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REZUMAT 

În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele obţinute în urma aplicării metodei activării cu neutroni rapizi pentru determinarea 

aurului în nisipuri aluvionare. 

 

ABSTRACT 

In this paper are presented some results obtained using fast neutron activation analysis for the determination of gold in alluvial 

sands. 
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1. INTRODUCERE 

Aurul din nisipurile aluvionare provine în cele mai 

multe cazuri din: mineralizaţii aurifere legate de erupţii 

neogene; zăcăminte de natură hidrotermală care conţin 

complexe de roci andezitice, riolitice şi dacitice. Aurul se 

găseşte: asociat cu selenuri de Pb, Cu, Fe, cu Ag sau 

minerale grele ca: magnetit (Fe
2+

Fe2
3+

O3), monazit ((Ce, 

La, Nb, Th) PO4), zircon (ZrSiO4), casiterit (SnO2), granaţi 

(Fe3Al2(SiO3)3, Fe3Al2(SiO3)3, Mn3Al2 (SiO3)3, Ca3Cr(SiO3)3, 

Ca3Al2(SiO3)3, Ca3Fe(SiO3)3),  cu ilmenit (FeTiO3), aurolit 

sau blendă (ZnS); în teluri auroargentifere,  inclus în 

sulfurile altor metale; în şisturi cristaline; în zăcăminte 

arseno-pirito-aurifere cu turmalină alcătuite din arseno-

pirită, pirită (FeS2), pirotină (FeS), calcopirită (CuFeS2), 

galenă (PbS), teluri de Bi, Au, Ag sau însoţit de cuarţuri 

(SiO2), argint şi pirită sub formă de calcedonie, calcit 

(CaCO3), rodocrozit (MnCO3), baritenă (BaSO2) [1]. 

Analiza prin activare este o metodă de analiză ele-
mentală bazată pe măsurarea activităţilor unor radioizotopi 
produşi în probă prin intermediul unor reacţii nucleare ce 

au loc la iradierea cu neutroni, particule încărcate sau 
fotoni. Utilizarea neutronilor pentru analiza prin activare 
este mult mai avantajoasă decât cu particule încărcate 
deoarece neutronii neavând sarcină electrică pot pătrunde 
în orice nucleu, indiferent de masa lui fiindcă ei nu trebuie 
să învingă bariera de potenţial a nucleelor. 

Procedeul general de analiză prin activare constă în 
efectuarea următoarelor etape: 

a) prelevarea semnificativă a probei din materialul 
supus analizei. Se preferă probe solide, nemăcinate şi ne-
cernute, dar se pot utiliza şi probe lichide care trebuie să 
fie reduse în volum prin evaporare într-o atmosferă lipsită 
de praf; 

b) pregătirea probei şi a etaloanelor pentru iradiere. 
Probele prelevate pot fi supuse unui proces de prelucrare 
chimică pentru concentrarea elementului analizat sau 
pentru extragerea unor elemente ce perturbă analiza. In 
cele mai multe situaţii probele se usucă până la masă 
constantă. Proba uscată se introduce în capsula de iradiere 
şi se cântăreşte. Etaloanele elementelor de analiză se 
prepară din metale, oxizi sau săruri (azotaţi sau carbonaţi) 
prin cântărire directă în fiole de iradiere; 
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c) activarea. Probele şi etaloanele sunt supuse iradierii 

simultan sau alternativ, cu un flux de neutroni pe o durată 

bine stabilită; 

d) înregistrarea spectrului   emis de probă. Spectrul 

înregistrat poate fi :  

- al radiaţiei prompte emise de radionuclizii din probă, 

rezultaţi din captură de neutroni (n,  ) sau din împrăştiere 

neelastică (n, n’ ) dacă este înregistrat în timpul iradierii; 

- al radiaţiilor  sau  induse, emise de radionuclizii 

rezultaţi, dacă se înregistrează după un anumit timp de la 

iradiere. 

Spectrele  înregistrate trebuie să permită identificarea 

radionuclizilor rezultaţi prin energia radiaţiei  emise şi 

prin timpul de înjumătăţire al acestor radionuclizi; 

e) prelucrarea spectrelor   înregistrate care constă în: 

- identificarea radionuclizilor rezultaţi; 

- determinarea ariilor picurilor  de interes 

- efectuarea corecţiilor necesare; 

- determinarea cantitativă a masei elementului analizat 

existent în probă, folosind etaloane; 

- întocmirea buletinului de analiză; 

Determinarea aurului din nisipurile aluvionare prin 

metoda analizei prin activare cu neutroni rapizi de 

14,7 MeV este influenţată de erorile sistematice mari 

datorită numărului mare de elemente chimice (Si, Al, S, K, 

Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zr, Zn, Ga, Se, Rb, Sr, V, 

Nb, Mo, Ag, Hg, Pb, Sb, Sm, Te, Pt, Na, As, U, Th) cu 

concentraţii diferite ce însoţesc aurul existent în probe. 

Erorile sistematice se datorează interferenţelor de reacţie, 

interferenţelor instrumentale şi fenomenelor de interacţie 

al neutronilor rapizi şi al radiaţiilor  cu materialul probei.  

Concentraţiile în care se găsesc diferitele elemente 

chimice care intră în alcătuirea nisipurilor aluvionare sunt 

prezentate în tabelul 1.  

2. METODICA EXPERIMENTALĂ 

 Pentru realizarea analizelor aurului din nisipurile 

aluvionare aurifere s-a utilizat laboratorul de analiză prin 

activare din cadrul C.S. Mittal Steel Galaţi. Acest labora-

tor se compune din : 

- generator de neutroni rapizi cu accelerare directă de 

ioni de deuteriu care utilizează reacţia D-T ; 

- lanţ spectrometric; 

- poştă pneumatică  şi gravitaţională; 

- lanţ de monitorizare şi măsură a fluxului de neutroni 

rapizi; 

- sisteme de radioprotecţie. 

Lanţul spectrometric utilizat pentru analiza prin activare 

este compus din : 

- monitor pentru fluxul de neutroni,compus din de-

tector de neutroni cu cristal de scintilaţie, amplificator, 

discriminator, analizor monocanal, înregistrator de număr 

de impulsuri pe durata timpului de iradiere; 

- lanţul de măsură al probei de analizat, ce cuprinde 

două detectoare NaI(Tl)  90 × 50 mm montate în castelul 

probei de analizat. Fiecare detector are un circuit de 

măsură compus din: amplificator, discriminator, analizor      

monocanal, numărător de impulsuri pe durata timpului de 

măsură cu memorarea valorilor măsurate; 

- lanţul de măsură a probei de referinţă, care cu-

prinde un detector NaI(Tl)  90 x 50 mm montat în 

castelul probei de referinţă, amplificator, discriminator, 

analizor monocanal, numărător de impulsuri pe durata 

timpului de măsură şi memorarea datelor la sfârşitul 

măsurătorilor; 

- analizor multicanal cu înregistrarea spectrului în 

timpul de măsură şi memorarea lui pe dischetă. Analizorul 

multicanal poate fi conectat la orice detector după circuitul 

de amplificare; 

- circuite de coincidenţă şi anticoincidenţă şi circuite 

de întârziere care pot fi introduse în lanţul spectrometric 

după caz; 

- detector Ge(Li) cu lanţul spectrometric de amplifi-

care . Acest detector nu intră în circuitul curent al lanţului 

spectrometric. 

Spectrele  înregistrate au fost preluate şi prelucrate de 

un calculator după un program special, existent la labora-

torul de analiză prin activare, care permite : 

- identificarea picurilor  din spectrul măsurat care au o 

arie semnificativ diferită de fond; 

- determinarea limitei maxime şi minime a picului; 

- calculul centrului picului; 

- calculul ariei picului calculul fondului picului; 

- determinarea energiei corespunzătoare centrului picului. 

Această operaţie se execută după o prealabilă calibrare 

energetică care este realizată de program la cererea 

operatorului; 

- separarea picurilor suprapuse; 

-  identificarea radionuclidului dacă schema lui de 

dezintegrare există în calculator şi dacă se dispune de cel 

puţin două spectre măsurate la intervale diferite de timp; 

- listarea tuturor picurilor identificate cu indicarea: cen-

trului picului, ariei picului, fondului, erorii de determinare 

(eroarea absolută sau relativă), datele de identificare a 

probei analizate; 

- prezentarea grafică a spectrului prelucrat cu posibili-

tatea de vizualizare a picurilor găsite prin deplasarea 

cursorului. 

În urma cercetărilor efectuate s-au stabilit condiţiile 

concrete în care poate fi determinată concentraţia de aur în 

limitele de variaţie de 20-2500 ppm la un flux de neutroni 

rapizi de 14.7 MeV mai mare de 10
9
 n/ s.cm

2
 dat de un 

generator de neutroni cu acceleraţie directă de ioni de 

deuteriu utitizând reacţia nucleară D-T. 

La stabilirea metodelor de analiză s-a ţinut seama de: 

- alegerea optimă a reacţiei nucleare utilizate pentru ca 

erorile de interferenţă de reacţie să fie minime [1]; 



ANALIZA AURULUI ÎN NISIPURI ALUVIONARE PRIN ACTIVARE CU NEUTRONI RAPIZI 

Buletinul AGIR nr. 3/2008 ● iulie-septembrie 39 

Tabelul 1. Compoziţia nisipurilor aluvionare analizate, în ppm 

Element 

Nisip Nisip concentrat DEVA GOLD 

Someşul 

Mic 

Roşia 

Montană 

Baia 

Mare 
S2 S3 S4 

Al 10000 33000 14000 12000 25000 17000 

Si 400000 440000 390000 370000 240000 340000 

S 1010 16000 12000 4500 - 5300 

K 25300 90000 22100 15100 4440 14200 

Ca 14800 1050 36500 57800 21600 53300 

Ti 3130 4600 3800 23000 - 23000 

Cr 66 90 250 143 630 143 

Mn 900 483 3722 4400 14000 5200 

Fe 26700 15800 77,500 124000 254000 12400 

Ni 42 49 - - - - 

Cu 64 236 1290 1070 269 1070 

Zn 13 110 3306 352 344 352 

Ga 5 - 24 30 - 30 

Se 100 - - 114 - 114 

Rb 120 332 87,4 22,7 - 22,7 

Sr 16,1 59 106,2 132 231 132 

V 167 16,4 11,4 149 269 149 

Zr 7,6 95,5 129,1 4511 7850 4511 

Nb 2,3 5,7 6,8 31,2 65 31,2 

Mo 2,7 2,2 4,2 - 47 - 

Ag 14 2,1 7,3 192 50,1 161,6 

Au 29 29 - - 740 38 

Hg 55 17 - 796 - 796 

Pb 10 85 1140 475 1590 475 

Th 4 17 11 41,5 136 41,5 

U - 5 5,6 19 47 19 

 

- picul energetic s-a ales astfel încât interferenţele ins-

trumentale să fie neglijabile. Pentru aceasta s-a determinat 

spectrul câmpului original [2] al probei cu concentraţiile 

maxime ale elementelor ce însoţesc aurul. În funcţie de 

rezoluţia energetică a detectorului utilizat s-a ales zona 

picului de interes .Pentru zona de interes s-au calculat 

infuenţele efectelor Compton, scăpărilor simple şi duble 

ale energiilor picurilor elementelor existente în spectrul 

câmpului original. Toate aceste au permis ca interferenţa 

instrumentală să fie caracterizată prin variatia în ppm a 

aurului introdusă de o variaţie de 1 ppm a concentraţiei 

elementului de inerferenţă [3]; 

- alegerea optimă a timpilor de iradiere, răcire şi de 

măsură pe baza unui program original de optimizare bazat 

pe existenţa unei valori maxime între aria picului ales şi 

fondul picului [3,4]; 

- utilizarea unor probe de referinţă pentru compensarea 

variaţiei fluxului de neutroni care au fost iradiate şi măsu-

rate simultan cu proba de analizat. 

Probele de referinţă şi probele de analiză au fost iradi-

ate simultan uniform utilizându-se un sistem de birotaţie în 

jurul axelor longitudinale şi transversale.  

Măsurătorile spectrale au fost efectuate pentru: identifi-

carea radionuclizilor naturali din probe, verificarea purităţii 

etaloanelor şi determinarea aurului din probe. Toate spectrele 

măsurate au fost supuse unei prelucrări spectrometrice de 

identificare a picurilor şi de determinare a ariei picului. In 

funcţie de aria picului s-au determinat concentraţiile de aur 

utilizând curba de calibrare masică şi corecţiile specificate. 

Din fiecare probă supusă analizei s-au cântărit probe 

pentru iradiere care au fost introduse în capsulele pre-

văzute pentru acest scop. Toate probele astfel pregătite 

au fost supuse unei măsurători spectrometrice timp de 

3000 secunde pentru determinarea picurilor  emise de 

radioizotopii naturali în domeniul 100-1500 KeV, utili-

zându-se lanţul spectrometric cu detector NaI(Tl). S-au 

identificat picurile corespunzătoare energiilor  de 

295,2 KeV, 352 KeV, 609,2 KeV şi 1120,3 KeV ale 

radionuclidului Ra
226

 din familia uraniului, 238,6 KeV, 

583.1 KeV ale radionuclidului Th
228

 din familia thoriului 

şi picul de energie 1460 KeV al radionuclidului K
40

. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În urma acestor cercetări s-au stabilit condiţiile optime 

de analiză prezentate în tabelul 2. Câteva din datele 

experimentale obţinute sunt prezentate în tabelul 3. 
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Tabelul 2. Parametrii metodelor de analiză a aurului din nisipuri, roci şi concentrate aurifere 

prin activare cu neutroni rapizi 
 

Denumirea metodei Iradiere scurtă Iradiere lungă 

Detectorul utilizat NaI(Tl) 90 x 50 mm Ge(Li) 

Zona picului ales 223 – 335 KeV 326 – 363 KeV 

Radionuclidul utilizat Au197 m Au196 

Picul utilizat 278,9 KeV 333 KeV ; 355,7 KeV 

Timpul de iradiere 1 25 s 3000 s 

Timpul de răcire 1 2 s 1000 s 

Timpul de măsură 1 15 s 3000 s 

Timpul de răcire 2 40 s 4000 s 

Timpul de măsură 2 60 s 3000 s 

Timpul total pentru o probă 145 s 14.000 s 

Fluxul de neutroni  109 n / s.cm2  109 n / s.cm2 

Eroarea relativă  10 %  5 % 

Referinţa Na2CO3 Au 

Elemente de interferenţă Rb, V, Ti Se, Hg 

Contribuţia elementelor de 

Interferenţă 

1 ppm Rb = 0,56 ppm Au 

1 ppm V = 0,28 ppm Au 

1 ppm Ti = 0,002 ppm Au 

1 ppm Se  0,05 ppm Au 

1 ppm Hg  10-3 ppm Au 

Masa probei [ g ] 5 - 7 5 - 7 

Domeniul de analiză [ppm] 20 - 2500 10 - 2500 

 
Tabelul 3. Cantităţi de aur determinate în probele de nisip aluvionar analizate prin activare cu neutroni rapizi 

 

Denumirea probei 

Masa 

probei 

[g] 

Iradiere scurtă Iradiere lungă 

Masă Au  

[mg] 

Concentraţie 

[ppm] 

Masă Au 

[mg] 

Concentraţie 

[ppm] 

Nisip Gilău  5,5060  0,21  0,015  38  2.7  0,15  0,008  27  1.4 

Nisip concen- trat 
cu pătură la Căvăran 

 6,0690  5,29  0,15  873  2.5  5,16  0,008  850  1.3 

Concentrat Roşia 
Montană 

 5,3041  1,52  0,015  286  2.8  1,03  0,008  194  1.5 

Rocă auriferă Roşia 
Montană 

 6,1196  0,35  0,015  57  2.4  0,29  0,008  47  1.3 

Nisip aluvionar de 
la Someşul Mic 

 5,7642  0,23  0,015  34  2.6  0,21  0,008  31  1.4 

Nisip aurifer Deva 
Proba 1 

 5,0939  0,41  0,015  79  2.9  0,42  0,008  81  1.5 

Nisip aurifer Deva 
Proba 2 

 5,9766  4,62  0,015  735  2.5  4,33  0,008  725  1.3 

 

Din datele prezentate în tabelul 3 se deduce că metoda 
analizei prin activare folosind iradierea de scurtă durată şi 
detector de NaI(Tl) dă valori mai mari pentru concentraţia 
de aur din probe decât metoda analizei prin activare 
folosind iradierea de lungă durată cu detector Ge(Li). 
Aceasă situaţie se explicâ prin aceea că în marea 
majoritate a probelor analizate s-a constatat prezenţa 
rubidiului (Rb), care influenţează rezultatul analizei în 
situaţia în care se utilizează detectorul NaI(Tl).  

BIBLIOGRAFIE 

1. Lupu, R., Nat, A., Ene, A., Nat, N., Study of reaction inter-

ferences in analysis of gold in Romanian alluvial sands by 14 

MeV neutron activation, Analele Universitatii Dunarea de Jos 

din Galati, Fascicula II, Matematica, fizica, mecanica teoretica, 

anul XIX (XXIV): 31-36, (2001) 

2. Lupu, R., Nat, A., Ene, A., Determination of gold in Romanian 

auriferous alluvial sands and rocks by 14 MeV neutron acti-

vation analysis, Nuclear Instruments and Methods in Physics 

Research, B217: 123 – 135, (2004 )  

3. Nat, A., Ene, A., Lupu, R., Rapid determination of gold in 

Romanian auriferous alluvial sands, concentrates and rocks by 

14 MeV NAA, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 

261(1): 179 – 188, (2004) 

4. Nat, A., Ene, A., Determination of the optimal experimental 

times in 14 MeV NAA of auriferous samples for gold, Analele 

Universitatii Dunarea de Jos din Galati, Fascicula II(b), 

Matematica, fizica, mecanica teoretica, anul XXII (XXVII): 87-

92, (2004) 
 


