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REZUMAT.  În această lucrare se prezintă informaţii despre starea suprafeţei unor probe din oţel aliat inainte de 
galvanizarea electrolitica, stratul interfaţă oţel - depunerea de zinc şi stratul de zinc. Rezultatele au fost obţinute 
în urma unei colaborari între Institutul Naţional de Fizica Materialelor şi Societatea Comercială BETAK SA Bistriţa, 
lider de piaţă internă în producţia de acoperiri galvanice. Această colaborare a urmărit aprofundarea şi 
îmbunătăţirea tehnologiei folosite de firma BETAK SA. Rezultatele au fost obţinute prin măsurători de 
Spectroscopie Mössbauer şi difracţie de raze X. Procedura de pregătire pentru galvanizare (proces de şlefuire, 
curăţare şi decapare) conduce la apariţia unei anizotropii magnetice în stratul cu o adâncime maximă de circa 
200 nm. În urma procedurii de pregătire pentru galvanizare, pe suprafaţă pot exista urme de compuşi oxidici sau 
aceşti compuşi pot apare ca urmare a întârzierii în timp a galvanizării electrolitice. În stratul de interfaţă suport 
oţel – strat de zinc nu există un compus intermetalic Fe-Zn de tipul celor identificaţi în cazul galvanizarii termice. 

Cuvinte cheie: Oţel carbon slab aliat, galvanizare electrolitică, Spectroscopie Mössbauer, Difracţie de raze X.  

ABSTRACT. The main purpose of our measurements was to investigate the influence of the sample preparation 
procedure before galvanization and the interface between steel and Zn coating. Samples from low alloyed Fe-C 
steel were prepared by electrogalvanization at Betak Company, located in Bistrita. BETAK S.A. is a market leader 
in the production of galvanized steel. The results were obtained by Mossbauer and XRD measurements. There is 
a magnetic anisotropy in outer superficial layer (200 nm thickness): the iron magnetic moments are oriented 
preferentially in surface sample as result of sample preparation for galvanization process. It is possible to detect 
the presence of iron oxides on the surface even after preparation for galvanization process.     The presence of a 
new compound in the interface between steel substrate and zinc coating was not detected. 

Keywords: low carbon steel, electrolytic galvanization , Mössbauer effect, X-ray diffraction.  

1. INTRODUCERE 

Galvanizarea este un foarte cunoscut proces 
industrial pentru acoperiri anticorozive si de pro-
tecţie [1 - 6]. Aparent nu ar fi necesare noi cercetări 
în acest domeniu dar mulţi factori contrazic această 
apreciere: folosirea unor noi tipuri de oţeluri, con-
trolul strict al microstructurii, tratamente superficiale 
sofisticate, etc. Există relativ puţine studii consacrate 
depunerii electrolitice, majoritatea se ocupă de 
galvanizările termice. În primele lucrări dedicate 
depunerii electrolitice structura stratului depus este 
prezentată ca fiind similară celui obţinut termic [7]. 
Lucrările recente despre depunerea electrolitică a Zn 
pe oţel relevă o altă structură a stratului depus fără 
formarea de compuşi intermetalici [8-10]. Acope-
ririle galvanizate (în special cele electrolitice) au o 
grosime de circa 10 μm, adecvată pentru studiile 
prin spectroscopie Mössbauer de transmisie şi 
împraştiere. Geometria de împrăştiere permite un 
studiu in-situ al acoperirii aderente la oţel si se pot 

obţine date care nu pot fi determinate prin metodele 
industriale obişnuite ca difracţie de raze X, fluores-
cenţă de raze X, microscopie electronică, analiză 
chimică, etc. Efectul Mössbauer este astăzi singura 
tehnică de monitorizare certă in situ a compuşilor 
Fe-Zn pentru oţeluri galvanizate [11]. 

În această lucrare se prezintă informaţii despre 
starea suprafeţei înainte de galvanizarea electrolitică, 
despre stratul interfaţă oţel-depunere de zinc şi 
stratul de zinc. Informaţiile au fost puse in evidenţă 
prin spectrocopie Mössbauer şi difracţie de raze X. 
Rezultatele au fost obţinute în urma unei colaborări 
între Institutul Naţional de Fizica Materialelor şi 
Societatea Comercială BETAK SA Bistriţa, lider de 
piaţă internă în producţia de acoperiri galvanice.  

2. PARTEA EXPERIMENTALĂ  

Prepararea probelor s-a realizat la intreprinderea 
SC BETAK SA – Bistriţa. Această intreprindere are 
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şi o activitate susţinută de cercetare-dezvoltare. 
Compoziţia băii de zincare electrolitică a fost: clorură 
de zinc, clorură de potasiu, acid boric. Probele care 
urmează a fi galvanizate sunt supuse superficial unui 
proces de şlefuire, curăţare şi decapare. Au fost 
obţinute urmatoarele probe: 2 probe iniţiale, 2 probe 
pregătite pentru galvanizare şi 2 probe galvanizate 
electrolitic. Probele pregătite pentru galvanizare şi 
cele galvanizate electrolitic au fost preparate la un 
interval de circa 3 luni. Probele supuse investi-
gaţiilor au fost obţinute din oţel Fe-C cu un conţinut 
scăzut de carbon (până la 0,10% în greutate).  

 Măsurătorile prin efect  Mössbauer s-au realizat în 
doua geometrii: transmisie şi retroîmprăştiere. Prin 
geometria de transmisie (TMS), care implică o 
preparare a probei s-au obţinut informaţii de volum 
asupra probelor supuse procesului de galvanizare. Prin 
geometria de retroîmprastiere s-au obţinut informaţii 
asupra suprafaţei probelor înainte şi după procesul de 
galvanizare. Masurătorile de retroîmpraştiere, care nu 
au inclus o procedură de pregătire a probelor, s-au 
realizat prin detecţia electronilor de conversie (CEMS) 
şi a razelor X de conversie (CXMS). Detecţia electro-
nilor de conversie permite obţinerea informaţiilor din 
stratul superficial cu o grosime maximă de 200 nano-
metri [nm] iar a razelor X de conversie din stratul 
stratul superficial cu o grosime maximă de 20 microni 
[μm]. Măsurătorile de retroîmprăştiere au fost efectuate 
cu un detector versatil, cu flux de gaz utilizabil pentru 
ambele tipuri de radiaţii, detector realizat în institut 
[12]. In cazul măsurătorilor CXMS ale probelor iniţiale 
şi a celor pregătite pentru galvanizare, suprafaţa lor a 
fost acoperită cu o folie de mylar aluminizat cu 
grosime de circa 2,5 μm pentru a elimina contribuţia 
electronilor de conversie [13]. Măsurătorile realizate în 
geometria de  retroîmpraştiere sunt mult mai dificile 
decat cele prin transmisie şi în intreaga lume există 
puţine laboratoare în care ele se efectuiază în mod 
curent. 

Toate spectrele Mössbauer au fost obţinute la 
temperatura camerei cu un spectrometru standard 
Elscint Promeda 50, dotat cu modulul de achiziţie 
CMCA-550 şi o sursă de Co57 în matrice de rhodiu 
cu o activitate de circa 15mCi. Gama de viteză 
utilizată a fost de –/+ 10 mm/s. Pentru o  probă 
depusă electrolitic s-a efectuat şi o măsurătoare 
CXMS în gama de viteză de –/+ 2 mm/s pentru a 
identifica mai bine eventualul compus din stratul de 
interfaţă oţel – stratul de zinc depus. Etalonarea 
scalei de viteză s-a realizat cu o probă etalon de  
α-Fe. Parametrii spectrelor Mössbauer în gama de 
viteza –/+ 10 mm/s au fost calculaţi printr-un pro-
gram de fitare pentru interacţiuni hiperfine magnetice 
şi cuadrupolare, luând în considerare o formă 
lorentziană a liniilor de absorbţie sau emisie. Depla-
sările izomere au fost calculate relativ la α-Fe. 

Măsurătorile de difracţie de raze X (XRD) au fost 
efectuate la temperatura camerei cu difractometrul 

Bruker D8 Advance folosind radiaţia Cu-Kα. Pentru 
o probă  depusă electrolitic, suplimentar s-a ridicat 
un spectru XRD în modul „detector scan” pentru un 
unghi de incidenţa de 50 (unghiul între suprafaţa 
probei şi radiaţia incidentă).  

3. REZULTATE 

Spectrele Mössbauer reprezentative, obţinute prin 
transmisie şi retroîmpraştiere (detecţie electroni şi 
raze X)  sunt prezentate în figurile 1-4. 

 

 
 

Fig. 1. Spectrul Mössbauer de transmisie (TMS) al probei 
iniţiale. 

 

 
 

Fig. 2. Spectrele Mössbauer prin electroni de conversie (CEMS) 
ale probelor reprezentative. 

 

 
 

Fig. 3. Spectrele Mössbauer prin raze X de conversie (CXMS) 
ale probelor reprezentative. 
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Fig. 4.  Spectrul Mössbauer prin raze X de conversie (CXMS), 
in gama mică de viteză, al unei probe depuse electrolitic. 

 

 Parametrii spectrelor Mössbauer obţinute în 
gama de viteză –/+ 10 mm/s şi calculaţi printr-un 
program de fitare pentru interacţiuni hiperfine 
magnetice şi cuadrupolare sunt daţi în tabelul 1.  

 Cea mai bună fitare a spectrelor Mössbauer 
obţinute prin cele 3 tehnici de masură indică pre-
zenţa unui sextet. În cazul unui spectru CEMS s-a 
adăugat prezenţa unei linii centrale cu o arie relativă 
la limita de sensibilitate a metodei. Sextetul are 
parametri foarte apropiaţi de cei ai fierului metalic 
pur (α-Fe). În spectrele CEMS (figura 2), inten-
sităţile pikurilor 2 si 5 în raport cu cele ale pikurilor 
3 şi 4 arată că la suprafaţă există o anizotropie 
magnetică: o orientare preferenţiala a momentelor 
magnetice în planul probei; orientare practic perpen-
diculară pe direcţia radiaţiei gama [14-15]. Această 
anizotropie nu există în spectrele (CXMS) (figura 3) 
cu o singura excepţie: proba 1. Anizotropia este 
rezultatul procesului de pregătire superficială al 
probelor pentru galvanizare. În proba 2 prin spectrul 
CEMS s-a pus in evidenţă şi prezenţa unui compus 
superficial, fără ordonare magnetică, în care Fe are 
valenţa +3. Acest compus poate fi atribuit urmelor 
de compuşi oxidici reziduale operaţiilor de curăţare, 
şlefuire şi decapare sau oxidării suprafeţei în cazul 
în care a existat un interval mare de timp între 

operaţia de pregatire şi cea de depunere electrolitică. 
Spectrele CXMS ale probelor pregătite pentru 
galvanizare au parametri similari spectrului TMS cu o 
singura excepţie: proba 1. În acest caz în stratul de 
adâncime de circa 20 microni există o anizotropie 
magnetică opusă celei identificată în spectrele 
CEMS: momentele magnetice orientate preferenţial 
perpendicular pe suprafaţa probei, paralel cu direcţia 
radiaţiei gama incidente. Această proprietate a 
probei 1 este datorată modului de preparare a probei 
înainte de trimitere la galvanizare. Spectrele CXMS 
ale probelor galvanizate pun bine în evidenţă 
spectrul suportului de oţel cu parametri identici cu 
cei ai spectrelor obţinute înainte de acoperire. Ele nu 
relevă prezenţa unui compus între suportul de oţel şi 
stratul depus. Pentru siguranţa informaţiei la o probă 
s-a repetat măsuratoarea CXMS pe o gamă de viteză 
mică (–/+ 2 mm/s), măsuratoarea la o statistică mărită 
de circa 4 milioane impulsuri/canal achiziţie. 
Spectrul obţinut cât şi cel netezit prin 2 puncte 
adiacente (figura 4) nu pun în evidenţă prezenţa unui 
compus nou (compus intermetalic Fe-Zn) în stratul 
de interfaţă. Tehnica de netezire a spectrelor 
Mössbauer mareşte raportul semnal/zgomot. 

Spectrele reprezentative de difracţie raze X sunt 
date în figura 5.  

 

 
 

Fig. 5. Spectrele de difracţie de raze X ale probelor 
reprezentative. 

 
Tabelul 1. Parametrii spectrelor Mössbauer obţinuţi prin prelucrarea pe calculator 

 

Proba Tip 
spectru 

  H 
[kG] 

IS 
[mm/s] 

QS 
[mm/s] 

W 
[mm/s] 

A  
[%] 

Raport arii 
sextet 

Proba iniţială TMS 331,9 0,00 0,00 0,27 100 3:2,34:1,26 
        
Proba iniţială CEMS 332,9 0,00 0,00 0,26 100 3:3,42:1,10 
Proba 1 pregatită pentru depunere CEMS 333,1  0,00  0,00  0,23  100 3:3,16:1,12 
Proba 2 pregatită pentru depunere CEMS 333,2 - 0,00 

0,02 
0,00 - 0,26 

0,46 
98,05 1,95 3:3,44:1,21  

        

Proba iniţială CXMS 330,0 0,00 0,00 0,26 100 3:2,55:1,28 
Proba 1 pregatită pentru depunere CXMS 332,0  0,00  0,00  0,27  3:1,60:1,23 
Proba 2 pregatită pentru depunere CXMS 332,6  0,00  0,00  0,27  100 3:2,58:1,28 
        

Proba 1 depusă electrolitic CXMS 332,9  0,00  0,00  0,30  100 3:1,55:1,24  
Proba 2 depusă electrolitic  CXMS 332,1  0,00  0,00  0,29  100 3:2,24:1,19  

 

Notă: H –câmpul magnetic hiperfin la nucleul 57Fe; IS – deplasarea izomeră; QS – despicarea quadrupolară; W – lărgimea de linie; 
A – aria relativă a unui subspectru. Erorile pentru datele obţinute sunt: H: ± 3; IS: ± 0,02; QS: ± 0,03; W: ± 0,02; A: ± 3. 
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Spectrul suplimentar ridicat în modul „detector 

scan” pentru un unghi de incidenţă de 5o (“semi-
grazing X-ray diffraction measurement”) este dat în 
figura 6. Difractogramele corespunzând probei 
iniţiale şi celei pregătite pentru depunere sunt practic 
identice şi arată prezenţa unei singure faze: α-Fe, 
fără prezenta unei texturi de suprafaţă. Spectrul 
probelor depuse electrolitic relevă existenţa a 2 faze: 
α-Fe si Zn. Liniile Zn sunt apropiate de teorie şi prin 
procedeul de rafinare Rietveld  s-a calculat pentru 
zinc o dimensiune medie a cristalitelor de circa 
70 nm. Spectrul suplimentar („semi-grazing X-ray 
diffraction measurement”) dat în figura 6 nu indică 
prezenţa unui alt compus în probă. S-a ales unghiul 
de incidenţă de 5 grade pentru că la această valoare 
linia principală a α-Fe este minim vizibilă, semnalul 
asociat stratului depus şi interfeţei fiind maxim.  

 

 
 

Fig. 6. Spectrul de difracţie de raze X al unei probe  depusă 
electrolitic in modul „detector scan”. 

4. CONCLUZII 

Procedura de pregătire pentru galvanizare (proces 
de şlefuire, curăţare şi decapare) conduce la apariţia 
unei anizotropii magnetice în stratul cu o adâncime 
maximă de circa 200 nm. 

În urma procedurii de pregătire pentru galva-
nizare pe suprafaţă pot exista urme de compuşi 

oxidici sau aceşti compuşi pot apare ca urmare a 
intârzierii în timp a galvanizrii electrolitice.  

In stratul de interfaţă suport oţel – strat de zinc 
măsurătorile Mössbauer şi de difracţie de raze X 
arată că nu există un compus intermetalic Fe-Zn de 
tipul celor identificaţi în cazul galvanizării termice. 
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