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REZUMAT 

În lucrarea de faţă sunt prezentate câteva rezultate obţinute în urma aplicării metodelor atomice şi nucleare PIXE, PIGE şi AAN 

pentru determinarea schemei compoziţionale a unor oţeluri. 

 

ABSTRACT 

In this paper are presented some results obtained using atomic and nuclear methods PIXE, PIGE and NAA for the determination of 

the compositional scheme of some steels. 
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1. INTRODUCERE 

Modernizarea industriei metalurgice pe plan mondial 

implică în stadiul actual de dezvoltare a tehnicii îmbună-

tăţirea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor 

metalice prin elaborarea unor noi tehnologii, alegerea 

judicioasă a materiilor prime şi intensificarea cercetării 

aplicative privind elaborarea unor materiale complexe, 

rezultatele confirmând efectele pozitive obţinute în urma 

microalierii aliajelor în stare lichidă cu elemente aflate în 

concentraţii mai mici de 0,1%, cum ar fi: titanul, alumi-

niul, vanadiul, zirconiul, pământurile rare, molibdenul etc 

[1, 2]. 

Cunoaşterea compoziţiei chimice a materiilor prime şi 

materialelor intermediare implicate în procesele de 

elaborare a fontei şi oţelului este importantă pentru in-

dustria siderurgică şi în acest scop este necesară utilizarea 

unor metode precise de analiză. Este binecunoscut faptul 

că elementele minore şi „urmă” existente în materiile 

prime pot rămâne în produsele finale ca elemente 

reziduale (unele având o influenţă benefică, altele nu) şi le 

pot influenţa proprietăţile. 

Corelaţia dintre harta de microelemente, microstructura 

oţelurilor şi proprietăţile fizico-mecanice ale acestora este 

condiţionată de precizia analizelor. Metodele clasice b-

azate pe analiza chimică şi pe spectroscopia de emisie 

optică sunt dificil de executat pentru un număr mare de 

probe iar reproductibilitatea dificil de obţinut. Cercetări 

experimentale recente efectuate pe plan mondial au 

demonstrat că metodele atomice şi nucleare prezintă unele 

avantaje faţă de metodele clasice deoarece se pot obţine 

simultan informaţii despre un număr mare de elemente, au 

o bună sensibilitate, precizie şi reproductibilitate a rez-

ultatelor şi nu există pericolul contaminării probelor [3]. 

Spectrele de radiaţii X şi  obţinute cu spectrometre 

moderne care utilizează detectori cu semiconductori oferă 

informaţii cu privire la natura constituienţilor probelor şi 

concentraţiile acestora. Limitele de detecţie obţinute sunt 

de ordinul 0,1 - 100 ppm pentru majoritatea elementelor. 

De aceea am propus adaptarea unor metode atomice şi 

nucleare pentru analiza microelementelor (elementelor 

minore şi urmă) prezente în matricea de fier a materialelor 

siderurgice [3-7].Metodele atomice şi nucleare utilizate 

pentru analiza materialelor siderurgice sunt : 

 Analiza prin activare cu neutroni termici (AAN) 

[3,4]; 

 Emisia de radiaţii X induse de particule încărcate 

(PIXE) [3,6]; 

 Emisia de radiaţii gamma prompte induse de 

particule încărcate (PIGE) [3,5-7]. 

2. METODOLOGIA EXPERIMENTALĂ 

Probele siderurgice au fost colectate în mai multe etape 

de la Oţelăria nr. 1 a Combinatului Siderurgic Galaţi iar 

cercetările experimentale au fost efectuate pe instalaţii de 

înaltă performanţă existente la Reactorul Nuclear VVR-S 

şi Acceleratorul Tandem ale Institutului de Fizică şi 

Inginerie Nucleară  „Horia Hulubei” Bucureşti. 
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Pentru iradiere, probele de oţel au fost tăiate cu un cuţit 

special şi după ce au fost spălate în alcool şi uscate, au fost 

introduse individual cu ajutorul unei pensete în câte o 

pungă de polietilenă de formă dreptunghiulară, cu 

dimensiunile de cca 1,5 x 1,5 cm, spălată în prealabil cu 

apă distilată şi alcool etilic şi apoi uscată. După cântărirea 

probelor la o balanţă analitică cu precizia de 0,01 mg, 

pungile au fost închise la cald. Acelaşi procedeu s-a 

aplicat şi etaloanelor utilizate în analize. 

Etaloanele multielementale au fost alese astfel încât să 

prezinte pe cât posibil aceeaşi compoziţie elementală 

matriceală şi formă de prezentare cu a probelor siderurgice 

analizate şi anume: British Chemical Standard No.320 , 

402-1 , 220-2 , 173-1, Eurostandard No. 482-1 , Euronorm 

CRM No.085-1  şi  EOP. În acest fel variaţiile datorate 

efectelor de atenuare în probe ale radiaţiilor  şi ne-

utronilor au fost minimizate. De asemenea masa probelor 

şi a etaloanelor a fost aleasă de acelaşi ordin de mărime, 

variind între 10 - 90 mg.   

Probele, etaloanele şi pungi goale de polietilenă au fost 

iradiate simultan la canalul „Poşta pneumatică” al 

Reactorului Nuclear VVR-S al Institutului de Fizică şi 

Inginerie Nucleară Bucureşti - Măgurele, la un flux de  

10
12

 neutroni/cm
2
.s. Indicele spectral epi/ th a fost de 

1/30,5 pentru această poziţie de iradiere şi s-a determinat 

prin metoda raportului în cadmiu. În fiecare etapă de 

cercetare s-au efectuat câte două rânduri de iradieri : o 

iradiere „scurtă” de 15-20 s, pentru punerea în evidenţă a 

izotopilor radioactivi de viaţă scurtă şi o iradiere „lungă” 

de 30 min. sau 3-4 h pentru evidenţierea radioizotopilor de 

viaţă medie şi lungă.  

După iradierea şi răcirea probelor un timp de 3-8 min 

în cazul iradierii scurte respectiv 40-70 h după cea lungă 

(timp în care toţi  radioizotopii de viaţă scurtă s-au dez-

integrat), activitatea gamma indusă în probe a fost înregis-

trată cu un spectrometru  compus dintr-un detector de Ge 

(Li) tip ORTEC cu volumul  de 130  cm
3  

înconjurat  de  un  

castel  de   plumb,   un   sistem  electronic  de  amplificare  

model CANBERRA - 2021 , un analizor după amplitudinea 

pulsurilor cu 4096 de canale tip CANBERRA cu convertor 

analog - digital ADC - 8075 , cuplat la un calculator cu 

interfaţă de analizor multicanal. Măsurarea activităţilor  

induse a fost efectuată un timp de 100 s după iradierea 

scurtă şi 1000 - 2000 s după iradierea lungă. Spectrele   

(fig. 1) au fost achiziţionate cu un program special de 

achiziţie şi înregistrate pe dischete magnetice în vederea 

prelucrării off-line a acestora. Rezoluţia energetică a 

spectrometrului a fost de 2,3 KeV la fotopicul de 1,33 

MeV al 
60

Co. 

Metoda PIXE (Particle-induced X-ray emission), de 

excitare a radiaţiilor X cu particule grele încărcate, este o 

metodă relativ nouă utilizată în cercetări ale compoziţiei 

de microelemente a probelor de diferite matrice, inclusiv 

oţeluri.  

Probele analizate prin metoda PIXE utilizând protonii 

ca particule proiectil au fost eşantioane de tablă de 

ambutisare A3K laminate la atelierul de microproducţie al 

ICPPAM Galaţi, tăiate sub formă dreptunghiulară având 

suprafaţa de 10 x 10 mm
2
 şi grosimea uniformă, cuprinsă 

între 220-300 m şi simbolizate T1 - T4. De asemenea au 

fost preparate probe de oţel S1, S2, S5 care fuseseră 

supuse analizei prin activare cu neutroni şi două etaloane 

EURONORM-CRM Nr. 085-1 sub formă de discuri 

subţiri având grosimea de 130 şi 200 m. Toate ţintele 

sunt considerate „groase” deoarece grosimea lor depăşeşte 

valoarea parcursului protonilor în oţel (  30 m). După 

tăiere probele au fost şlefuite manual la Laboratorul de 

analize metalografice al C.S. Galaţi şi înainte de iradiere 

au fost spălate cu alcool pentru a împiedica impurificarea 

lor cu diferite elemente străine de conţinutul acestora. 

Probele şi etaloanele au fost iradiate cu un fascicul de 

protoni cu energia de 3 MeV  obţinut la acceleratorul 

tandem de tip FN-8 al Institutului de Fizică şi Inginerie 

Nucleară Bucureşti. Focalizarea fasciculului s-a efectuat 

cu ajutorul unor lentile magnetice cuadrupolare iar 

dimensiunile fasciculului de protoni au fost delimitate de o 

diafragmă dreptunghiulară, de 3 x 4 mm
2
, centrată cu 

precizie şi montată înainte de intrarea fasiculului în 

camera de reacţie. Curentul nul pe diafragmă indică 

focalizarea corectă a fasciculului pe ţintă. Curentul de 

fascicul a fost de 4-5 nA. 

Ţintele au fost introduse în centrul unei camere de 

reacţie multiţintă care este o incintă vidată conectată la 

extensia tubulară a acceleratorului tandem, de formă 

cubică, confecţionată din aluminiu şi echipată cu un 

tambur - suport de ţinte. Vidul în camera de reacţie a fost 

asigurat cu ajutorul agregatelor de vid montate pe extensia 

acceleratorului, la nivelul de 10
-5

 mm Hg. In cameră se pot 

introduce 6 ţinte care pot fi poziţionate fără a strica vidul. 

Camera de reacţie prezintă două ferestre situate la 180
o
 

una faţă de cealaltă şi fiecare la 90
o
 faţă de direcţia 

fasciculului: o fereastră de beriliu, de 0,2 mm grosime, în 

dreptul detectorului de raze X; o fereastră de aluminiu, în 

dreptul unui detector de radiaţii , în cazul în care se 

efectuează şi analiza radiaţiilor  prompte emise de ţintă 

sub acţiunea particulelor încărcate (PIGE). Fiecare dintre 

ţinte se montează la un unghi de 45
o
 faţă de direcţia 

fasciculului şi faţă de direcţia de observaţie a fiecărui 

detector. 

Radiaţiile X excitate cu protoni au fost detectate cu un 

detector de germaniu hiperpur pentru raze X, având o 

rezoluţie energetică de 200 eV la energia  de 5,9 KeV. Un 

detector de siliciu cu barieră de suprafaţă a fost de 

asemenea montat în interiorul camerei de reacţie la 135
o
 

faţă de direcţia fasciculului pentru detecţia protonilor 

împrăştiaţi elastic pe ţinte în vederea normalizării 

spectrelor de radiaţii X. Noi am recurs la acest procedeu 

de normalizare deoarece în ţintele groase protonii sunt 
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complet stopaţi şi nu se poate utiliza o cuşcă Faraday 

pentru colectarea sarcinii. 

Prelucrarea semnalelor provenite de la cei doi detectori 

a fost realizată cu ajutorul dispozitivelor electronice 

ORTEC (preamplificator, amplificator, analizor). Spectre-

le de raze X şi de particule au fost simultan colectate şi 

înregistrate pe un calculator on-line PDP-11 folosind 

familia de programe de achiziţie PHA. După obţinerea 

spectrelor unidimensionale de amplitudine provenind de la 

spectrometrul de raze X cu semiconductori şi după 

inspecţia lor vizuală folosind un terminal grafic cu tub 

catodic, extragerea informaţiei conţinute în poziţiile şi 

ariile fotopicurilor s-a efectuat off-line utilizând programul 

ASG-LEONE. Integrarea picurilor s-a efectuat în două 

moduri: 1) - prin sumare simplă între două limite date din 

care se scade un fond fitat polinomial (polinom de gradul 

I, II sau III) şi 2) - prin fit cu picuri gaussiene sau cu 

gaussiene deformate. 

Metoda PIGE a fost aplicată aceloraşi probe de oţel şi 

tablă care au fost analizate prin PIXE. Probele şi eta-

loanele au fost introduse în centrul camerei de reacţie 

multiţintă şi iradiate cu fascicule de protoni având energia 

de 3; 6,5 respectiv 9 MeV, obţinute la acceleratorul 

tandem de tip FN-8 al Institutului de Fizică şi Inginerie 

Nucleară Bucureşti. Analizele PIGE cu protoni de 3 MeV 

au fost efectuate simultan cu PIXE. Curentul de fascicul 

nu a depăşit 10 nA. Camera de reacţie are o fereastră de 

aluminiu situată la 90
o
 faţă de direcţia fasciculului in-

cident, prin care emerg radiaţiile  prompte de la ţinte. 

Detecţia acestora a fost efectuată cu un detector de Ge 

hiperpur având rezoluţia energetică de 2 KeV pentru 

radiaţia  de 1,33 MeV. Planul ţintei formează un unghi de 

45
o
 atât faţă de direcţia fasciculului cât şi faţă de direcţia 

pe care se află detectorul. Prelucrarea semnalelor prove-

nite de la detectori a fost efectuată cu dispozitive electro-

nice NIM convenţionale. Spectrele de radiaţii  prompte 

(Fig.2), de particule şi, în cazul utilizării protonilor de 

3 MeV, de radiaţii X, au fost simultan colectate şi 

înregistrate de un calculator PDP-11 folosind familia de 

programe de achiziţie PHA. Extragerea informaţiei 

conţinute în poziţiile şi ariile fotopicurilor s-a efectuat off-

line cu ajutorul programului  ASG-LEONE.  

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Prin metoda de analiză prin activare cu neutroni 

termici (AAN) a probelor siderurgice se pot pune în 

evidenţă, pe lângă elementul majoritar - fierul, urmă-

toarele elemente minore şi urmă: Al, Mn, V, As, Na, K, 

Cr, Co, Cu, W, C, La, Sb, Sm, Sc, Au, Ca, Mo, Ni (fig.1). 

Pentru elementele analizate cantitativ erorile instrumentale 

sunt de  1 - 10 % pentru majoritatea elementelor iar limi-

tele minime de detecţie sunt cuprinse în intervalul 0,06 - 

33 ppm în funcţie de condiţiile experimentale alese (timp 

de activare, răcire şi măsură; geometrie). 

În urma analizei spectrelor de radiaţii X induse de 

protoni ale probelor de oţel au fost identificate următoarele 

elemente: potasiu, calciu, vanadiu, mangan, fier, cobalt, 

nichel, cupru, arsen, plumb, rubidiu, molibden, rodiu şi 

indiu. Identificarea elementelor s-a efectuat utilizând cali-

brarea energetică liniară automată, cu ajutorul programului 

LEONE, determinându-se din spectre poziţiile fotopi-

curilor K  şi K  pentru elementele uşoare sau L , L , L  

pentru elementele mai grele şi consultând tabele ce leagă 

energiile radiaţiilor X caracteristice de numărul atomic. 

Intensitatea fondului spectral este foarte mare în 

regiunea EX=2-5 KeV, de ordinul 7. 10
4
 pulsuri/canal, 

datorită radiaţiei de frânare a protonilor încetiniţi în urma 

ciocnirilor cu nucleele matricei de fier şi a electronilor 

secundari generaţi în probe în urma excitării şi ionizării 

atomilor acestora de către protoni. Acest fond limitează 

raportul semnal/zgomot şi detecţia elementelor uşoare ( Z 

 16) din oţeluri ale căror fotopicuri K  şi K  se află în 

această regiune spectrală. 

Cu ajutorul metodei PIXE, de emisie a radiaţiilor X 

sub acţiunea particulelor încărcate, utilizând protoni de 

3 MeV ca particule proiectil, se pot analiza în oţeluri ur-

mătoarele microelemente : V, Mn, Co, Ni, Cu, Pb, As, 

Mo, Rb, In, Rh. Identificarea elementelor după picurile K  

şi K  din spectrele energetice, se efectuează mult mai 

simplu decât în metoda AAN. Erorile instrumentale sunt 

mai mici de 5 %. 

Rezultatele experimentale obţinute în urma aplicării 

metodelor de analiză prin activare cu neutroni termici 

(AAN) şi detecţie a radiaţiilor X emise sub acţiunea 

particulelor încărcate (PIXE) pentru investigarea ele-

mentelor minore şi urmelor în materialele şi produsele 

siderurgice indică faptul că elementele uşoare (C, O, N, S, 

P si Si), care influenţează proprietăţile mecanice ale 

oţelurilor, nu pot fi analizate prin cele două metode pre-

zentate. Produşii rezultaţi în urma reacţiilor de captură 

(n, ) a neutronilor termici pe elemente uşoare fie sunt 

stabili (cazul carbonului), fie au timpi de înjumătăţire prea 

scurţi şi secţiunea eficace a reacţiei de captură este prea 

mică. În cazul metodei PIXE radiaţiile X caracteristice ale 

elementelor uşoare au energii mici şi de aceea sunt 

absorbite atât în ţinte (daca acestea sunt groase) cât şi în 

fereastra detectorului utilizat. Pentru evidenţierea acestor 

elemente în matricea oţelurilor am aplicat, simultan cu 

PIXE, metoda PIGE (Particle-induced gamma-ray emis-

sion), de detecţie a radiaţiilor gamma prompte emise sub 

acţiunea particulelor încărcate. 

Radiaţiile    prompte induse de protoni având energia 

de 3 MeV provin  în principal din reacţiile nucleare ale 

protonilor cu nucleele existente în probele de oţel şi 

anume împrăştiere inelastică (p, p' ) şi  captură radiativă  

(p, ). Reacţiile cu formare de neutroni (p, n) au prag mare 
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pentru majoritatea nucleelor. De asemenea pentru această 

energie a protonilor nucleele pot suferi şi o excitare 

coulombiană, fără pătrunderea particulelor proiectil în 

nucleu, nucleul fiind excitat prin interacţia dintre propriul 

câmp electric şi acela al particulei proiectil ce trece prin 

apropierea acestuia. 
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Fig. 1. Spectrul radiaţiilor gama emise de o probă de oţel  

activată cu neutroni termici. 
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Fig. 2. Detaliu al spectrului radiaţiilor gama prompte emise de o probă de oţel 

iradiată cu protoni de 6,5 MeV. 

 

4. CONCLUZII 

Metodele PIGE, PIXE şi AAN sunt complementare şi 

utilizarea lor dă posibilitatea analizei tuturor consti-

tuienţilor minori ai oţelurilor. 

Cele trei metode de analiză a microelementelor din 

oţeluri prezentate până acum (AAN, PIXE şi PIGE) au, în 

ciuda bunei precizii, acurateţi şi sensibilităţi, câteva 

limitări discutate în cele ce urmează : 

PIGE : (i) Randamentul radiaţiilor  prompte depinde de 

tipul particulei incidente, de energia acesteia şi 

de secţiunea eficace a reacţiei nucleare ; 

(ii) Compoziţia oţelurilor fiind foarte complexă, 

iradierea cu particule încărcate poate deschide 
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numeroase canale de reacţie astfel că spectrul 

devine extrem de complicat, ceea ce face 

dificilă identificarea elementelor şi analiza lor. 

Printre factorii care afectează sensibilitatea metodei 

PIGE, frecvent discutaţi în literatură, fondul din spectrul 

radiaţiilor  deţine un loc important. Ţinând cont că îm-

bunătăţirea sensibilităţii este posibilă cu un fond redus, 

prin selecţionarea canalului de reacţie (p, n) prin măsu-

rarea coincidenţelor n -  în urma reacţiei protonilor pe 

oţel se obţin astfel spectre  mai simple, cu un fond 

scăzut, îmbunătăţindu-se limita de detecţie a elementelor 

prin creşterea raportului pic/ fond şi eliminarea liniilor 

interferenţiale (energetic apropiate de liniile  de 

interes) provenite din alte canale de reacţie [6]. 

AAN : (i) Pentru unii radioizotopi, intervalul de timp scurs 

de la iradierea probelor şi până la sfârşitul 

analizelor este prea mare ;  

(ii) Unele elemente prezente în oţeluri şi cu o in-

fluenţă deosebită asupra proprietăţilor acestora, 

nu pot fi analizate datorită timpului de înjumă-

tăţire foarte scurt al nucleelor radioactive 

generate sau a secţiunilor de captură neutronică 

prea mici.  

PIXE : (i) }În oţeluri, fierul (Z = 26) este componenta 

majoră astfel încât radiaţiile X emise de acest 

element domină întreg spectrul energetic; ele-

mentele având numărul atomic Z = 26 – n  

(n = 1 - 4) nu se pot analiza cu o bună 

sensibilitate; 

(ii) În cazul analizelor elementelor  cu  Z  30  

are  loc  frecvent  interferenţa  dintre  radiaţia 

X - K
α
 a elementului cu (Z+1) şi  X - Kβ a 

elementului cu (Z), care au aceeaşi energie ; 

(iii) Efectele  de  matrice  (absorbţie  şi  amplificare) 

datorate  grosimii probelor complică spectrele. 
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