Marcinek A.; J.Phys.Chem. A, 2010, 114, 861. 
[4] Butler, J.; Land, E.J.; Swallow, A.J.; Prutz, W.; Radiat. Phys. Chem., 1984, 23, 265. 
[5] Workentin.M.S; Wagner,B.D; Negri,F.; Zgierski,M,Z.; Luszryk,J.; Siebrand,W.; Wayner D,M.; 

J.Phys.Chem., 1995, 99, 94. 
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APPLICATION OF LIGHT EMITTING DIODES IN FLUORIMETRIC 
MEASUREMENTS 

Marta Pokrzywnicka 

Department of Chemistry, Warsaw University, Pasteura 1, 02-093 Warsaw, Poland 
Light-emitting diodes (LEDs) are now one of the most popular emitters of nearly 

monochromatic light, which also have found place in analytical chemistry. For many 
years it has been widely used as a cheap and efficient source of monochromatic light. It 
was found that LED can also act as photodetectors. Consequently, having two LEDs we 
can create a complete photometer (so called PEDD Paired Emitter Detector Diode), in 
which one of LED serve as light source and the second one as a detektor.[l] Recently, 
PEDD has been successfully used in construction of various types of conventional or 
flow detectors dedicated to determination of acid-base indicators, metal ions as well as 
bioanalytical measurements. [2] 

During the recent study it have been found that light-emitting diodes can also be 
used as a light source in fluorescence detectors. This communication presents a flow-
through PEDD detector (made from blue LEDs acting as a source of exciting radiation 
and the red one- detector) dedicated for the determination of fluorescein, calcein and 
calcein-calcium complex. Finally the proposed FIA system was used to determination 
of calcium in mineral water samples. Obtaining values was consistent with the 
indications made reference methods. 

[1] Ł. Tymecki, M. Pokrzywnicka, R. Koncki, Analyst 2008, 133, 1501 
[2] M. Pokrzywnicka, Ł. Tymecki, R. Koncki, Chem. Anal. 2009, 54, 427. 
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COMPLEXES OF SC-44 AND Z R - 8 9 WITH ACYCLIC LIGANDS AS 
PRECURSORS OF RADIOPHARMACEUTICALS FOR MOLECULAR IMAGING 

Magdalena Połosak 

Institute of Nuclear Chemistry and Technology, 
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, m.polosak@ichtj.waw.pl 

The aim of work is to find suitable acyclic low molecular weight chelators for 
effective binding of Zr and Sc to biomolecules. For the studies we have chosen 
following acyclic ligands: diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA), N,N-bis(2-
hydroxybenzyl)ethylenediamine-N,N-diacetic acid (HBED), ethylenediamine-7V,7V-
bis(2-hydroxyphenylacetic acid (EDDHA) and for comparison with desferoxamine 
(DFO) ligand. 

The complexes of Zr and Sc were synthesized in aqueous solutions at pH=4 in 
various metal to ligand ratio. Complexes formation after: 30min., lh, 3h, 5h and 24h 
was determined by instant thin layer chromatography method using ITLC-SG strips. 

The in vitro stability of Zr and Sc complexes in different physiological 
solutions, namely saline solution (NaCl, 0,09%) and phosphate buffered saline (PBS, 
pH=7,4) was studied in. The mixtures were incubated at 37 °C for up to 5 days. At 
various time point samples were evaluated by TLC analysis. 

Labelling yields were determined by measuring the radioactivity using a thin layer 
linear analyzer. 

HBED 
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RADIOLIZA ROZPUSZCZALNIKÓW I LIGANDÓW DO PROCESU SANEX 
Jan Grodkowski,1 Agnieszka Sulich,1 Jacek Mirkowski,1 Rafał Kocia,1 

Mark Foreman2 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej;ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, Polska, 
a. sulich@ichtj. waw.pl 

Department of Chemical and Biological Engineering, Chalmers University of 
Technology; SE-412 96 Góteborg, Sweden 

Zbadano dwa związki, proponowane jako ligandy selektywnie kompleksujące 
jony trójwartościowych aktynowców w procesie ich oddzielania od lantanowców, 
obecnych w wysokoaktywnych odpadach jądrowych. Były to CyMe4-BTP (2,6-di(5,6-
dimetylo-l,2,4-triazyn-3-yl)pirydyna) i CyMe4-BTBP (2,6-bis(5,5,8,8-tetrametylo-
5,6,7,8-tetrahydro-benzo-[l,2,4-]triazyn-3-yl)-[2,2']bipirydyna): 

CyMe4-BTBP / \ / \ CyMe4-BTP 

Cel badań to określenie ich odporności radiacyjnej w oktanolu i cykloheksanonie. 
Rozpuszczalniki stosowano czyste bądź w równowadze z H2O lub IM HNO3. Jako 
metodę eksperymentalną zastosowano radiolizę impulsową z detekcją 
spektrofotometryczną. Pomiarów dokonano przy użyciu liniowego akceleratora 
elektronów LAE-10 o parametrach impulsu 10ns, 10 MeV, 20 Gy. Zaobserwowano 
reakcje elektronów solwatowanych w oktanolu. Ich stałe szybkości wynosiły: kcyMe4-
BTBP (1.6±0.5)xlOy •j 1 1 

dm mol" s" ^CyMe4-BTP (1.7±0.5)xlOy •j 1 1 

dm mol" s" . 
Bezpośrednich produktów przejściowych radiolizy ligandów w stężeniach 1-̂ 10 mM nie 
zaobserwowano. Ze względu na ograniczoną rozpuszczalność ligandów, do porównania 
radiolizy obu rozpuszczalników należało użyć innego, wystarczająco rozpuszczalnego 
reagenta o znanych produktach pośrednich i absorbancji w użytecznym zakresie. 
Kryteria te najlepiej spełniał benzofenon (BP), który ma znane widma produktów 
pośrednich radiolizy w alkoholach, był także stosowany w radiolizie impulsowej 
układów z tributylofosforanami. Próbki nasycano Ar. Najstabilniejszy produkt pośredni 
radiolizy BP to rodnik ketylowy BP*H, którego wydajność radiacyjna była niższa 
w oktanolu z dodatkiem HNO3. Zaobserwowano również powstawanie anionorodnika 
BP*" w układach bez HNO3 oraz stanu tripletowego BP*, szczególnie widocznego 
w cykloheksanonie. W roztworach o stężeniu BP 0,4 M większość pierwotnych 
produktów radiolizy ulega konwersji na mniej reaktywne indywidua BP, co może 
działać ochronnie na ligandy, zwykle używanie w niższych stężeniach w procesie 
recyklingu zużytego paliwa. 

Praca została wykonana w ramach programu ACSEPTFP7 Collaborative 
Project 211267. 

150 

http://waw.pl


P-121 

ZASTOSOWANIE SORBENTU KOMPOZYTOWEGO NA BAZIE 
HEKSACYJANOŻELAZIANU NIKLOWEGO W BADANIACH ŚRODOWISKOWYCH 

Katarzyna Szarłowicz,1,2 Barbara Kubica,1 Mirosław Bartyzel1 

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk 
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, szarlowi@chemia.uj.edu.pl 

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków 
Chromatografia należy do technik analitycznych umożliwiających rozdzielanie 

mieszanin substancji na poszczególne składniki lub grupy składników wykorzystując 
różnice w zachowaniu się poszczególnych składników w układzie dwóch faz. Bardzo 
często technika ta stosowana jest w analizie śladów. Kluczową rolę w chromatografii 
odgrywają jonity, substancje, które wykazują zdolności wymiany kationów bądź 
anionów. Niektóre z nich wykazują także właściwości sorpcyjne. Takie sorbenty zalicza 
się do szczególnej grupy: sorbento -jonitów lubjonito - sorbentów. 

W przedstawianej pracy jako sorbenty zastosowano trudno rozpuszczalny 
heksacyjanożelazian niklu oraz jego odpowiednik kompozytowy z elementami 
magnetycznymi [B.Kubica, Z.Szeglowski, R.Fiałkowski, M.Tuteja-Krysa, 2007, Patent 
nr 196 361]. Trudno rozpuszczalne heksacyjanożelaziany dwuwartościowych metali 
przejściowych ( charakteryzujące się rozpuszczalnością od 10" do 10" g/cm ) należą 
do związków wykazujących w zakresie pH od 2-9 dużą trwałość chemiczną. Stanowią 
zlepek drobnych monokryształów, w których regularny układ atomów poprzecinany jest 
szeregiem kanałów i wolnych przestrzeni, o wymiarach odpowiadającym wymiarom 
niektórych kationów. 

Heksacyjanożelazian niklu (NiNF) oraz jego odpowiednik kompozytowy 
zastosowano (NiNCF) w badaniach sorpcji radioaktywnego Cs z rozcieńczonych 
roztworów kwasu azotowego (V) oraz wody. Współczynniki podziału wyznaczono 
radiometrycznie stosując statyczną chromatografię jonowymienną. Pomiary 
radiometryczne wykonano za pomocą spektroskopii gamma. Przeprowadzono sorpcję 

Cs na NiNF suszonym w temperaturze pokojowej oraz wygrzanym w 70°C, 
a także na jego odpowiedniku kompozytowym z dodatkiem magnetytu. Na podstawie 
uzyskanych wyników stwierdzono, że wartości wagowych współczynników podziału 
dla NiNF jak i NiNCF są rzędu 103- 106. Ponadto zauważono, iż sorbenty wygrzane 
w temperaturze 70°C, mają nieco wyższe wartości współczynników podziału co jest 
związane z usunięciem wody zajmującej wolne przestrzenie w sieci krystalicznej 
i poprzez to zwiększenie ilości miejsc zdolnych do sorpcji cezu. 

Na szczególną uwagę zasługiwał sorbent kompozytowy z domieszką magnetytu 
(NiNCF) pozwalający selektywnie sorbować cez z próbek środowiskowych 
(z powierzchni glebowych, piaszczystych, z próbek osadów dennych lub wody). 

1 ^7 

Wykorzystywano go w badaniach mechanizmu sorpcji i desorpcji Cs w glebach 
pobranych na terenie Tatr. 
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DWA OBLICZA NIKOTYNY 

Katarzyna Szpara, Monika Celuch, Jacek Mirkowski, Dariusz Pogocki 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, katarzynaszpara@o2.pl 

Nikotyna (3-(l-metylo-2-pirolidyno)pirydyna, C10H14N2) jest naturalnym 
alkaloidem obecnym w liściach tytoniu. Występuje w postaci dwóch enancjomerów: R 
i S. (5)-nikotyna jest bardziej aktywna biologicznie i dominuje w produkcie naturalnym. 

Rodniki 'OH są niezwykle reaktywne i atakują większość składników 
komórkowych. Nikotyna łatwo przechodzi przez barierę krew-mózg i reaguje 
z rodnikami 'OH z wytworzeniem neutralnych produktów: 

C10H14N2+ 'OH -> •Ci0H13N2 + H 2 0 
C10H13N2 + C10H13N2 —• N2Hi3CioDCioHi3N2 
'C10H13N2 + H" —• racemizacja 

Metabolizm nikotyny jest stereoselektywny. W przypadku (i?)-nikotyny powstaje 
ok. 80-krotnie mniej toksycznych i kancerogennych metabolitów. Właściwości 
fizykochemiczne i fizjologiczne, jak szybkość reakcji z 'OH oraz zdolność 
pokonywania barier biologicznych są jednakowe dla obu enancjomerów, dlatego (R)-
nikotyna może stanowić potencjalny lek w terapii niektórych chorób 
neurodegeneracyjnych oraz w leczeniu uzależnień od nikotyny. Aby nikotyna mogła 
skutecznie chronić komórki nerwowe, szybkość jej reakcji z rodnikiem 'OH musi być 
na tyle duża, żeby wykluczyć reakcje konkurencyjne. 

W celu poznania mechanizmu rodnikowych procesów nikotyny oraz wyznaczenia 
stałej szybkości reakcji z rodnikiem 'OH zastosowano technikę radiolizy impulsowej 
z detekcjąUV-Vis. Etapem inicjującym reakcje wolnorodnikowe nikotyny w roztworze 
wodnym była radioliza wody (wartości w nawiasach oznaczają wydajności 
chemoradiacyjne): 

H20 -7VW>-> 'OH (2.7), eaq"(2.6), H* (0.55), H202 (0.7), H2 (0.4), H30+(2.6) 

W celu uzyskania środowiska silnie utleniającego oraz prawie dwukrotnie większej 
wydajności rodników 'OH roztwory przed radioliza nasycono podtlenkiem azotu: 

eaq" + N20 - • N2 + 'OH + OH" 
H* + N20 - • 'OH + N2 

Wyznaczona w fizjologicznym zakresie pH (6,0-9,0) stała k(Nic + -OH) jest rzędu 109 

dm mol" s" . 
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ANALOG DES-ACYL GRELINY JAKO POTENCJALNY RADIOFARMACEUTYK 
DIAGNOSTYCZNY 

Grzegorz Wójciuk, Karolina Rumianek, Sylwia Męczyńska-Wielgosz, 
Marcin Kruszewski 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, g.wojciuk@ichtj.waw.pl 

Dane statystyczne wyraźnie wskazują, iż zapadalność na choroby nowotworowe 
zwiększa się co roku, prawdopodobnie jest to wynikiem zmiany sposobu życia oraz 
postępującej globalizacji. W leczeniu tego typu schorzeń kluczowymi elementami są 
wczesna wykrywalność znacząco zwiększająca skuteczność leczenia i specyficzność 
stosowanej terapii w celu zmniejszenia niekorzystnego działania ubocznego. Istnieje 
więc stała potrzeba poszukiwania nowych związków, zdolnych do skutecznego 
wykrycia i zwalczania komórek nowotworowych. Syntetycznie otrzymywane 
radiofarmaceutykach ukierunkowanych na zwalczanie określonych komórek 
rakowychmogą być skutecznym i efektywnym rozwiązaniem tego problemu. W 
projekcie badawczym proponowanym nośnikiem radionuklidów są analogi des-acyl 
greliny o sekwencjach pierwszych pięciu aminokwasów. Des-acyl grelina jest 
nieaktywną formą greliny neuropeptydu powszechnie występującego w organizmach 
ssaków.[l] Posiada specyficzny receptor (CRF typ2a) zlokalizowany m. in. 
w komórkach gruczolakoraków (wydzielających ACTH, PRL, TSH, GH), raku trzustki, 
rakach centralnego układu nerwowego (rdzeniaki, nerwiaki, oponiaki), rakach 
peryferycznego układu nerwowego (przyzwojaki), raku prostaty oraz okrężnicy.[2][3] 

Wstępne rozpoznanie właściwości nośnika radionuklidu możliwe było dzięki 
obecności grupy tyrozylowej w strukturze pentapeptydu. Znakowanie jodem 131 
(y, p- emiter) umożliwiło badania liofilowości, trwałości w surowicy krwi oraz 
sprawdzenie powinowactwa pentapeptydu do receptorów CRF typ2a zlokalizowanych 
na linii komórek nowotworowych prostaty DU 145. 
Radioznacznikowanie pentapeptydu przeprowadzono techniką Jodo-Gen. [4] 

H?Nk ,->V / V ^ u ^ v . ^ u H2N 

Na1J1l, PB = 7.4 HN̂  / J ^ HNL / ^^CHa 

OH HO-^O 3 \ 0 H HO-^O C h 3 

OH 

[1] Baldanzi, G. and coworkers/. Cell. Biol. 2002, 159, 1029-1037. 
[2] Hang W.; Chai B.; Li J.; Wang H.; Mulholland M.W. Endocrin. 2008, 149, 4710-4716. 
[3] DeVriese, C. and coworkers Endocrin. 2004, 145, 4997-5005. 
[4] Vergote, V. and coworkers J. Pharm. Biom. Anal. 2008, 46, 127-136. 
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