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REZUMAT . Prezenta lucrare are ca obiectiv utilizarea unor metode diferite de analiză în vederea studierii şi 
stabilirii cauzelor de producere a evenimentelor de tip explozie şi/sau incendiu.  O dată cu dezvoltarea 
societăţii umane, prin creşterea consumului de combustibil, de solvenţi organici şi alte substanţe inflamabile, 
asistăm la creşterea numărului de unităţi în care se pot forma amestecuri potenţial explozive / inflamabile. 
Riscul de explozie este unul din principalele riscuri industriale din economie fiind prezent în toate unităţile 
care produc, utilizează, manipulează, depozitează şi transportă substanţe şi preparate chimice periculoase, 
respectiv substanţe cu proprietăţi inflamabile şi explozive. De asemenea, exploziile sunt legate de o evoluţie 
necontrolată a proceselor industriale, antrenând pericole mari, imediate sau pe termen lung , atât pentru om , 
cât şi pentru instalaţii interioare sau exterioare, respectiv mediu. Spectrometria de emisie atomică cu plasmă 
cuplată inductiv este o metodă modernă de identificare a metalelor, datorită utilizării temperaturilor ridicate 
care permit practic determinarea oricărui element metalic. Pe baza metodei de analiză termoderivatografică 
se obţin informaţii referitoare la comportamentul diferitelor substanţe/materiale supuse la încălzire 
programată. Sunt prezentate şi discutate date din literatura de specialitate precum şi date obţinute din 
analiza cantitativă/calitativă a unor probe prelevate din echipamentele şi instalaţiile de la locul producerii 
evenimentelor. 

Cuvinte cheie: risc, explozie, incendiu, spectrometria de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv, analiză 
termoderivatografică. 

ABSTRACT. This paper aims to analyze the use of different methods to study and establish the causes of 
events type explosion and / or fire. With the development of human society by increasing fuel consumption, 
organic solvents and other flammable substances we witness an increased number of units that can form 
potentially explosive mixtures / flammable. Risk of explosion is a major industrial hazard in the economy 
being present in all units that produce, use, handle, stories and transports dangerous substances and 
preparations, or substances with flammable and explosive properties. Also, the explosions are related to 
uncontrolled development of industrial processes, resulting in serious danger, immediate or long-term, both 
for humans and for internal or external installations, or environment. Atomic emission spectrometry with 
inductively coupled plasma is a modern method of identification metals, using high temperatures that allow 
virtually any metallic element determination. Based on thermal derivatographic analysis method  
are obtained information about the behavior of different substances / materials subjected to programmed 
heating. Are presented and discussed dates from literature and data collected from the quantitative analysis / 
qualitative from samples taken on the equipment and facilities at the events. 

Keywords: hazard, explosion, fire, atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma, derivatographic 
thermal analysis. 

Lucrarea abordează utilizarea metodelor de analiză 
prin spectrometrie de emisie atomică cu plasmă 
cuplată inductiv şi termo-derivatografice pentru 
studierea şi  stabilirea cauzelor de producere a unor 
evenimente din domeniul industrial şi civil. 

1. INTRODUCERE   

Partea teoretică. Scopul acestei lucrări este 
prezentarea modului de utilizare a celor două metode 
de analiză, spectrometria de emisie optică cu plasmă 

cuplată prin inducţie şi  analiza termoderivatografică, 
pentru studierea evenimentelor de tip explozie/in-
cendiu. În decursul proceselor termice, datorate 
exploziilor şi/sau incendiilor, materialele suferă 
diferite transformări. 

Cunoaşterea compoziţiei chimice a diferitelor aliaje 
poate să ne furnizeze diferite informaţii despre acestea, 
necesare elucidării fenomenelor care au condus la 
producerea şi desfăşurarea evenimentelor de tip 
explozie şi/sau incendiu. Obiectul analizei termice 
instrumentale îl reprezintă punerea în evidenţă a 
acestor transformări în funcţie de temperatură.  
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Metoda de analiză prin spectrometrie de emisie 
cu plasmă cuplată inductiv. Principiul metodei este 
măsurarea emisiei atomice prin spectrometrie optică. 
Substanţa de interes aflată (sau trecută) în stare 
lichidă este nebulizată, iar aerosolul rezultat este 
purtat de un flux de gaz (Argon) spre torţa plasmei.  

Linia spectrală de emisie atomică caracteristică 
este produsă de plasma cuplată inductiv (ICP). Spectrul 
este dispersat de fantele spectrometrului şi intensitatea 
liniilor este monitorizată de detectori. De la detectori 
semnalele sunt controlate şi procesate de un sistem 
computerizat. Se utilizează corecţia zgomotului de 
fond pentru a compensa contribuţiile fondului la de-
terminare urmelor de elemente. Intensitatea radiaţiei, 
care este proporţională cu concentraţia elementului 
din proba, este recalculată intern din curba de 
calibrare stocată în memorie şi este prezentată direct 
sub forma de concentraţie procentuală. 

 

Metoda de analiză termoderivatografică. Meto-
dele de analiză termică au un domeniu larg de 
aplicare fiind utilizate atât la analiza substanţelor 
anorganice şi organice cât şi la analiza structurală a 
metalelor şi a aliajelor metalice. 

Analiza termică reprezintă o sumă de metode de 
investigare la care proprietăţile fizice sau chimice 
ale unei substanţe, ale unui amestec de substanţe 
şi/sau a unor produse de reacţie sau amestecuri de 
produse de reacţie sunt măsurate ca o funcţie de 
temperatură  sau de timp. Pentru a realiza tehnic aceste 
determinări, temperatura produsului analizat este modi-
ficată după un program bine stabilit şi bine controlat. 
Pe tot parcursul modificării temperaturii este măsurată 
continuu proprietatea fizică urmărită, rezultatul fiind 
un grafic obţinut automat (termogramă).  

Obiectul analizei termice instrumentale îl reprezintă  
punerea în evidenţă a acestor transformări în funcţie 
de temperatură.  

Majoritatea combinaţiilor (anorganice şi organice) 
naturale sau sintetice, suferă o serie de modificări în 

urma încălzirii sau răcirii. Aceste modificări pot sta 
la baza informaţiilor analitice: calitative, cantitative, 
structurale. Unele modificări termice au loc cu 
variaţia masei şi se pot studia prin metode termo-
gravimetrice şi termogravimetrice derivate, altele au 
loc fără variaţia masei cu procese exoterme şi 
endoterme şi se pot studia prin metode termice dife-
renţiale. 

2. PARTEA EXPERIMENTALĂ 

În cadrul proceselor de expertizare tehnică sunt 
supuse analizei diferite aliaje metalice şi diferite 
probe din material necunoscut, care au făcut parte din 
instalaţiile tehnologice studiate la locul desfăşurării 
evenimentului de tip explozie / incendiu. Pentru 
determinarea metalelor din probele prelevate s-au 
recoltat, prin intermediul proceselor de tăiere şi 
pilire, anumite cantităţi reprezentative care au fost 
supuse procesului de mineralizare acidă cu ajutorul 
unui mineralizator cu microunde.  

Pentru determinări termoderivatografice probele 
sunt prelevate conform procedurii. 

 

Aparatura folosită. Pentru determinarea metalelor 
din probele prelevate s-a utilizat spectrometrul de 
emisie optică cu plasmă cuplată inductiv, tip Optima 
2100, racordat la calculator (foto. 1).  

Pentru efectuarea determinărilor termoderivato-
grafice s-a utilizat Derivatograful MOM TIP Paulik-
Paulik-Erdey Q 1500 Derill, racordat la calculator 
(fig. 1).   

Date experimentale. Pentru determinarea metalelor 
la ICP-OES s-au supus analizei trei probe: 

– proba 1 aliaj pe bază de cupru; 
– proba 2 aliaj pe bază de zinc; 
– proba 3 aliaj pe bază de aluminiu. 
În urma analizei s-au obţinut rezultatele prezentate 

în tabelele 1, 2 şi 3. 
 

 

Spectrometru de emisie optică cu plasmă cuplată 
inductiv ICP-OES 

 

Derivatograf Derill 

Fig. 1: 
1 – creuzet cu probă; 2 – creuzet cu substanţa inertă; 3 – tuburi de porţelan; 5 – cuptor electric; 6, 7 – termocuple; 8 – balaţă;  

9 – fantă optică; 10 – lămpi; 11 – bobină; 12 – magneţi permanenţi; 13 – deril; 14 – legătură deril – calculator; 15 – calculator. 
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Fig. 2. Derivatograma probei de polietenă. Fig. 3. Derivatograma probei necunoscute . 
 

Tabelul 1. Compoziţia probei 1 (aliaj pe bază de cupru) 

Indicatori 
determinaţi 

Valoare determinată [% ]

Cupru 55,68 
Cadmiu 0,021 
Fier 1,22 
Plumb 3,19 
Zinc 39,87 

 
Tabelul 2. Compoziţia probei 2 (aliaj pe bază de zinc) 

Indicatori determinaţi Valoare determinată [%]
Aluminiu 21,16
Zinc 71,39
Cupru 7,29 
Crom 0,0007
Nichel 0,0159
Fier 0,0147
Mangan 0,000619
Plumb 0,1055
Cobalt 0,000328

 
Tabelul 3. Compoziţia probei 3 (aliaj pe bază de aluminiu) 

Indicatori determinaţi Valoare determinată [%]
Aluminiu 97,05
Zinc 0,10
Cupru 0,39
Crom 0,012
Nichel 0,026
Fier 2,37
Mangan 0,040
Cobalt 0,0027

 
Tabelul 4. Proprietăţile fizice unor aliaje metalice 

Aliajul Densitate 
[g/cm3] 

Punct  
topire [Cº] 

Oţel 7,7÷7,85 1450÷1520
Aliaje aluminiu 2,6÷2,85 570÷655
Alama 8,25 900÷950
Bronz 8,56÷8,9 880÷1040
Aliaje magneziu 2,6÷2,85 590÷650
Aliaje zinc 6,95÷7,12 380÷420

 
În urma analizei aliajelor se poate observa că 

elementele majoritare sunt cuprul, zincul şi aluminiul. 
Astfel, luând în considerare proprietăţile fizice ale 
acestora, putem obţine informaţii privind temperatura 
la care s-a ajuns în cazul diferitelor evenimente tip 
explozie/incendiu, făcând comparaţie cu datele din 
literatura de specialitate.  

Pentru analiza derivatografică s-au utilizat două 
probe, o probă de referinţă (polietilenă) şi o probă din 

material necunoscut provenită de la un eveniment de 
tip explozie/incendiu. 

În urma analizei s-au obţinut următoarele deri-
vatograme, prezentate în figurile 2 şi 3. 

Comparând derivatogramele putem concluziona 
că proba necunoscută este polietenă, deoarece, în 
cadrul proceselor de încălzire programată, derivato-
gramele obţinute au o formă similară.  

3. CONCLUZII  

Determinarea compoziţiei chimice şi a comportării 
la încălzire programată a probelor provenite de la 
elemente ale diferitelor instalaţii, unde au avut loc 
evenimente tip explozie/incendiu prezintă o în-
semnătate deosebită pentru stabilirea cauzelor care au 
dus la producerea acestora. 

Metoda de analiză prin spectrometrie de emisie 
atomică cu plasmă cuplată prin inducţie este o metodă 
modernă, eficientă şi rapidă pentru cunoaşterea 
compoziţiei chimice a diferitelor aliaje metalice. 

Metoda de analiză termică are un domeniu larg 
de aplicare fiind utilizată atât la analiza substanţelor 
anorganice şi organice cât şi la analiza structurală a 
metalelor şi a aliajelor metalice provenite de la 
evenimente de tip incendiu/explozii.  

Prin studierea compoziţiei şi transformărilor sufe-
rite de diferite materiale se pot studia şi evidenţia 
cauzele care au condus la producerea evenimentelor 
tip explozie/incendiu din domeniul industrial şi civil. 
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