
 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2019 ● ianuarie-martie 41 

CONTRIBUŢII TEHNICE ŞI ŞTIINŢIFICE  

PRIN SPECTROSCOPIE MÖSSBAUER 
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REZUMAT. Lucrarea prezintă o mare parte din contribuţiile tehnice şi ştiinţifice  obţinute în domeniul 

spectroscopiei Mössbauer ca autor sau coautor în cei peste 40 ani de activitate în cercetarea ştiinţifică. 

Contribuţiile, realizate în marea majoritate integral de autori romani, sunt grupate în 2 domenii: dezvoltări 

metodologice în spectroscopia Mössbauer şi aplicaţii ale spectroscopiei Mössbauer în fizică, chimie, industrie, 

etc. Contribuţiile sunt exemplificate prin aparate omologate în premiera naţională, microproducţie, brevete de 

invenţie, aranjamente experimentale în premieră naţională sau internaţională, colaborări internaţionale, 

numeroase lucrări ştiinţifice publicate în reviste de prestigiu din străinătate şi ţară.   

Cuvinte cheie: Spectroscopie Mössbauer: dezvoltări metodologice, aplicaţii în industrie, fizică, chimie. 

ABSTRACT. The paper presents a great deal of technical and scientific contributions in the field of Mössbauer 

Spectroscopy as the author or co-author during over 40 years scientific research activity. The contributions, 

made in most full Romanian authors are grouped in two areas: methodological developments in Mössbauer 

Spectroscopy and Mössbauer Spectroscopy applications in physics, chemistry, industry, etc. Contributions are 

exemplified through the devices approved for the first time, microproduction, patents, experimental 

arrangements in the national or international premiere, international collaborations, numerous scientific 

papers published in prestigious journals from abroad and the country.  

Keywords: Mössbauer spectroscopy: methodological developments, applications in industry, physics, 

chemistry. 

1. INTRODUCERE 

      Spectroscopia Mössbauer [1], [2] reprezintă 

absorbţia sau emisia fără recul a razelor gama de către 

nuclee înglobate intr-o matrice solidă. Importanţa ei 

constă într-o lărgime foarte mică a liniei razelor 

gama, o valoare tipică fiind de ordinul 10
-8

 eV. Apare 

astfel abilitatea de a examina variaţiile în energia 

nivelelor nucleare care rezultă din schimbări discrete 

ale stării chimice sau vecinătăţii nucleului Mössbauer. 

Aceste schimbări energetice sunt măsurate prin 

modificarea energiei razelor gama incidente pe proba 

studiată prin efect Doppler. Fracţii fără recul semni-

ficative se obţin numai pentru energii gama mai mici 

de 150 keV. Măsurători Mössbauer la temperatura 

camerei sunt posibile numai pentru 3 izotopi: 
57

Fe, 
119

Sn si 
151

Eu. După absorbţia rezonantă nucleul se 

dezexcită prin emisia razelor gama sau printr-un 

proces de conversie internă în care electroni ai 

păturilor interioare sunt emişi. Emisia de electroni de 

conversie este acompaniată de o radiaţie X caracter-

istică. Detecţia celor 3 radiaţii retroîmprăştiate (raze 

gama, raze X şi electroni) permite efectuarea unor 

studii aprofundate asupra materialelor solide. 

Spectroscopia Mössbauer este o tehnică nedestructivă 

care poate fi aplicată in situ pentru a investiga supra-

feţe de grosimi variabile de la filme subţiri la acoperiri 

fără a fi nevoie de a le îndepărta de pe substratul lor.  

2. CONTRIBUŢII TEHNICE 

2.1. Aparate omologate 

      A fost construit un analizor portabil pentru 

determinarea cantitativă rapidă a casiteritei (SnO2), 

singurul compus de staniu exploatabil la nivel 

industrial, prototip omologat. [3], [4]. Analizorul a 

fost realizat în geometria de transmisie şi vibratorul 

are o miscare sinusoidală. Acumularea impulsurilor 

de la ieşirea analizorului monocanal are loc numai 

pe durata acelei părţi a sinusoidei de vibraţie pentru 

care viteza vibratorului asigură distrugerea completă 

a rezonanţei. S-au obţinut curbe de etalonare pentru 

greutăţi superficiale apropiate de limita de sensi-

bilitate estimată teoretic. Schema de principiu a 

analizorului a constituit subiectul unui brevet de 

invenţie acordat [5]. Precizia repetabilităţii măsurării 

este între 15%-30% pentru concentraţii de staniu 

cuprinse între 0,03%-0,25%, între 7%-15% pentru 

concentraţii de staniu cuprinse între 0,25%-1%, mai 

mică de 7% pentru concentraţii de staniu mai mari 
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de 1%. Greutatea necesara a unei probe pulberi de 

măsurat este de circa 1 gram şi timpul mediu pentru 

o măsurătoare este de 10-15 minute. Greutatea totală 

a aparatului este de maxim 8,5 Kg. Aparatul şi 

rezultatele obţinute cu el au fost valorificate prin 

contractele de cercetare ştiinţifică 2030/RB/1977; 

2030/R1/RB/1978; 2030/R2/1979 având ca tematică 

“Development of techniques for the applications of 

Mössbauer spectroscopy in determining Sn and Fe 

from rock samples”; contracte finanţate de Agenţia 

de Energie Atomică de la Viena (AIEA). 

 

 
 

Fig. 2.1.1 Vedere de ansamblu a analizorului de casiteriă. 

 

      A fost realizat un spectrometru  Mössbauer 

specializat pentru  determinarea rapidă a fierului şi 

compuşilor săi din probe de minerale şi roci, (analizor 

de fier), prototip omologat. Analizorul permite 

determinarea calitativă şi cantitativă a maximum 

3 compuşi de fier (oxizi in principal) dintr-o probă 

sau a fierului total. Compuşii de fier  avuţi în vedere 

sunt principalele minerale de fier: hematită (Fe2O3), 

magnetită (Fe3O4), siderită (FeCO3), goetită (α-

FeOOH), ilmenită (FeTiO3), pirită (FeS2). Aparatul se 

poate utiliza şi ca spectrometru Mössbauer care 

lucrează în regim de viteză constantă. Aparatul, 

realizat pentru geometria de transmisie, lucrează in 

regim de viteză constantă şi este capabil să exploreze 

automat orice zonă a spectrului Mössbauer. Ana-

lizorul prin modul în care a fost conceput îmbină 

versatilitatea unui spectrometru Mössbauer de labora-

tor cu rapiditatea şi simplitatea unui  spectrometru 

Mössbauer specializat. Constructia analizorului şi 

metodica de lucru aferenta a reprezentat obiectul unui 

brevet de invenţie [6]. Analizorul este realizat sub 

forma a 2 subansamble distincte: cadru NIM şi 

stativul de măsură de tip banc optic. Aparatul şi 

rezultatele obţinute cu el au fost valorificate prin 

contractele de cercetare ştiinţifică 2030/RB/1977; 

2030/R1/RB/1978; 2030/R2/1979 având ca tematica 

“Development of techniques for the applications of 

Mössbauer spectroscopy in determining Sn and Fe 

from rock samples”; contracte finanţate de Agentia 

de Energie Atomica de la Viena (AIEA). Aparatul a 

fost valorificat, autorul in calitate de director proiect, 

şi prin realizarea unei microproducţii de 5 analizoare 

in perioada 1979-1984 beneficiarii fiind univer-

sităţile din Bucureşti, Cluj şi Braşov, Institutul de 

Geologie şi Geofizică-Bucureşti şi Institutul de Cer-

cetări Miniere-Deva. În experimentarea şi valorifi-

carea celor 2 aparate s-a pus la punct un procedeu 

general de determinare al fondului în măsurătorile de 

efect Mössbauer şi s-a stabilit metodologia de 

efectuare a determinărilor cantitative de fier (oxizi, 

siderită) şi staniu (casiterită) prin spectroscopie 

Mössbauer. 

      Experienţa câştigată în realizarea aparatelor pre-

cedente s-a concretizat prin realizarea unui spectro-

metru Mössbauer universal, prototip omologat. Sub 

denumirea de spectrometru Mössbauer universal s-a 

realizat partea esenţială a unui asemenea aparat: 

sistemul de realizare a mişcării relative sursă-probă 

şi electronica asociată lui (generatorul de funcţie, 

electronica de comandă a vibratorului electrodinamic, 

vibratorul electrodinamic). Generatorul de funcţie 

furnizează o tensiune de referinţă obţinută digital. 

Aparatul realizat în sistem NIM lucrează în geo-

metria de transmisie şi in regim de acceleraţie sau 

viteză constantă. La data realizării, liniaritatea sa era 

superioară spectrometrelor obţinute din import şi 

analizorului de fier. Aparatul a fost valorificat, 

autorul in calitate de director proiect, prin realizarea 

unei microproducţii de 3 aparate in perioada 1983 – 

1995, beneficiarii fiind: IRNE Piteşti, Universitatea 

Cluj-Napoca şi IFIN Bucureşti. Performanţele de 

baza ale aparatului sunt: modul de lucru: viteză 

constantă şi acceleraţie constantă; gama de viteză: 0-

10cm/s; numarul treptelor de viteză: 256, 512; 

liniaritatea integral pentru gama de viteze 0-1cm/s: 

≤ 0,5%. 

2.2. Aranjamente experimentale 

     A fost realizat un polarizor de transmisie 

Mössbauer care a fost ataşat unui spectrometru 

Mössbauer standard. [7]. În noul aranjament se poate 

înregistra spectrul de transmisie Mössbauer cât şi 

curbele Malus corespunzătoare unor energii diferite 

ale radiaţiei gamma. Înregistrarea curbei Malus oferă 

informaţii despre 3 parametri ai radiaţiei polarizate: 

intensitate, rotaţia azimutului şi excentricitatea; 

ultimii 2 parametri  fiind dependenţi de energia 

radiaţiei gamma. Studiile cu radiaţia polarizată sunt 

utile in cercetarea fundamentală. Schema bloc a 

polarizorului de transmisie este dată în figura 2.2.1.  
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Fig. 2.1.2 Vedere de ansamblu a analizorului de fier. 

 

 
 

Fig. 2.2.1 Schema bloc a polarizorului de transmisie Mössbauer. 

LVT: traductor linear de viteză, VCSS: system de control al 

vitezei, CPA: detector radiaţie gamma, SA: amplificator  

spectroscopic, SCA: analizor monocanal, MCA: analizor 

multicanal, SC: circuit sincronizare, G: circuit poartă,  

S: sursă radioactivă, T: absorbant gros. 

 

 
 

Fig. 2.2.2 Schema bloc a instalaţiei pentru aplicarea continuă 

sau pulsată a unui câmp de radiofrecvenţă: 

A: proba; L; bobina; MA: ansamblu de adaptare; S: sursa 

radioactivă; MVT: traductor Mössbauer de viteză; FG: generator 

de funcţie; IC: circuit interfaţă; G: circuit poartă; RFO:generator 

de radiofrecvenţă; RFA: amplificator de putere; PC: detector 

proporţional; SA: amplificator spectroscopic; SCA: analizor 

monocanal; MCA: sistem de achiziţie date; D: dewar azot; V: 

robinet. 

      A fost realizată o instalaţie pentru aplicarea 

continuă sau pulsată a unui camp de radiofrecvenţă. 

[8], [9]. Instalaţia este destinată studiului efectelor 

induse de aplicarea câmpurilor de radiofrecvenţă 

asupra proprietăţilor materialelor feromagnetice 

studiate prin efect Mössbauer; efectuării de trata-

mente termice în câmp de radiofrecvenţă pentru probe 

de mici dimensiuni. Schema bloc a instalaţiei este 

prezentată în figura 2.2.2. Instalaţia este realizată ca 

un echipament aditional pentru spectrometrul 

Mössbauer AME-50. Instalaţia cuprinde un circuit de 

interfaţă (IC) şi un circuit poartă (G) care asigură 

aplicarea continuă sau pulsată a câmpului de 

radiofrecvenţă la proba şi acumularea spectrelor 

Mössbauer în prezenţa/absenţa câmpului de radio-

frecvenţă. Semnalul de radiofrecvenţă amplificat este 

aplicat probei plasată în bobina (L) a unui circuit LC 

rezonant.  

Acest circuit rezonant asigură transmiterea puterii 

maxime către probă. El este format din 2 părţi pentru 

a separa fizic proba de restul circuitelor electronice. 

Prima parte  (MA) este formată din 2 capacităţi prin 

care se asigură adaptarea circuitului rezonant.  A 

doua parte, bobina L este astfel construită încât să 

asigure o atenuare cât mai mică a radiaţiei gama 

transmise cât şi răcirea probei cu azot lichid de la 

dewarul D. Cele 2 părţi ale circuitului rezonant sunt 

separate printr-un cablu de jumătate lungime de 

undă. În modul pulsat câmpul este aplicat pe durata 

integrală a baleierii unei game de viteză. Circuitul 

interfaţă asigură o pauză variabilă între duratele de 

aplicare a câmpului de radiofrecvenţă cât şi acu-

mularea a 2 spectre: unul in prezenţa câmpului de 

radiofrecvenţă şi altul în perioada imediat urmatoare 

a mişcării vibratorului. Cel de-al doilea spectru este 

util pentru estimarea efectelor termice suferite de 

probă. Echipamentul are o capacitate crescută de a 

minimaliza efectele încălzirii prin radiofrecvenţă. 

Caracteristicile instalaţiei sunt: gama de frecvenţe de 

lucru: 1100 Mhz; puterea aplicată probei: 0100 W; 

factor calitate circuit rezonant: 60 la 55 Mhz; 
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orientare câmp de radiofrecvenţă faţă de probă: în 

planul probei; intensitate câmp de radiofrecvenţă la 

proba: 020 Oe. 

      Cercetarile teoretice au aratatat că în cadrul 

spectroscopiei Mössbauer se poate testa cel mai bine 

mecanismul absorbţiei bifotonice. Acest mechanism 

poate duce la compensarea reculului nucleului in 

procesele de absorbţie a radiaţiei gamma. În vederea 

verificării teoriei s-a realizat un experiment conven-

ţional de transmisie al radiaţiei gamma Mössbauer în 

prezenţa unui câmp puternic de microunde. Aranja-

mentul experimental realizat [10] este prezentat în 

figura 2.2.3.     

 

 
 

Fig. 2.2.3 Aranjament experimental pentru studiul efectului 

Mössbauer în prezenţa unui câmp puternic de microunde: 

S: proba; MS: sursa Mössbauer; M: magnetron; MFG: generator 

de funcţie Mössbauer; TDU: comandă vibrator Mössbauer; 

LVT: traductor de viteză Mössbauer; D: detector; A: 

amplificator spectroscopic; SCA: analizor monocanal; MCA: 

sistem de achiziţie date; PG: generator de puls; G: poartă liniară; 

g: ghid de unda; a: sarcina rezistivă; OP: iesire date. 

 

Instalaţia cuplează un magnetron şi un spectro-

metru Mössbauer astfel că prin intermediul compo-

nentelor generator de puls (PG) şi poarta liniară (G) 

acumularea spectrului Mössbauer să se realizeze 

numai pe durata prezenţei pulsului generat de 

magnetron. Caracteristicile pulsului eliberat de mag-

netron au fost: frecvenţa: 3GHz; durată puls: 1 

microsecundă; putere pe puls: 1 MW; frecvenţa de 

repetiţie a pulsurilor: 222 Hz. În ciuda dificultăţilor 

experimentale legate de puterea de microunde, a 

problemelor de ecranare şi a ratei foarte mici de 

numarare, datele experimentale au permis calcularea 

secţiunii transversale a absorbţiei rezonante în 

prezenţa unui câmp de microunde. Valoarea obtinuţă 

a indicat un effect notabil al câmpului de microunde 

asupra absorbţiei rezonante a radiaţiei de 14,4 keV 

de către nucleele 
57

Fe. 

      Datorită rezoluţiei energetice foarte mari a efec-

tului Mössbauer, împrastierea Rayleigh a radiaţiei 

Mössbauer poate fi folosită pentru a separa radiaţia 

împrăştiată elastic şi inelastic de către cristale care 

nu conţin izotopul Mössbauer. De asemenea este 

posibil să se efectueze investigaţii structurale şi di-

namice ale sistemelor ordonate şi dezordonate. Sunt 

foarte puţine descrierile de asemenea instalaţii datorită 

relativei complexităţi a echipamentului si intensităţii 

scăzute a surselor Mössbauer. În figura 2.2.4 se 

prezintă schema bloc a instalaţiei construite pentru   

pentru studiul împrăştierii Rayleigh a radiaţiei 

Mössbauer [11], [12].   

   

 
 

Fig. 2.2.4 Schema bloc a instalaţiei pentru studiul împrăştierii 

Rayleigh a radiaţiei Mössbauer: 

G: goniometru; V; S: sursa Mössbauer; P: proba împrăştietoare; 

A: absorbant; C1, C2 colimatori; D: detector; HV: sursă înaltă 

tensiune; SA: amplificator spectroscopic; SCA: analizor 

monocanal; SM: motor pas cu pas; PS: sursă alimentare; FG: 

generator de funcţie; MD: comandă vibrator Mössbauer; PC: 

calculator personal; MCAC: cartelă analizor multicanal; SMC: 

cartelă comandă motor pas cu pas; MC: cartelă achiziţie date 

Mössbauer; M: monitor. 

 

      Echipamentul pentru împrastierea Rayleigh a 

radiaţiei Mössbauer este similar cu un difractometru 

de raze X cu sursa Mössbauer în locul tubului de 

raze X. El constă din 3 părţi: un goniometru, un 

spectrometru Mössbauer şi un calculator personal. 

Goniometrul (G), similar celor folosite într-un 

difractometru de raze X precis, realizează geometria 

de masură. Pe goniometru sunt montate:  traductorul 

de viteză Mössbauer (V) cu sursa radioactivă (S), 

proba împrăştietoare (P), absorbantul analizor (A) şi 

detectorul (D). Fascicolele de radiaţie incident şi 

împrăştiat sunt colimate de colimatorii de Pb (C1, 

C2). Analizorul (A) este din fier îmbogăţit în 

izotopul 
57

Fe, intr-o matrice de rhodium. Proba şi 

sursa se pot mişca independent sau în modul (θ, 2θ) 

printr-un motor pas cu pas (SM). Un calculator 

personal controlează orientarea probei, mişcarea 

Doppler a sursei şi realizează achizitia spectrelor de 

amplitudine şi Mössbauer prin intermediul a 3 

cartele: SMC, MC si MCAC+MC. Performanţele 

sistemului au fost testate folosind ca împrăştietori 

2 cristale: fluorura de litiu LiF(200) cu o divergenţă 

de mosaic de 10’ şi grafitul pirolitic C(002) cu o 

divergenţă de mosaic de până la 1
0
. Testele au arătat 

că instalaţia permite divergenţe orizontale ale fas-
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cicolului incident, variabile între 0.5
0
 şi 2.8

0
, mai 

mici faţă de alte instalaţii raportate, folosirea unor 

surse Mössbauer de intensitate mai mică şi o 

rezoluţie energetică de  = 4.665x10
-9

eV. Unghiurile 

Bragg studiate sunt cuprinse în intervalul 0  90
0
 iar 

largimea la jumătate a curbei de difracţie pentru LiF 

(200)  (BRAGG=12,365
0
) este de 0,6

0
.  

2.3.  Detectoare pentru studii de suprafaţă 

     Au fost realizate 4 tipuri de detectoare pro-

porţionale cu flux de gaz pentru detecţia radiaţiilor 

retroîmprăştiate emise, în principal de izotopul 
57

Fe: 

detector He-CH4 pentru pentru detecţia simultană a 

efectului Mössbauer prin electroni de conversie şi 

raze gama transmise [13] – [15],  detector Ar-CH4, 

toroidal pentru detecţia simultană a efectului 

Mössbauer prin raze X de conversie şi raze gama 

transmise, [16], ansamblu de detectoare pentru 

măsurători simultane prin electroni de conversie, 

raze X şi radiaţie gama transmisă [14], detector cu o 

geometrie variabilă a spaţiului de detecţie care poate 

fi folosit pentru detecţia electronilor sau a razelor X 

funcţie de geometrie si gazul de detecţie [17]. Toate 

detectoarele sunt de tipul cu flux de gaz şi func-

ţionează la temperatura camerei. Fondul datorat 

fotoelectronilor a fost micşorat prin folosirea unor 

materiale cu Z cat mai mic posibil. Suportul probei 

permite manipularea uşoara a probei în afara 

detectorului şi repoziţionarea ei intr-o maniera re-

productibilă în raport cu corpul detectorului. S-a 

folosit pentru detectori o ecranare economică care 

constă dintr-o combinaţie de discuri de plumb, cupru 

şi oţel. Pentru a distruge radiaţia caracteristică a fost 

folosită o montare alternativă a discurilor de plumb, 

cupru şi oţel. În faţa ecranului amintit poate fi plasat 

un filtru de plexiglas pentru absorbţia radiaţiilor X 

emise de surse. Detectoarele au fost înserate într-un 

spectrometru Mössbauer de tip ELSCINT AME-20 

sau AME-50. Lanţul spectroscopic a fost supli-

mentat cu module adiţionale care permit acumularea 

simultana a spectrelor. Pentru a testa performanţele 

detectoarelor, măsurătorile Mössbauer de control au 

fost efectuate pe probe test din oţel inoxidabil (SS 

310) pentru Fe, Sn metalic pentru Sn şi Eu2O3 pentru 

Eu. Probele studiate fac parte din corpul detectorului 

şi se afla la potential 0 (masa). 

      Detectoarele pentru electroni au fost realizate 

folosind 2 variante în dispunerea firului anodic: un 

cerc în jurul probei [13], [14] şi linii paralele si 

echidistante în faţa probei [15], [17]. A doua 

variantă prezintă performanţe mai bune. Desenul 

corespunzător acestei variante este prezentat în 

figura 2.3.1 [15]. Detectorul pentru raze X de con-

versie şi radiaţie gama transmisă [16], are o formă 

toroidală a spaţiului de detecţie şi prezinta o 

eficienţă scazută pentru radiaţia gama Mössbauer. 

Efectul rezonant poate fi optimizat printr-o alegere 

adecvată a tensiunii anodice şi a filtrului. Proiectul 

său a fost mai simplu decât a altor detectoare 

similare descrise în literatură. În urma experienţei 

acumulate s-a construit un detector versatil, potrivit 

pentru studii prin electroni sau raze X, cu toţi izo-

topii Mössbauer măsurabili la temperatura camerei 

[17]. El a fost proiectat într-o geometrie cilindrică, 

similară celei prezentate in figura 2.3.1. dar are 

următoarele îmbunătăţiri constructive: înălţimea 

volumului de detecţie poate fi schimbată în limite 

largi de la 0 la 38 mm, volumul de detecţie poate fi 

ales simetric sau nu în raport cu planul anodic, 

anodul se poate schimba uşor şi reproductibil şi 

astfel se pot folosi diferite configuraţii ale firului 

anodic. Prin schimbarea volumului de detecţie şi a 

gazului de detecţie se pot efectua măsurători prin 

electroni sau raze X. Detectorul păstrează uşurinţa 

de utilizare a celor precedenţi. 

 
Fig. 2.3.1: Secţiune transversală prin detectorul  

utilizat pentru detecţia simultană a electronilor  

şi a radiaţiei gama transmise. 

 

     Ansamblul detector pentru măsurători simultane 

prin electroni de conversie, raze X de conversie si 

radiaţie gama transmisă [14] constă în principal din 

2 detectoare cu flux de gaz combinate împreună. 

Proba de măsurat este montată în interiorul 

detectorului mai mic proiectat pentru detecţia 

electronilor de conversie [13]. Detectorul mai mare 

[16] este folosit pentru detecţia razelor X emise de 
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probă şi care trec prin detectorul de electroni. 

Ansamblul are o eficienţă scăzută pentru radiaţia de 

14,4 keV. Construcţia sa şi modul său de operare 

sunt mai simple decât a altor detectoare similare 

descrise în literatură. În figura 2.3.2 este prezentată 

secţiunea transversală prin acest detector.    
 

 
 

Fig. 2.3.2. Secţiune transversală prin ansamblul detector pentru 

măsurători simultane prin electroni de conversie, raze X de 

conversie şi radiaţie gama transmisă: 

A: proba; B: fir anodic pentru electroni; C: fir anodic pentru raze 

X; Be: fereastra de Be; F: filtru de Al; S: sursa radioactivă 

Mössbauer; HV: conectori înaltă tensiune; GAS: intrări/ieşiri 

gaz; CEMS: detector electroni, CXMS: detector raze X; TMS: 

detector raze gama. 

 

      Caracteristicile generale ale detectoarelor sunt: 

unghi solid de detecţie: 2 steradiani; fir anodic: 

wolfram aurit, cu diametre 15 ÷ 50 microni; gaz 

utilizat: 90%He+10%CH4, 94%He+6%CH4 sau 

99%He+1%C4H10 pentru electroni; 90% Ar + 10%CH4 

pentru radiaţia X; debit gaz: 02 cm
3
/minut; tensiune 

anodică: 800  1300 V pentru electroni şi 1000  1500 

pentru radiaţia X; rezoluţie energetică: cca 20% pentru 

radiaţia 6,4 KeV Fe KX. Un abstract consacrat 

detectoarelor menţionate, a fost publicat în revista 

bazei de date a centrului mondial de date  Mössbauer 

[18]. 

3. CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE 

3.1. Măsurători prin izotopul Fe-57 

      Contribuţiile fizice obţinute prin măsurători Möss-

bauer prin izotopul 
57

Fe
 
sunt numeroase şi le voi trece 

în revistă pe cele mai importante, urmând ca la final să 

prezint  mai extins o realizare cu implicaţii practice. 

Realizarea detectoarelor pentru studii de suprafaţă a 

permis extinderea posibilităţilor de a obţine noi date 

complementare celor obţinute prin geometria de 

transmisie în condiţiile în care în ultimii zeci de ani 

studiile de suprafaţă au cunoscut o dezvoltare 

fulminantă. O mare parte a măsurătorilor prin izotopul 
57

Fe au fost consacrate coroziunii şi combaterii ei. În 

premieră naţională s-a studiat la început coroziunea 

unei probe de oţel carbon în soluţie apoasă 10% H2SO4 

şi s-a pus în evidenţă acţiunea inhibitorului organic di-

benzylsuloxide prin măsurători de transmisie [19]. 

Cercetările s-au reluat systematic dupa anii 2000 şi s-a 

urmărit coroziunea oţelului carbon în soluţii 

amoniacale diluate şi soluţii de acid clorhidric cât şi 

efectul utilizării diferiţilor inhibitori de coroziune. 

      S-a studiat coroziunea oţelului carbon în urmă-
toarele soluţii diluate ammonia/ammonium: soluţii 

diluate de ammoniac cu următoarele concentraţii NH3: 
10

-1
M, 10

-2
M, 10

-3
M si 10

-4
M [20]; soluţii săruri de 

amoniu: 0.1M NH4Cl, 0.1M NH4Cl cu 0.05M 

NH4NO3, [21] soluţie 10
-3
M NH3 cu 510

-3
M NH4Cl 

[22]. Spectrele prin electroni de conversie ale probelor 

corodate arată existenţa pe suprafaţa lor a unui strat 
superficial care consta din Fe

3+
 oxyhydroxizi amorfi: 

-FeOOH şi/sau -FeOOH si Fe (OH) 3. Prin modul de 
preparare al probelor există o orientare preferenţială a 

momentelor magnetice ale atomilor de fier în planul 
probei, orientare care se păstrează şi după procesul de 

coroziune. În prezenţa următorilor inhibitori de 
coroziune: 2-mercapto-benzothiazol (MBT) [23], N-

ciclohexil-benzothiazole-sulphenamida (NCBSA) [24] 
şi etilentiouree (ETU) [25] s-a studiat coroziunea 

oţelului carbon în acelaşi soluţii diluate ammonia/ 
ammonium. Spectroscopia Mössbauer împreună cu 

alte metode a pus în evidenţă acţiunea de inhibare a 
coroziunii prin formarea pe suprafaţă probelor a unui 

film superficial fără compuşi de fier. Acest strat este 
rezultatul formării de complexe între inhibitori şi 

cationii metalici prezenţi în structura oţelului carbon. 
Datele indică deasemenea şi o buna absorbţie a 

inhibitorului pe suprafaţa probei. 
      Soluţiile acide sunt larg folosite în industrie şi 
unul dintre cele mai agresive medii pentru materialele 
pe bază de fier sunt soluţiile apoase de acid clorhidric. 
S-a studiat coroziunea oţelului carbon în solutiile 1 M 
HCl [26] şi 2 M HCl. [27], [28] prin imersarea 
probelor timp de 3h. Spectrele de suprafaţă ale 
probelor corodate arată formarea pe suprafaţă a unui 
compus superficial în care este prezent Fe

3+
 şi care 

constă dintru-un amestec al urmatorilor hidroxizi: α,  
si γ-FeOOH. S-a examinat şi efectul de inhibare al 
coroziunii pentru următorii compuşi organici: am-
monium polymolybdate (APM), [26], n-acetyl  
p-aminobenzene sulfonamide (APAS), [27] N-
(2hydroxybenzilidene) thiosemicarbazide (HBTC), 
[28]  Bis (benzothiazolyl) disulphide (BTD) [29] si  
2-(cyclohexylaminomercapto) benzothiazole (CMB) 
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[30]. Toţi inhibitorii testaţi lucrează în aceeaşi 
manieră. În prezenţa lor continuă să existe pe supra-
faţa probelor un compus al Fe

3+
 dar procesul de 

coroziune este diminuat considerabil, grosimea 
stratului superficial fiind semnificativ mai mică. S-a 
considerat că inhibitorii organici folosiţi în soluţiile 
HCl acţionează ca transformatori de rugina (“rust 
transformer”) şi favorizează formarea unui strat 
superficial compact (“superficial closed layer”). 
Aceşti inhibitori transformă anumiţi constituienţi ai 
ruginei în faze de oxizi inhibitoare. În cele 2 tipuri de 
soluţii procesul de inhibare este acelaşi. 

      S-au studiat proprietăţile structurale şi magnetice 

ale filmelor din: Fe81B13.5Si3.5C2 (Metglass 2605 SC) 

[31], Cu sau Ag implantat cu Fe [32], ferite MnZnTi şi 

NiZn [32]. Analiza distribuţiei câmpurilor magnetice 

hyperfine ale Fe din filmele Fe81B13.5Si3.5C2 (Metglass 

2605 SC) obţinute prin ablaţie laser arată că circa 23% 

din conţinutul de fier se află în nano particole având o 

dimensiune medie de circa 15 nm. Spectrul filmelor 

din ferite MnZnTi si NiZn este similar cu al probelor 

de volum şi câmpurile magnetice hyperfine ale Fe în 

filme şi în probe de volum sunt similare. S-a estimat 

pentru cristalitele din filme urmatoarea gama de 

dimensiuni: 300-600 nm. În filmele de Cu si Ag 

implantate cu ioni 
57

Fe (continutul de Fe ≤ 2%), 

spectrele Mössbauer prin electroni de conversie arată 

ca Fe formeaza fie mici clustere (de câţiva atomi), faza 

dominantă în filmul de Cu  (85% din Fe total) sau 

particole mari de α-Fe (15% din fierul total pentru 

filmul de Cu, respectiv 17% pentru filmul de Ag). 

      Au fost investigate efectele induse de tratamentul 
termic pulsat prin radiofrecvenţă (RF), în principal în 
suprafaţă pe probe din substanţa amorfă Fe81B13.5Si3.5C2 
(Metglass 2605 SC) glass. [34 – 37] Astfel un anumit 
tratament la frecvenţa de 54,8 MHz [34], [35] induce 
o ordine de scurtă distanţă înainte ca procesul de 
cristalizare să înceapă. Intensitatea despicarii cuadru-
polare poate monitoriza acest proces. Studiul acestui 
parametru arată că există practic acelaşi prag ener-
getic pentru declanşarea procesului pentru suprafaţă şi 
volum. Un tratament RF izocron dar de intensitate 
crescută a câmpului magnetic aplicat probei [36] a 
permis obţinerea unei energii de activare a ordinii de 
scurtă distanţă în valoare de 1,7 eV. Pentru un 
tratament similar celui din lucrarea [36] s-au urmărit 
distribuţiile câmpului magnetic hiperfin la nucleul de 
Fe pentru spectrele simultane obţinute prin electroni 
de conversie, raze X de conversie si transmisie [37]. 
S-a pus în evidenţă un fenomen de relaxare asociat cu 
difuzia borului, fenomen care a aparut la puteri de 
radiofrecvenţă mai mari de 1W. Au mai fost investi-
gate, practic in aceeaşi manieră, şi alte substante 
amorfe: Fe80B20 [38], Fe62Ni16B14Si8 [39]. În lucrarea 
[40] este studiat procesul de nanocristalizare al 
substanţei amorfe Fe87Zr6B6Cu1 printr-un tratament 
termic la 3 temperaturi diferite. Prelucrarea datelor 

experimentale arată că gradul de cristalizare depinde 
de adancimea faţă de suprafaţă. Procesul de 
cristalizare începe de la suprafaţă şi se extinde cu 
creşterea temperaturii spre interiorul probei. 
      Aranjamentul experimental pentru studierea 
împrăştierii Rayleigh a radiaţiei Mössbauer a fost 
utilizat pentru obţinerea de noi informaţii privind 
tranziţia de fază normal-incomensurat în tetraclor-
zincatul de rubidium (Rb2ZnCl4) [41] şi punerea în 
evidenţă a contribuţiei împrăştierii inelastice coerente 
la împrăştierea totală în cazul grafitului pirolitic C(002) 
[42]. Pentru tetraclorzincatul de rubidium s-a pus în 
evidenţă o variaţie tip treaptă a componentei inelastice 
a radiaţiei împrăştiate, explicate prin interacţia foton – 
fonon. Contribuţia împrăştierii inelastice coerente la 
împrăştierea totală în cazul grafitului pirolitic C(002) 
este prezentată ca o concesinţă a mişcărilor cuplate ale 
atomilor de carbon, prezenţi în planul hexagonal.  
      Proprietăţile magnetice ale nanoparticolelor din 
ferita de cobalt [43]  şi ale nanocompozitului 
CoFe2O4-SiO2 au fost studiate prin spectroscopie 
Mössbauer la temperatura camerei [44]. Ferita 
monocomponent a fost obtinuţă plecând de la sinteza 
sistemului CoxFe3-xO4 (x=0,5-2,5). Ferita fază unică a 
fost obţinută pentru x=1,0 si x=1,5. α-Fe2O3 apare ca 
fază secundară la x=0,5. Faze paramagnetice sunt 
deasemenea prezente pentru x=2,0 şi x=2,5. Nano-
compozitul CoFe2O4-SiO2 a fost obtinut din gel tratat 
ulterior la 1100 

o
C, pentru diferite rapoarte molare ale 

componenţilor. Studiile Mössbauer arată că ionii Fe
3+

 
si Co

2+
 ocupă poziţii tetraedrale şi octaedrale. 

Câmpurile magnetice la nucleul de Fe, în ambele 
poziţii, scad gradual cu creşterea concentraţiei de 
SiO2. S-a realizat şi caracterizarea superficială a 

oxizilor de -iron obţinuti prin sinteză hidrotermală 
[45], a oxizilor TiO2 [46] şi  SnO2 [47] dopati cu Fe. 
      Voi prezenta pe scurt investigarea galvanizării 
electrolitice a unor probe de oţel Fe-C. cu un conţinut 
scăzut de carbon (pana la 0,04% in greutate) [48]. 
Prepararea probelor s-a realizat la intreprinderea SC 
BETAK SA – Bistriţa. Această intreprindere este 
lider de piaţă internă în producţia de acoperiri 
galvanice şi are şi o activitate susţinută de  cercetare-
dezvoltare. În această lucrare s-a urmarit obţinerea de 
informaţii despre starea suprafeţei înainte de 
galvanizarea electrolitică, despre stratul interfaţă oţel - 
depunerea de zinc. Măsurătorile prin efect  Mössbauer 
s-au realizat în doua geometrii: transmisie şi retro-
împrăştiere prin electroni şi raze X de conversie la 
temperatura camerei. Efectul Mossbauer este astăzi 
singura tehnică de monitorizare certă in situ a 
compuşilor Fe-Zn pentru oţeluri galvanizate [49]. 
Aceste măsurători au fost completate cu cele realizate 
prin difracţie de raze X şi microscopie electronică. 
Măsurătorile Mössbauer s-au ralizat pe proba inţială 
(figura 3.1.1), pe proba pregătită pentru depunerea 
electrolitică (figura 3.1.2) şi pe proba pe care s-a depus 
stratul de Zn de grosime 8 microni (figura 3.1.3).   
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Fig. 3.1.1. Spectrele Mössbauer ale probei iniţiale  

(a) din volumul probei; (b) al stratului superficial razuit; (c) prin 

raze X de conversie fără filtru; (d) prin raze X de conversie cu 

filtru; (e) prin electroni de conversie  

 

      Spectrele Mössbauer au prelucrate cu programme 

de calcul şi în figuri sunt reprezentate prin linii con-

tinue rezultatele obţinute. Spectrul de transmisie 

(figura 3.1.1. a) a fost prelucrat cu un singur sextet şi 

lărgimile liniilor confirmă concentraţiile scăzute ale 

elementelor de aliere.  

      Rezultatele tuturor masuratorilor pe proba iniţială 

arată prezenţa unui strat superficial de coroziune pe 

proba iniţială. Compuşii statului de coroziune sunt: 

magnetită, hematită şi goetită. Relativa concentraţie 

în ordine crescătoare este: goetită, hematită, magne-

tită. Goetita şi hematita sunt localizate la suprafaţa 

stratului de coroziune. Am estimat la 5 microni 

grosimea stratului de coroziune.  

      Spectrele probei pregatită pentru depunerea elec-

trolitică arată îndepartarea stratului de coroziune şi 

prezenţa α-Fe, cu parametri practic identici cu  ai 

probei iniţiale. Spectrele prin electroni de conversie 

arată o anizotropie magnetică în stratul superficial cu 

o grosime de circa 250 nm. În acest strat momentele 

magnetice ale Fe tind să se orienteze în planul 

superficial şi această orientare apare, cel mai probabil, 

ca urmare a procesului de prelucrare al probelor. 

Spectrele de transmisie şi cele prin raze X arată o 

orientare aleatorie a momentelor magnetice în inte-

riorul probelor.   

      Spectrele probei, prin raze X, pe care s-a depus 

electrolitic stratul de Zn de 8 microni arată prezenţa 

substratului cu parametri, practic, identici cu cei 

anterior depunerii. Ele nu evidenţiaza prezenţa unui 

nou compus  intermetalic între substrat şi stratul  de Zn. 

 
 

Fig. 3.1.2. Spectrele Mössbauer ale probei pregatită pentru 

depunerea electrolitică: 

(a) electroni de conversie; (b) raze X de conversie fara filtru. 

 

 
 

Fig. 3.1.3. Spectrele  Mössbauer prin raze X ale probei pe care 

s-a depus stratul de Zn de grosime 8 microni  

(a) gamă mare de viteză; (b) gamă mică de viteză  

3.2. Măsurători prin izotopul Eu-151 

Am demonstrat, în premieră mondială în opinia 

mea, teoretic şi experimental posibilitatea de a face 

măsurători de suprafaţă pe probe continând izotopul 
151

Eu, practic pentru aceeasi adancime ca şi pentru 
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izotopii 
57

Fe, 
119

Sn [50]. Eu emite electroni Auger cu 

energii apropiate de cele ale electronilor de con-

versie emişi de 
57

Fe şi un spectru de amplitudine 

corespunzator lor este prezentat in figura 3.2.1. În 

figura 3.2.2. sunt prezentate comparativ spectre 

Mössbauer de suprafata si  transmisie obţinute pentru 

aceeaşi proba (Eu2O3). Un efect de rezonanţă mai 

mare şi o largime de linie mai mică sunt obţinute în 

geometria de retroîmprăştiere faţă de cea de transmisie.  

      În premieră naţionala, cel puţin, am obţinut un 

spectru de suprafaţă pentru Eu2O3 prin detecţia 

razelor X de conversie [17].    

     Au fost obţinute şi alte rezultate notabile prin 

măsurători efectuate cu izotopul 
151

Eu: efect de 

memorie tridimensională în sticle fluorescente foto-

sensibile activate prin europiu şi ceriu [51], studiul 

unor materiale luminiscente ca YVO4:Eu [52], 

YAG:Eu  nanocristale [53].   
 

 
Fig. 3.2.1. Spectrul de amplitudine al electronilor Auger obţinut 

de la o proba Eu2O3 

 

 
 

Fig. 3.2.2. Spectrele Mössbauer spectra ale Eu2O3 obţinute prin 

electroni Auger (spectru de suprafaţă)  

si radiatie gama transmisa; ○data, ▬ fit. 

3.3. Măsurători prin izotopul Sn-119 

     S-a realizat, conform cunostinţelor noastre, în 

premieră mondială detecţia razelor X de conversie 

internă (energie 3,44 – 4,13 keV) emise de sursa 

radioactivă Mössbauer 
119m

Sn şi obţinerea unui 

spectru Mössbauer prin detecţia lor folosind o proba 

de β-Sn, folie metalică [17]. Spectrul Mössbauer este 

reprezentat in fgura 3.3.1. Spectrul arată prezenţa 

unei linii unice corespunzatoare β-Sn.  Efectul de 

rezonanţă, ε = 6%, este mai mic decat cel obţinut 

prin geometria de transmisie (7.9%)  dar largimea de 

linie este mai mică: 0.91 mm/s fata de 0.98 mm/s.  

      S-au studiat interacţiunile hyperfine şi caracte-

risticile dinamice ale 
119

Sn în sistemul de nanoparticole 

xSno2-(1-x)-Fe2O3 [54], [55]. 

      Probe de volum din SnSe2 şi filme din această 

substanţă depuse prin PLD (pulsed laser deposition) 

şi PED (pulsed electron deposition) au fost studiate. 

[56] Parametrii Mössbauer ai probei de volum sunt 

aceleaşi ca cele din literatură. Există un process de 

oxidare pe suprafaţa ei indicat de prezenţa oxidului 

de Sn (SnO2) în spectrul de electroni ai probei. 

Filmele au, in principal, o structura cristalina în care 

SnSe2 este faza majoră. Exista o faza minora de 

SnSe cu structură amorfă. Pe suprafaţa filmelor PLD 

s-a pus în evidenţă presența SnO2. 

 
Fig. 3.3.1. Spectrul Mössbauer al β-Sn obţinut 

 prin raze X de conversie; · data, ▬ fit. 

4. CONCLUZII 

      Lucrarea prezintă convingător, o mare parte din 

contribuţiile tehnice şi ştiinţifice în domeniul spec-

troscopiei Mössbauer obţinute de autor în cei peste 

40 ani de activitate în cercetarea ştiinţifică, singur 

sau în colaborare. Contribuţiile, realizate in marea 

majoritate integral de autori romani, sunt grupate în 

2 domenii: dezvoltări metodologice în spectroscopia 

Mössbauer şi aplicaţii ale spectroscopiei Mössbauer 

în fizică, chimie, industrie, etc. Contribuţiile sunt 
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exemplificate prin aparate omologate în premiera 

nationala, microproducţie, brevete de invenţie, 

aranjamente experimentale în premieră naţională sau 

internaţională, colaborări internaţionale, numeroase 

lucrări ştiinţifice publicate în reviste de prestigiu din 

străinătate şi ţară.  

BIBILOGRAFIE 

 [1]  Mössbauer R. L., Nuclear Resonance Fluorescence of 
gamma Radiation in 191Ir. Z. Physik, 151 (1958), p. 124-
143.  

[2] Maddock A. G., Moessbauer Spectroscopy: Principles 
and  Applications of the Techniques, Horwood Chemical 
Science Series, Horwood, (1997), England.   

[3] Barb D., Bibicu I., Prada B, Analyser for quantitative  
determination of tin oxide (SnO2) by Mössbauer effect, 
Rev.Roum.Phys., 22 (1977), p. 871-873.  

[4] Barb D., Bibicu I., Voicu V., Prada B, Determinarea 
cantitativa prin efect Mössbauer a bioxidului de staniu  
(SnO2) din roci, St.Cerc.Fiz. 29 (1977), p. 637 – 642.  

[5] Barb D., Prada B, Bibicu I., Aparat pentru determinarea  
continutului de SnO2, Brevet de inventie nr. 
87846/30.09.1976  

[6] Barb D., Balanescu M., Bibicu I., Procedeu si aparat  
pentru analiza rapida de faza a materialelor feroase, 
Brevet de inventie nr. 76459/18.01.1981.  

[7] Barb D., Rogalski M., Bibicu I., Transmission Mössbauer 
polarizer, Nuclear Instruments and Methods 188 (1981) p.  
469-471  

[8] Bibicu I, D. Barb D., Improved equipment for continuous  
and switched RF Mössbauer experiments, Meas. Sci.  
Technol., 7 (1996), p. 1793-1795.  

[9] Bibicu I., Barb D., Equipment for continuous and pulsed 
RF-Mössbauer experiments, Journal de Physique III  
France, 5 (1995), p. 1865 – 1869.  

[10] Petrascu M, Barb D., Bibicu I., Tarina D., Recoil-free  
resonant gamma-ray absorption in 57Fe nuclei in the  
presence of a strong  microwave field, Hyperfine  Inter-
actions,  107 (1997), p.  247-255. (Gamma Ray Laser  
volume)  

[11] Enescu S. E., Bibicu I., Zoran V., Kluger Al., Stoica A. 
D., Tripadus V., An equipment for Rayleigh scattering of  
Mössbauer radiation, The European Physical Journal  
Applied Physics,  3 (1998), p. 119-122.  

[12] Kluger A., Enescu S. E., Bibicu I., Ciortea C., A. Enulescu  
A., Mössbauer acquisition system for Rayleigh scattering  
experiments, Rev.  Sci. Instrum., 74 no.6 (2003), p. 3035-  
3038.  

[13] Bibicu I., Rogalski M. S., Voiculescu Gh, Nicolescu G,  
Barb D., Proportional counter for conversion and  
transmission Mössbauer spectroscopy, Rev.Roum.Phys. 
37  (1992), p. 315-317.   

[14] Bibicu I, Rogalski M. S., Nicolescu G., A detector assembly 
for simultaneous conversion electron, conversion  X-ray 
and transmission Mössbauer spectroscopy,  Meas.  Sci. 
Technol. 7 (1996), p. 113-115.  

[15] Bibicu I, Rogalski M. S., Nicolescu G., An improved  
proportional counter for conversion and transmission  
Mössbauer spectroscop,y  Rom. J. Phys. 45, no. 1-2 (2000),  
p. 89-97.   

[16] Bibicu I, Rogalski M. S., Nicolescu G., Toroidal 

proportional detector for conversion X-ray and 

transmission Mössbauer spectroscopy, Nuclear Instruments 

and Methods in Physics Research B 94  (1994), p. 330-332.  

[17] Bibicu I., Nicolescu G., Cretu C., A versatile gas-flow  

proportional counter for Mössbauer spectroscopy,  

Hyperfine Interactions 192 (1) (2009) p. 85-91; DOI:  

10.1007/s10751-009-9950-7.   
[18] Bibicu I., Proportional counters for conversion Mössbauer  

spectroscopy and transmission Mössbauer spectroscopy, 
Mössbauer Effect Reference and Data Journal, Vol. 27, No.  
10 December 2004 issue, Mössbauer Instrumentation  
Abstracts section, page 2.   

[19] Bibicu I, Moisil G. C., Barb D., Romanescu M.,  Mössbauer 
technique for investigation the action of an  anorganic 
inhibitor of Corrosion, Rev.Roum.Phys. 20  (1975) p. 531-
535.  

[20] Bibicu I., Samide A., Preda M., Steel corrosion in diluted  
ammoniac solutions studied by Mössbauer spectrometry,  
Mat. Lett., 58 (2004) p. 2650-2653.  

[21] Samide A., Bibicu I, Rogalski M., Preda M., Surface study  
of the corrosion of carbon steel in solutions of ammonium  
salts using Mössbauer spectrometry, J. Radioanal. Nucl.  
Chem., 261 (2004) p. 593-596.   

[22] Samide A., Bibicu I, Tutunaru B., Preda M., Studiul  
suprafetei oţelului-carbon corodat in ape industriale care  
contin NH3/NH4Cl utilizând spectrometria Mössbauer,  
Rev. Chim-Bucharest, 56 (2005) p. 850-853.  

[23] Samide A., Bibicu I, Rogalski M., Preda M, A study of the  

corrosion inhibition of carbon-steel in dilluted ammonia  
media using 2-mercapto-benzothiazol (MBT) by Mössbauer 

spectrometry, Acta Chim. Slovenica, 51 (2004) p. 127-136.  
[24] Samide A., Bibicu I, Rogalski M., Preda M, Surface study  

of the corrosion inhibition of carbon steel in diluted  
ammonia media using N-ciclohexil-benzothiazole- 

sulphenamida, Corros. Sci., 47 (2005) p. 1119-1127.  
[25] Samide A., Bibicu I, Rogalski M., Preda M, Studiul  

inhibării coroziunii oţelului-carbon cu etilentiouree în  
soluţii de clorură de amoniu utilizând spectrometria  

Mössbauer, Rev. Chim-Bucharest,  54 (2003) p. 927-931.   
[26] Patru A., Bibicu I., M. Agiu M., M. Preda M., B. Tutunaru  

B., Mossbauer Spectroscopy study on the corrosion  

inhibition of carbon steel in hydrochloric acid solution,  
Mater. Lett., 62 (2008) p. 320-322.  

[27] Samide A., Bibicu I.,  Turcanu E., Corrosion inhibition of  
carbon steel in hydrochloric acid  using n-acetyl p- 

aminobenzene sulphonamide, Rev. Chim-Bucharest , 60  
(2009) p. 564-567.  

[28] Samide A., Bibicu I., Turcanu E., Surface analysis of  
inhibitor films formed by N-(2hydroxybenzilidene)  

thiosemicarbazide on carbon steel in acidic media, Chem.  
Eng. Commun., 196 (2009) p. 1008-1017.  

[29] Samide A., Bibicu I.,  A new inhibitor for corrosion of  
carbon steel in hydrochloric acid solution, Rev. Roum. 

Chem., 54 (2009) p. 33-43.  
[30] Samide A., Bibicu I., Kinetics corrosion process of carbon  

steel in hydrochloric acid in absence and presence of 2-  
(cyclohexylaminomercapto) benzothiazole, Surf.  Interface  

Anal., 40 (2008) p. 944-952.  
[31] Rogalski M. S., Jackson T. J., Bibicu I., Palmer S. B.,  

Deposition of Fe81B13.5Si3.5C2 films by excimer laser  

ablation and their structural investigation, J. Phys. D Appl. 
Phys., 27 (1994) p. 2167-2170.   

[32] Pereira de Azevedo M. M., Sousa J. B., Mendes J. A.,  
Almeida B. G., Rogalski M. S., Pogorelov Yu. G., Bibicu  

I., Redondo L. M., da Silva M.F., Jesus C. M., Marques J.  
G., Soares J. C., Magnetization and  magnetoresistance in  

Fe-ion-implanted Cu and Ag thin films, J. Magn. Magn.  
Mater., 173 (1997) p. 230-240.  

[33] Amado M. M., Rogalski M., Guimaraes S. L., Sousa J. B., 
Bibicu I., Welch R. G., Palmer S. B., Magnetic properties  

of  NiZn and MnZn ferrite films deposited by laser ablation,  
J.Appl. Phys., 83 (1998) p. 6852-6854.  

[34] Rogalski M., Bibicu I, Surface short range order induced  
by RF annealing Fe81B13.5Si3.5C2 glass, Mater. Lett. 13  

(1992) p. 32-34.   



CONTRIBUŢII TEHNICE ŞI ŞTIINŢIFICE PRIN SPECTROSCOPIE MÖSSBAUER  

 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2019 ● ianuarie-martie 51 

[35] Bibicu I, Rogalski M. S., Nicolescu G., Transmission and  
conversion electron Mössbauer investigation of  
Fe81B13.5Si3.5C2 glass under RF thermal treatment, Phys.  
Stat. Sol. (b), 178 (1993) p. 459-464.  

[36] Rogalski M. S., Bibicu I., Sorescu M., CEMS  
investigations of surface hyperfine interactions in  
Fe81B13.5Si3.5C2 glass, Hyperfine Interact., 92 (1994) p.  
1317-1321.  

[37] Rogalski M. S., Bibicu I., CEMS, CXMS and transmission  
Mössbauer investigation of the RF isochronal annealing of  
Fe81B13.5Si3,5C2

 
glass, Physica  Stat. Sol (b), 195 (1996) p.  

531-536.  
[38] Sorescu M., Knobbe E. T., Barb D.,Sorescu D., Bibicu I.,  

Comparison of electron beam and pulsed laser irradiation  
effects in Fe80B20, Hyperfine Interactions 92 (1994) p.1347- 
1353.  

[39] Barb D., Bibicu I, Rogalski M. S., Sorescu M., Mössbauer 
investigation  of  amorphous to crystalline  transformation 
of Fe62Ni16B14Si8 by isothermal annealing, Hyperfine  
Interactions 94 (1994) p. 2187-2192.  

[40] Bibicu I., Garitaonandia S., Plazaola F., Apinanz E., X-ray  
diffraction, transmission Mössbauer spectrometry and  
conversion electron Mössbauer spectroscopy studies of the  
Fe87Zr6B6Cu1 nanocrystallization process, Journal of  
Non-Crystalline Solids 287 (2001) p. 277-281.  

[41] Enescu S. E., Bibicu I, Grecu M.N., A. Kluger A.,  
Recoilless Rayleigh scattering on Rb2ZnCl4 around the  
normal-incommensurate phase transition point, Solid State  
Communications 111 (1999) p. 299-303.   

[42] Enescu S. E., Bibicu I, Rayleigh Scattering of Mossbauer  
Radiation Method used in Dynamics Studies of  Condensed  
Matter, Acta Physica Polonica A 107 (2005) p. 479-489.  

[43] Dippong T., Levei E.A., Diamandescu L., Bibicu I.,  
Leostean C., Borodi Gh., Tudoran L. B., Structural and  
magnetic properties of CoxFe3-xO4 versus CO/Fe molar  
ratio. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 394  
(2015) p. 111-116.   

[44] Dippong T., Cadar O., Levei E. A., Bibicu I., Diamandescu  
L., Leostean C., Lazar M., Borodi Gh., Tudoran L. B.,.  
Structure and magnetic properties of CoFe2O4-SiO2  
nanocomposites obtained by sol-gel and post annealing  
pathways, Ceramics International 43 (2) (2017) p. 2113- 
2122 (2016).  

[45] Diamandescu L., Mihaila-Tarabasanu D., Popescu-Pogrion  
N., Totovana A., Bibicu I., Hydrothermal synthesis and  

characterization of some polycrystalline  - iron oxides,  
Ceramics International 25 (1999) p. 689 – 692.  

[46] Grecu M. N., Constantinescu S., Tarabasanu-Mihaila D.,  

Ghica D., Bibicu I., Spin dynamics in 57Fe-doped TiO2  

anatase nanoparticles, Phys. Status Solidi B 248 (12)  

(2011) p.  2927-2931   

[47] Constantinescu S., Diamandescu L., Bibicu I., Tarabasanu- 

Mihaila D., Feder M., Hyperfine interactions and dynamics  

characteristics of 119Sn in xSno2-(1-x)-Fe2O3 nanoparticle  

system, Hyperfine Interact. 184 (2008) p. 83–89.  

[48] Bibicu I., Bulea C., Diamandescu L., Rus V., Popescu T.,  

Mercioniu I., Characterization  of surface and interface of  

Fe-C steel under electrolytic galvanisation, Proceedings of  

the Romanian Academy - series A; accepted for  

publication.   

[49] Cook D. C., Applications of Mössbauer Spectroscopy in  

Industry, Hyperfine Interactions 141/142 (2002) p. 21–34.  

[50] Bibicu I, Comments on 151Eu Surface Mössbauer  

Spectroscopy, Eur. Phys. J. Appl. Phys., 62 (2013) 11302  

(3 pages).  

[51] Pavel E., Mihailescu I. N., Hening A., Vlad V. I.,  Tugulea 

Laura, Diamandescu L., Bibicu I., Chipara M.,  3-D 

memory effect in fluorescent photosensitive glass  activated 

by europium and cerium, Optics Letters  23  (1998) 16 p. 

1304 – 1306.  

[52] Bibicu I., Constantinescu S., Diamandescu L., Voiculescu  

A. M., Cotoi E., Mössbauer spectroscopy study on  

YVO4:Eu luminescent material  Rom. Rep. Phys. 66 (4)  

(2014) p. 1012-1017.   

[53] Constantinescu S., Georgescu S., Bibicu I., Chimie A. M.,  

Stefan A., Toma O., Mössbauer  and optical investigation  

of Eu:YAG  nanocrystals synthesized by a sol-gel method,  

Rom. Journ. Phys. 52 (3-4) (2007) p. 295-307.  

[54] Constantinescu S., Diamandescu L., Bibicu I., Tarabasanu- 

Mihaila D., Feder M., 119Sn- and 57Fe- Mössbauer  

investigation of  xSnO2-[(1-x)[a-Fe2O3] nanoparticle  

system. (I)Magnetic hyperfine field distribution in Sn-low  

dilute system, Rom. Journ. Phys. 56 (5-6) (2011) p. 692- 

707.  

[55] Constantinescu S., Diamandescu L., Bibicu I., Tarabasanu- 

Mihaila D., Feder M., Hyperfine interactions and dynamics  

characteristics of 119Sn in xSno2-(1-x)-Fe2O3 nanoparticle  

system, Hyperfine Interact 184 (2008) p. 83–89.  

[56] Bibicu I., Lőrinczi A., Velea A., Sava F., Popescu M.,  

Structure and Mössbauer measurements on SnSe2 bulk and  

thin films, Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid  

Communications, 4 (10) (2010) p. 1568-1571.  

 

Despre autor 

Dr. ing. Ion T. BIBICU 
Membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România 
 

Absolvent al Institutului Polithnic din Bucureşti (1968), Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, specialitatea Ingineri 
fizicieni; doctor inginer (din 1981), cu teza Metode şi spectrometre Mössbauer specializate pentru determinări calitative şi 
cantitative; cercetător ştiinţific gradul I la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (1996-
2015) şi cadru didactic asociat (1999 – 2009) la Universitatea Politehnică din Bucureşti. A efectuat numeroase studii şi 
cercetări, fiind conducător de contracte de cercetare, în domeniile Fizica tehnică, Aplicaţii ale fizicii realizand aparate 
omologate, microproducţie de aparatura, aranjamente experimentale pentru masuratori fizice şi  publicand peste 280 de 
lucrări şi comunicări în ţară şi străinătate (64 lucrări cotate ISI), 2 brevete, o carte. A primit premiul “Ştefan Procopiu” 
(1996) din partea Academiei Romane, nominalizare la premiile AGIR în 1994. Este membru al Societăţii Europene de 
Fizică (din 2000); membru AGIR, membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, secţia: Electronica, 
Automatica; includere în monografiile Who’s Who in the World, Who’s Who in Science and Engineering, Who’s Who in 
America, The Cambridge Blue Book, Outstanding Scientists of the 21

st
 Century, Dictionary of International Biography, 

Intenational Profiles of Accomplished Leaders, Enciclopedia Personalitatilor din Romania, nominalizat ca membru al 
IBC TOP 100 ENGINEERS 2010 de catre International Biographical Centre, Cambridge, England; nominalizat pentru 
distinctia: “2011 MAN OF THE YEAR” (ABC United States). 


