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Analiza termică utilizată în teste de calificare la iradiere și controlul
calității produselor
Analiza termică este o ramură a științei materialelor care
studiază proprietățile materialelor pe măsură ce ele se schimbă în
funcție de temperatură. Tehnicile de analiză termică includ: Calorimetria diferențială dinamică (DSC), analiza mecanică dinamică
(DMA), analiza termomecanică (TMA), analiza termogravimetrică
(TGA), analiza termică diferențială(DTA), dilatometria, dilatometria
optică, analiza termică dielectrica, analiza evoluată a gazelor(EGA),
analiza termo-optică, producerea prin analiză termică a metalelor.
Tehnicile cu cea mai largă utilizare sunt cele care măsoară modificările în masă sau în energia unei substanțe sau material. Termogravimetria (TGA) este o tehnică în care masa specimenului de testat
este măsurată ca funcție de temperatură sau timp, în timp ce specimenul test este supus unui program de temperatură controlat.
Aparatura termogravimetrică este compusă dintr-un dispozitiv de încălzire sau răcire a specimenului test, conform unui
program de temperatură programat de utilizator; un suport de
probă (platan) aflat într-o atmosferă controlată (vacuum, atmosferă inertă, oxidantă și în rare cazuri chiar reducătoare); o electrobalanță și un înregistrator. În anumite cazuri particulare instrumentul
poate fi cuplat la un dispozitiv/instrument care să permită analiza
substanțelor volatile și semivolatile degajate de probă în timpul
programului de temperatură. Alte echipamente și consumabile de
laborator necesare în acest tip de analiză ar fi: balanță analitică;
creuzeți cu capac inerți în atmosferă și domeniul de temperatură
utilizați; materialele de referință utilizate la etalonarea/verificarea
temperaturii, entalpiei și căldurii specifice; cuptor cu muflă utilizat
la condiționarea creuzeților refolosibili; gaze de puritate analitică,
minim 99,99%; pompă de vid (10-3 torr); PC/laptop pentru achiziția
și prelucrarea datelor experimentale; echipamente de omogenizare a probelor mojare, microtom, ștanțe etc.
Calorimetria diferențială dinamică (DSC) este o tehnică
ce măsoară diferența între viteza de transfer a căldurii între specimenul test și specimenul de referință, care sunt supuse aceluiași
program de temperatură într-o atmosferă specificată, folosind un
sistem de măsură simetric (geamăn). În practică este comun să se
înregistreze pentru fiecare măsurătoare, o curbă în care temperatura sau timpul este reprezentată pe abscisă, iar diferența între vitezele de transfer de căldură pe ordonată.
Dintre tranzițiile de fază înregistrate de biopolimeri și polimeri sintetici, cele mai comune sunt tranziția vitroasă, topirea și
cristalizarea. Tranziția vitroasă reprezintă schimbarea reversibilă
într-un polimer amorf sau în regiunile amorfe sau a unui polimer
parțial cristalin de la o stare vâscoasă la o stare rigidă și relativ cristalină și invers. Temperatura de tranziție vitroasă este valoarea medie
aproximativă a domeniului de temperatură în care are loc tranziția
vitroasă. Topirea reprezintă starea de tranziție între o stare solidă
cristalină total sau parțial și o stare lichidă cu vîscozitate variabilă,
iar procesul de topire este caracterizat printr-un pic endoterm în
curbă DSC. Cristalizarea este starea de tranziție între o stare lichidă
amorfă și o stare solidă parțial sau total cristalină, în vreme ce procesul de cristalizare este caracterizat printr-un pic exoterm în curbă
DSC. Excepție de la această definiție fac “cristalele lichide”, în cazul
cărora termenul de “lichid amorf” trebuie înlocuit cu “lichid ordo-

nat”. Entalpia de topire este căldură specifică necesară pentru a topi
un material în condiții de presiune constantă, măsurată în kJ/kg. Entalpia de cristalizare este căldură specifică eliberată de cristalizarea
unui material în condiții de presiune constantă, măsurată în kJ/kg.
Prepararea probelor pentru TGA și DSC
Probele care pot fi testate sunt matrici solide sau lichide.
Materialele solide pot fi în formă de peleți, granule, pulberi, span
(obținut prin tăiere cu microtom) sau forme fabricate reduse la dimensiunile potrivite pentru analiză (expl. TG/DSC: un cilindru cu diametrul de 6 mm, volumul total nedepășind 20µL). Pentru produsele
finite specimenul se va preleva în formă utilizată în mod normal în
exploatare (aplicație). Specimenul de testat se obține din proba prin
tăiere cu lame de oțel la dimensiuni potrivite într-o singură bucată
pentru polimeri și materiale plastice, astfel încât zona de contact cu
creuzetul pe o suprafață cât mai mare pentru un transfer termic bun.
În funcție de cerințele producătorului, naturii materialului
și sau specificațiile din standarde aplicabile sau alte referințe bibliografice proba poate fi condiționată anterior analizei. Condiționarea se va face cu grijă de a nu șterge istoria termică și a nu favoriza
transformări fizice și procese degradative în specimenul de testat.

Verificarea semnalului de masă al balanței pentru încercarea TGA
După intrarea în regim se pornesc gazele, se reglează debitele, iar după stabilizarea semnalului de masă se verifică balanța
cu greutatea internă prin apelarea din soft a funcției „balance calibration”. Se selectează o substanță de referință (minim puritate
analitică) ale cărei procese de pierdere/câștig de masă sunt bine
cunoscute și se programează din soft o metodă de corecție care
să includă un program de temperatură care să baleeze procesele
respective. Se introduc în cuptor pe platan creuzeții după ce au
fost cântăriți în prealabil pe balanță analitică. Se introduc datele
necesare achiziției unei corecții și se efectuează corecția. După
revenirea la temperatura de start (± 1 – 15 K) se recântaresc creu-
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zetii și substanța de referință utilizată la verificarea semnalului de
masă, se încarcă corecția efectuată anterior și se achiziționează în
modul „proba + corecție”.
După terminarea încercării și răcirea la o temperatură
superioară cu aproximativ 10°- 20°C peste temeratura ambiantă, se deschide cuptorul și se recântărește creuzetul cu restul de
probă și se calculează “masă reziduală”. Se verifică stoechiometria proceselor de pierdere de masă și se determină acuratețea și
precizia (repetabilitate) balanței pentru înregistrarea pierderilor
de masă pe domeniul respectiv de temperatură repetând minim
de 3 ori determinarea pe aceeași substanță de referință. Se vor
utiliza pentru analiză mase doar în domeniul etalonării balanței
analitice. Verificarea semnalului de masă al balanței se va face cu
o frecvență anuală, după perioade îndelungate de oprire, intervenții de revizie și service, precum și de fiecare dată când se va
schimba platanul.
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pure complet cristaline la presiune constantă este caracterizată
de o căldură de fuziune într-un domeniu îngust, corespunzător
temperaturii de topire T0. Lărgirea acestui domeniu este un indicator sensibil pentru prezența impurităților. Astfel, probe conținând aceeași substanță, ale căror conținut în impurități variază
cu câteva zecimi de procent dau diagrame termice care se pot
diferenția vizual. Totuși aplicația determinării purității prin DSC
este limitată doar la detecția impurităților care formează un
amestec eutectic cu substanță majoritară și prezente într-o concentrație mai mică de 2% în substanță de testat. Această metodă
nu se poate aplica substanțelor amorfe, compușilor solvatati sau
polimorfici care sunt instabili termic în domeniul programului de
temperatură experimental, impurități care formează soluții solide cu substanță majoritară; impurități care sunt insolubile în faza
lichidă sau în topitura substanței majoritare.

Etalonare în temperatură și entalpie pentru încercările TG/DSC
Se va efectua respectând recomandările procedurii din
manualele producătorului, iar condițiile de etalonare vor fi cele
utilizate în încercare. Curba de etalonare va fi trasată utilizând cel
puțin 3 materiale de referință certificate recomandate de producător pentru domeniul de lucru sau specificate în standardele
SR EN ISO 11358-1:2014 ver.eng. și SR EN ISO 11357-1:2016 ver.
eng. Masa utilizată la etalonare va fi cuprinsă între 1 și 50 mg
(pentru platanul TG/DSC masa utilizată va fi de aproximativ 10mg,
furnizând cel mai bun compromis între sensibilitate microbalantă
(±1-5% și DSC @ 10K/min pentru echipamentul STA existent în
laborator). Se va obține un fișier de etalonare în temperatura (T
(°C)) și un fișier de etalonare în entalpie (H (J)) pentru fiecare tip
de platan, viteză de încălzire/răcire, gaz, debite și tip de creuzeți
utilizați în încercare. Verificarea etalonării în temperatură și entalpie se va face complet, anual sau de fiecare dată când va fi utilizat
un platan nou. Cu o frecvență trimestrială se va testa și recorecta
dacă este cazul curba de etalonare într-un singur punct cu „In”.
Aplicații ale analizei termice simultane TG/DSC
• Tranziții de fază: determinarea temperaturii, căldurii specifice
și a entalpiei tranzițiilor de fază suferite de o substanță ca o
funcție de temperatură, astfel:
- tranziții solid-solid: alotropie-polimorfism, tranziția vitroasa, dizolvarea, amorf-cristalin;
- tranziții solid-lichid: topire;
- tranziții solid-gaz: sublimare;
- tranziții lichid-solid: congelare, recristalizare;
- tranziții lichid-gaz: evaporare.
• Schimbări în compoziția chimică: determinarea căldurii și temperaturilor de reacții în condițiile experimentale date, încât să
se poată determina cinetica procesului de descompunere sau
dizolvare.
• Determinarea diagramelor de fază: stabilirea digramelor de fază
pentru amestecuri solide. De exemplu, stabilirea unei diagrame
de fază poate fi un pas important în pre-formularea și optimizarea procesului de liofilizare (uscare prin congelare).
• Determinarea purității: măsurarea căldurii de fuziune și a punctului de topire prin DSC permite determinarea conținutului de
impurități dintr-o substanță. În teorie topirea unei substanțe

Diagrame termice de testare a purității (European Pharmacopoeia 8.0)
Analiza termică simultană TG/DSC este o tehnică utilă atât
pentru controlul calității produsului testat, cât și pentru calificarea la
iradiere, putând determina schimbări semnificative în structura moleculară și compoziția probei cu o sensibilitate în domeniul zecimilor de
procente. În ceea ce privește iradierea gamma, modele experimentale de materiale sunt iradiate la diverse doze țintă, relevante pentru
scopul tratamentului (de exemplu sterilizare sau scăderea încărcăturii
microbiene) și pot fi ulterior testate pentru determinarea pragului (criteriului de calificare la iradiere) modificărilor structurii moleculare, a
compoziției și transformărilor fizice și chimice (polimerizări, copolimerizări, reticulări, degradări, modificarea tranzițiilor de fază).
Bibliografie:
• European Pharmacopoeia 9.0, 2.2.34. Thermal Analysis;
• SR EN ISO 11358-1:2014, Plastics-Thermogravimetry (TG) of
polymers-Part 1: General principles;
• SR EN ISO 11357-1:2016, Plastics-Differential scanning calorimetry (DSC)-Part 1: General principles.
Drd. Silvana Vasilca, chim., e-mail: silvana.vasilca@nipne.ro
Drd. Florin Albota, ing. chim., e-mail: florin.albota@nipne.ro
Dr. Marian Vîrgolici, chim., e-mail: mvirgolici@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro
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Tehnologii nucleare - posibil motor al dezvoltării industriei
bioalimentare
Participarea IFIN-HH la manifestarea științifică European
Organic Congress

• Tehnologii de iradiere
• Metode de caracterizare bazate pe tehnici nucleare
• Metode complementare de caracterizare (ne-nulceare).
								

Congresul a fost organizat în marja președenției române
a Consiliului Europei și a avut loc la București (Academia de
Studii Economice) în perioada 20-21 iunie 2019. Scopul declarat
al organizatorilor a fost punerea în contact a specialiștilor din
cercetare în domeniului agriculturii și alimentelor ecologice cu
beneficiari economici, oameni de afaceri care activează în acest
domeniu. Lucrările au subliniat impactul inovării și tehnologiei
asupra activităților economice privind agricultura ecologică.

Principalele domenii abordate au vizat:
• Noile tehnologii ecologice și impactul asupra politicilor Agricole
• Alpicații în domeniul produselor organice
• Ce se poate face dincolo de progresele tehnologice pentru o
agricultură ecologică
IFIN-HH a prezentat oferta sa de servicii specializate bazate pe expertiză acumulată în cadrul activităților de cercetare în
domeniul fizicii nucleare. Oferta a fost structurată pe trei direcții:

A fost descrisă utilizarea tehnologiilor de iradiere în
cazul produselor agricole și alimentare. Ulilitatea iradierilor
cu sursele gamma de la IFIN-HH (IRASM) pentru reducerea
populației bacteriene (până la sterilizare) a fost prezentată
impreună cu setul de servicii de caracterizare asociat (teste
de microbiologie, teste fizico-chimice, teste de evidențiere a
alimentelor iradiate).
Posibilitatea determinării compoziției elementale
prin tehnici nucleare cu sensibilitate foarte mare (PIXE, RBS)
ca și serviciile privind măsurarea radioactivității încorporate
în produsele alimentare au fost prezentate cu exemplificări.
Posibilitatea de a obține o amprentă radioizotopică a produsului
în scopul certificării originii este unul din exemplele care au fost
primite cu mult interes.
Congresul a reprezentat o oportunitate pentru
promovarea serviciilor de cercetare pe care IFIN-HH le oferă
mediului economic din România, în particular serviciile bazate
pe tehnologii de iradiere a căror promovare reprezintă un
obiectiv principal al proiectului Gamma+. Contactele făcute la
această manifestare științifică reprezintă oportunități pentru
potențiale colaborări folosind mecanismele de finanțare oferite
de proiectul Gamma+, lărgind astfel sfera aplicațiilor serviciilor
de cercetare oferite și către domeniul acriculturii ecologice.
Dr. Mihai Radu, specialist Biocompatibilitate,
e-mail: mradu@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/
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Utilizarea bacteriilor rezistente la radiații în procese de remediere
a mediilor poluate
Poluarea cu metale toxice este una dintre cele mai importante probleme ale zilelor noastre, peste tot în lume acest tip
de contaminare reprezintă o amenințare majoră atât pentru ecosistemul în care trăim cât și pentru sănătatea populației. Industria
metalurgică, minieră, de fertilizatori și pesticide, de electroplatinare
și electroliză produc și elimină în mediul înconjurător reziduuri ce
conțin diferite metale toxice.
Metalele ce pot afecta atât sănătatea umană cât și ecosistemul se împart în 3 categorii, ce cuprind metalele toxice (Hg,
Pb, Cu, Cr,Ni, Aș, Co), metale prețioase (Au, Ag, Pt, Pd, Ru) cât și
radionuclizii (U, Th, Ra, Am). De asemenea, contaminarea mediului înconjurător cu radionuclizi, metale toxice, metaloizi precum și
compuși organo-metalici reprezintă o problemă majoră care a căpătat amploare odată cu dezvoltarea industiala.
Dintre metalele cu potențial toxic sporit cu cea mai mare
răspândire se enumeră mercurul, cadmiul, plumbul și cromul (VI).
Alte metale precum cuprul, cobaltul, nichelul și zincul prezintă potențial toxic scăzut dar utilizarea excesivă a acestor metale a dus la
o sporire a atenției în direcția protejării mediului față de acestea.
Radionuclizii cum ar fi uraniul, thoriul prezintă un nivel ridicat de
toxicitate și radioactivitate și reprezintă un real pericol chiar și în cazul unor concentrații scăzute. Pentru tratarea apelor reziduale care
conțin ioni ai metalelor grele s-au folosit o serie de măsuri ce pot fi
împărțite în două clase: măsuri abiotice (chimice) și măsuri biotice.
Din cadrul măsurilor abiotice fac parte procese de precipitare, absorbție, schimb ionic precum și tehnici membranare și
electrochimice. Aceste procese au efecte negative asupra mediului
dar și o eficientă scăzută în cazul unor concentrații crescute de metal toxic în mediu. Datorită acestor motive direcția de dezvoltare în
domeniul tratării apelor care conțin o concentrație ridicată de metale toxice, este cea a dezvoltării unor mecanisme biologice care
să înlocuiască metodele chimice și care să fie și non-toxice pentru
mediul înconjurător.
Procesele metabolice microbiene care duc la solubilizarea radionuclizilor măresc concentrația acestora în mediu precum și
potențialul toxic în timp ce procesele care imobilizează radionuclizii
reduc concentrația acestora în mediu. Echilibrul dintre aceste două
procese depinde în primul rând de radionuclidul prezent în mediu
de microorganismul folosit pentru detoxifiere precum și de condițiile fiziochimice și de mediu în care se desfășoară reacția.
Microorganismele pot solubiliza radionuclizii diferitelor metale prin intermediul metabolismului autotrof și heterotrof,
chelărea metabolitilor, siderofori și metilare. Deasemenea microorganismele pot imobiliză radionuclizii prin absorbția în peretelui
celular sau exopolimeri, transportul în celulă, precipitarea de compuși organici și anorganici (oxalați), sulfuri sau fosfați. Mecanismele
disimilatorii de reducere a metalului întâlnite la bacterii reprezintă
cea mai promițătoare metodă de bioremediere.
Precipitarea uraniului este realizată de un număr mare de
microorganisme și are potențial ridicat atât în tratamentul deșeurilor cât și în concentrarea uraniului din surse diluate. Interacțiunea
dintre microorganisme și radionuclizi este influențată și de condițiile de mediu în care această se desfășoară. Astfel temperatură,

umiditatea, cantitatea de O2, cantitatea și tipul compușilor organici
prezenți în mediu, influențează consotiile bacteriene prezente dar
și tipurile de radionuclizi.
Metabolismul microbian poate influența tipurile de radionuclizi din mediu atât direct cât și indirect. Efectele indirecte
sunt reprezentate de reacțiile redox induse de microorganism prin
variații de ph, gradul de complexare cu metabolitii bacterieni. Biotehnologiile folosite pentru înlăturarea poluanților prezintă trei
avantaje și anume faptul că procesele biologice se pot desfășura in
situ, bioprocesele tehnologice au un efect scăzut asupra mediului
deoarece nu produc compuși secundari toxici iar în cel de-al treilea
rând aceste procese sunt mult mai ieftine decât procesele chimice.
Introducerea microorganismelor în tehnologiile de remediere a mediilor poluate reprezintă un pas important în reducerea costurilor legate de acestea, ele reprezentand o soluție viabilă pentru tratarea
deșeurilor. Studii efectuate pe determinarea capacității de neutralizare
a efectelor toxice generate de metale prezintă o gamă variată de bacterii capabile să reducă, să complexeze, să transforme, să acumuleze și
să concentreze diferiți compuși metalici din mediu și astfel să ajute la
decontaminarea mediului respectiv.
Se încearcă determinarea concentrației maxime inhibitorii a
diferitelor specii de ioni metalici pentru cele mai rezistente specii bacteriene studiate pentru a putea dezvolta tehnologii de bioremediere
care folosesc bacterii fără să se distrugă biomasă acestora. Se studiază
și efectul produs de metalele toxice asupra metabolismului bacterian
precum dar și a celulei în ansamblu, mecanismele dezvoltate de către
microorganism fiind intr-un continuu proces de optimizare.
Rezistența față de efectele toxice ale metalelor grele este
diferită e la o specie la alta. Este cunoscut faptul că fungii și drojdiile
prezintă o rezistență sporită la efectele toxice determinate de metale grele, există specii de fungi care pot crește în medii cu concentrație de Cu2+ de până la 10 g/L. Bacteriile în general pot crește în
prezența metalelor grele dar până la o anumită concentrație, metalele din mediul sunt folosite drept precursori pentru diferite metaloproteine implicate în diferite activități metabolice. Totuși creșterea concentrațiilor metalelor toxice în mediu determină bacteria să
se adapteze pentru a supraviețui. Bacteriile prezintă în genom gene
de rezistentă pentru multe metale toxice.
Pe lângă mecanismele genetice bacteria reacționează
contra efectelor toxice ale metalelor și prin căi nespecifice cum
ar fi efluxul metalului din citoplasmă sau detoxifierea enzimatică.
Creșterea bacteriilor în medii ce conțin metale toxice se realizează
la o gamă variată de concentrații începând cu 0.020 mm până la
0.7 mm, alegerea acestora fiind determinată în principal de tipul de
metal studiat.
Biosorbtia și bioacumularea sunt procesele biologice care
au dat rezultate bune în cadrul diferitelor experimente de tratare
a apelor reziduale, acestea reprezentând viitorul în ceea ce privește înlăturarea reziduurilor metalelor toxice din mediu. Referitor la
aceste două procese trebuie să precizăm faptul că ele sunt diferite
din punct de vedere al stării biomasei folosite.
Bioacumularea definește procesul realizat de către biomasă viabilă, acest proces realizându-se prin preluarea toxinelor
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din mediu de către celulele vii, deci implică un proces activ, astfel toxinele pot fi transportate în celulă, acumulate intracelular ele fiind
folosite în diferitele cicluri metabolice. Biosorbtia definește procesul realisat de către biomasă moartă, preluarea toxinelor din mediu se
realizează prin intermediul unui proces metabolic pasiv care se desfășoară la nivelul membranei celulare. Este procesul de tratare a soluțiilor care conțin compuși toxici prin care se realizează decontaminarea acesteia.
De asemenea procesele de bioremediere se pot realiză și în prezența compușilor metalici solizi unde metalul de interes este solubilizat de către bacterii apoi precipiata sub formă de metal nativ, întregul proces este prezentat în Fig 1, pentru bacteriile sulf-reducătoare.

Fig 1. Diagramă reprezentând procesul de bioremediere și cele două faze ale acestuia. Metalul de interes este reprezentat ca ion
divalent și notat M2+
Folosirea excesivă a biomasei viabile pentru tratarea deșeurilor foarte toxice, fie ele organice sau anoganice, duce la scăderea viabilității biomasei și chiar la moartea culturii folosite. Acest lucru se datorează faptului că toxinele se acumulează în concentrații din ce în ce mai mari în celulă, ceea ce duce la încetinirea proceselor metabolice și astfel la moarte celulară. Biosorbția nu
este afectată de acești factori deoarece procesele de preluare se realizează de către biomasa moartă, membrana celulară a acesteia
funcționează ca un schimbător de ioni.
Transformarea microbiană a mineralelor, metalelor grele sau radionuclizilor reprezintă o componentă vitală a proceselor
naturale din mediu, aceasta având consecințe benefice pentru comunitate.

Dr. Mihai Constantin, CS, Laboratorul de microbiologie,
e-mail: mconstantin@nipne.ro
http://gammaplus.nipne.ro/
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