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1.- OBJECTIU 

L’objectiu d’aquest projecte és la posada a punt d’un mètode analític que 

serveix de control de processos industrials. En aquest estudi es realitzarà la 

determinació de la composició superficial de xapes laminades mitjançant la 

fluorescència de raigs X. 

A l’actualitat l’alumini pren importància tant en el món industrial com en el 

comercial i domèstic degut a les seves propietats químiques, mecàniques i 

físiques, és un material molt emprat, amb un creixement de producció mundial 

molt important en el darrer segle.  

Actualment la millora de les diverses alternatives als passivats de crom 

(cancerigen i prohibit per la Unió Europea) és un greu problema per a la 

indústria dels recobriments. Són molts els processos dissenyats basats en 

banys lliures de crom (VI) però fins al moment en cap cas s’ha obtingut un 

passivat que aconsegueixi igualar les prestacions que oferien els revestiments 

de crom. Les alternatives a passivats de crom hexavalent són els processos 

basats en crom trivalent, en zirconi, en titani, en permanganat, en ceri, en 

cobalt, els zinc fosfatats, etc. D’aquesta manera cada vegada són més els 

tractaments aplicables a l’alumini i s’han de buscar mètodes per a determinar 

alguns components o paràmetres que ens ajudaran a controlar el procés 

industrial. 

En aquest projecte es determinarà la composició de passivat en base titani i 

zirconi, ja que actualment són les alternatives més emprades a la industria com 

a substitut del crom. 

Aquesta determinació es farà analíticament mitjançant un aparell de 

fluorescència de raigs X (anomenat Metorex® model 970), consta d’un assaig 
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no destructiu per fluorescència de raigs X , i es conserva la mostra en tot 

moment. Per comprovar o validar els resultats que s’han obtingut, s’ha hagut de 

fer un assaig a posteriori, aquest segon assaig és químic i per tant destrueix la 

mostra, i es fa mitjançant l’obtenció d’aquesta capa de passivat per decapat i 

seguit d’un anàlisi espectrofotomètric. Posteriorment aquests dos mètodes 

d’assaig seran explicats amb detall. 

Amb el primer assaig, es va haver de realitzar la introducció de mètodes i 

calibratge de patrons a l’aparell, ja que anteriorment no s’havia fet i aquest el 

motiu de la validació de resultats. 

En un futur proper el que es vol utilitzar és el Metorex® ja que estalvia temps i 

alguns models actuals la determinació es pot fer a peu de planta, això permet 

una actuació immediata en el cas d’algun error en el bany de passivat i 

conseqüentment un estalvi important de diners.  
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2.- INTRODUCCIÓ 

La química analítica estudia el conjunt de principis i lleis i termes on la finalitat 

és la determinació de la composició química d’una mostra natural o artificial. 

Aquest conjunt de lleis i termes utilitzats per aquesta finalitat, constitueixen 

l’anàlisi químic. Hom sap que la química analítica es divideix en dues branques, 

la química analítica quantitativa (en quina quantitat està present) i la qualitativa 

(quins elements són presents). En totes dues preguntes ens podem referir al 

parlar d’aquest projecte, ja que podem obtenir, a partir de la fluorescència de 

rajos X, el valor quantitatiu i qualitatiu d’una mostra.  

En qualsevol procés analític, existeix una seqüència lògica d’etapes, com el 

plantejament del problema. Abans de començar amb l’anàlisi, hem de tenir 

presents una sèrie de qüestions per obtenir un resultat el més correcte 

possible. 

L’interval de concentració de treball és molt important, ja que això limita el 

nombre de mètodes possibles, degut a que com menys concentració més 

sensible ha d’ésser el mètode utilitzat. 

Depenent del grau d’exactitud que es vulgui, serà precís tenir en compte el 

temps de realització de la tasca, ja que augmenta de manera exponencial amb 

la exigència de major exactitud, d’aquesta manera, per millorar la fiabilitat d’un 

resultat des de, per exemple, un 2% a un 0,2%, el temps consumit per l’analista 

pot augmentar en un factor de 100 o més, el que implica que, el nivell 

d’exactitud exigit, amb freqüència, determina el procés analític a seguir. 

Per escollir un mètode de determinació d’una o més espècies és necessari 

saber quins altres compostos l’acompanyen, ja que alguns d’ells poden 

interferir a la mesura. 
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S’ha de considerar quines propietats fisicoquímiques té la mostra, ja que 

l’analista ha de considerar l’estat físic de la mostra per determinar si s’ha 

d’homogeneïtzar o si pot alterar-se la seva composició en les condicions de 

laboratori, així com, el tractament més adequat per la seva dissolució sense 

pèrdua d’analit.  

L’ultima qüestió a tenir present és el nombre de mostres que s’analitzaran, ja 

que per un gran nombre de mostres es pot emprar un temps considerable i el 

cost d’aquestes operacions es repartirà entre totes les mostres. Per un nombre 

reduït de mostres, serà menys costos un procediment més llarg i tediós, que 

suposi un mínim d’aquestes operacions.     

 

2.1.- OBTENCIÓ DE LA MOSTRA PER L’ANÀLISI 

Una mostra és una porció petita seleccionada per sotmetre-la a un examen o 

anàlisi, d’una quantitat de material molt més gran. 

A l’hora de recollir la mostra, s’ha de tenir especial atenció que aquesta sigui 

representativa, la seva composició ha de reflectir el millor possible una porció 

representativa de tot el material. Dins d’aquesta mostra es troben distribuïts 

constituents, és a dir, les substàncies a determinar. Segons el percentatge 

d’aquests en la mostra, parlarem de constituents principals (> 1% del total), de 

constituents secundaris ( 0,1% -1% del total), de traces (< al 0,1% del total) i de 

ppm. 

La quantitat disponible d’un constituent per a un procediment analític escollit, 

depèn tant del nivell de constituent com de la mida de la mostra, ja que segons 

sigui la mostra de diferents mides, de major a menor (macroscòpica, semi-

macroscòpica, microscòpica,...), les quantitats del constituent també es fan 
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cada vegada més petites i aleshores són necessàries tècniques analítiques 

més sofisticades. 

L’etapa més difícil del procediment analític és el mostreig, és a dir, el procés pel 

qual s’obté la mostra, ja que limita l’exactitud de tot el procediment. Haurem de 

tenir en compte que en el nostre cas, el tros de xapa haurà de ser 

representatiu, i ens serà necessari tant la mostra bruta, és a dir, una mostra 

sense tractar i una mostra tractada on el substrat sigui el mateix que la mostra 

bruta. 

En teoria totes les mostres haurien de ser homogènies, és a dir, igual 

composició en totes les seves parts, però a la realitat solen ser heterogènies, 

diferent composició en totes les seves parts, i quan la mostra s’analitza el 

resultat final depèn de la manera en que s’esculli aquesta i del tracte que se li 

doni. 

Totes aquestes mostres, xapes en aquest cas, han estat tractades prèviament. 

Després d’haver estat desengreixades i anoditzades, es tracten per millorar la 

seva resistència a la corrosió i per millorar la imprimació de capes de pintura 

posteriors, per tant, aquesta fina capa es d’un gran valor ja que té una 

repercussió important en l’estat final de la peça que s’estigui fabricant.  

Seguidament estudiarem el procés per determinar aquesta capa. Per realitzar-

ho hem utilitzat dos mètodes, ja que el primer d’ells està en estat de proves. 

El primer mètode utilitzat és mitjançant la fluorescència de raigs X, utilitzant un 

aparell anomenat Metorex®, i el segon és un mètode químic on s’utilitza un 

espectrofotòmetre. La diferència d’ambdós mètodes rau en que en el primer es 

conserva la mostra ja que és un assaig conservatiu i el segon és un assaig 

destructiu i  per tant la mostra és irrecuperable. 
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3.- DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE L’APARELL  

Com hem dit anteriorment l’aparell utilitzat, el Metorex®, es basa amb la 

fluorescència de raig X. A continuació explicarem en que consisteix aquest 

fenomen, com és i com treballa el Metorex®. 

El  Metorex® o X-MET, consisteix en una unitat principal i en el nostre cas un 

capçal de mesura de superfícies. 

 

En aquesta imatge es pot veure: a l’esquerra l’ordinador connectat a la unitat principal 

(centre) i a la dreta el capçal de mesures. 

La unitat principal, es la unitat de suport elèctric que necessita el tub de raig X 

per poder funcionar. En aquesta unitat podem observar a la part frontal un 

teclat, una pantalla digital i a la part superior dreta dues pantalles més indicant 

la intensitat i l’amperatge usat en cada moment, els quals s’han de mantenir 

constants. En la pantalla digital central, es podran observar les dades i 
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paràmetres que anem entrant així com els resultats obtinguts. Connectat a la 

unitat principal, hi ha un ordinador on l’utilitzarem per entrar els paràmetres, ja  

que el teclat de la unitat principal es molt incòmode i la pantalla es massa 

petita. De la part central surt també un tub que connecta el capçal. 

 

En aquesta imatge de la unitat central podem veure a la part central la pantalla on ens 

va donant les resultats (color verd), envoltant la pantalla tots les tecles (color blau) i a 

la part dreta observem dues pantalles, la de dalt és el voltatge i la de sota l’amperatge. 

De la part central surt el tub blindat cap al capçal. 

 

A la part superior del capçal trobem tres llums, la llum groguenca   “Shutter 

open” ha d’estar sempre encesa, la llum verda  “Shutter closed”  s’encendrà 

quan la mostra estigui mal posada i no s’apagarà si no es col·loca al lloc idoni. 

La tercera llum, la vermella “X-RAY ON”, ha d’estar sempre encesa,  ens indica 

que el tub de raig X esta a punt per fer la mesura. 
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En aquesta imatge podem observar que  

la llum vermella esta encesa i com el 

capçal esta ben col·locat ja que també 

s’encén la llum groga. A la part dreta veiem 

la xapa que certifica que l’aparell 

homologat (la de sota) i la xapa groga 

indica el perill radiològic que comporta. 

 

 

A la part inferior del capçal, hi trobem tres sensors inductius i una zona 

rectangular on hi ha el detector. Aquests tres sensors han de tocar a la xapa ja 

que si no ens deixarà fer la mesura.   

 

El detector funciona a partir d’un ànode de coure amb una diferència de 

potencial de 12 kV. En l’orifici del detector es pot veure una làmina de beril·li 

transparent, aquesta sella el capçal de la humitat, fums i brutícia, sempre que 

es malmeti s’haurà de substituir, aquesta s’haurà d’inspeccionar regularment.  

La caixa del capçal està fabricada amb alumini amb un gruix mínim de 3 mm. 

La caixa i el “shutter” (detector) tenen suficient blindatge davant la radiació. 
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Dins el capçal hi ha el tub de raig X, s’ha de dir que el capçal és hermètic i per 

tant no hi pot sortir cap tipus de radiació a l’exterior. Algunes de les propietats 

d’aquets tub són el seu relatiu baix cost, el pes, l’excel·lent estabilitat i la 

capacitat de treballar en continu. 
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4.- SEGURETAT 

L’analitzador consisteix en dues parts, la unitat electrònica i un capçal de 

mesura, tot unit per un cable blindat amb 0.5 mil·límetres de plom i llautó. Amb 

aquesta protecció, el tub és segur. Les funcions de la unitat electrònica són 

computar els resultats i donar el suport elèctric al capçal. La unitat electrònica 

no produeix raigs X. 

El capçal fabricat amb alumini té el suficient blindatge per evitar la sortida de 

radiacions a l’exterior. El capçal no pot ser obert ja que els interruptors situats a 

l’interior d’aquest desconnectarien el tub. A més, els tres sensors inductius de 

la part inferior del capçal evitarien que el tub es poses en marxa en cas 

accidental i així evitar la dispersió de la radiació a l’ambient. La radiació 

primària és generada a baixa potencia (màxima entrada a 9 watts) en el tub de 

raig X. La radiació és mesurada usant un gas confinat en un comptador 

proporcional. 

El màxim voltatge sortint de la unitat de potència (electrònica) al tub de raigs X 

és de 12 kV, depenent de la realització tècnica. 

Per què l’analitzador activi el tub i emeti així els raigs X, s’ha de manar a través 

de l’ordinador o pel teclat de la unitat electrònica una paràmetre determinat 

(Control+A o Start). Si no és així el tub no emet per si sol cap tipus de radiació. 

 

L’aparell segons l’article 34.b) del Reial Decret 1836/1999 publicat a través del 

BOE 313 de 31/012/1999, estableix que s’entén com instal·lació radioactiva 

qualsevol aparell productor de radiació on la diferencia de potencial superi els 5 

kV. Però segons l’apartat 1.d) de l’annex I (corresponent a la classificació i 

exempció d’instal·lacions) estableix que tot tub catòdic que funcioni amb una 
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diferencia de potencial inferior a 30 kV i que no presenti, en condicions 

normals, una dosis superior a 1 µSv/h en cap punt situat a 0.1m de la superfície 

accessible de l’aparell, quedarà exempt de classificació com a instal·lació 

radioactiva. En aquest cas haurà de ser sotmès a una sèrie d’assajos davant 

un laboratori acreditat i en cas de complir-se es publicaria en el BOE la seva 

exempció.  

L’aparell està regulat pel Consell de Seguretat Nuclear i aprovat pel BOE núm. 

90 de data 14 d’abril de 2004, resolució 6623, pàg. 15193. Els punts més 

importants de la resolució són: l’aparell no pot sobrepassar els 15 kV, 0.2mA i 

3W de tensió, intensitat i potencia màxima, respectivament; ha d’estar 

correctament senyalitzat com a aparell amb risc d’irradiació i la paraula 

“radioactiu”; necessita la declaració que l’aparell correspon exactament amb el 

prototip aprovat i que la intensitat de dosis de radiació en tot punt exterior a 

0.1m de la superfície de l’equip no sobrepassi els 1 µSv/h. L’aparell necessitarà 

una sèrie de revisions periòdiques sobre els paràmetres i sistemes relacionats 

amb la seguretat radiològica, així com hi haurà d’haver un manual d’operacions 

en castellà o català que reculli les característiques tècniques i instruccions de 

funcionament de l’aparell, informació sobre els riscs de les radiacions ionitzants 

i les recomanacions bàsiques de protecció radiològica a tenir en compte en la 

seva utilització i les actuacions a seguir en cas d’averia d’algun dels seus 

sistemes de seguretat. 

Com en l’actualitat encara es considera instal·lació radioactiva, les 

recomanacions que es proposen són: 

- Els treballadors autoritzats hauran de disposar d’un dosímetre personal. 

- Hi haurà d’haver un llibre d’operacions en el que s’anotin tots els canvis i 

desplaçament de l’equip.  
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- Documentació de l’aparell en castellà o català. 

- Manteniment adequat. 

- Obtenir certificats de hermeticitat de la sonda. 

- Formació per als treballadors. 

- Pla de seguretat. 
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5.- TIPUS DE RADIACIÓ   

Les radiacions ionitzants poden tenir naturalesa crepuscular (raig de partícules) 

o electromagnètica (ondulatòria) el que suposa una notable diversitat de 

propietats (velocitat de propagació, massa,...) i confereix diferents possibilitats 

d’aplicació, així com diferent perillositat. 

La radiació alfa són partícules pesades integrades per dos protons i dos 

neutrons, emeses per la desintegració d’àtoms d’elements pesats (Urani, radi, 

radó, plutoni,...). Degut a la seva massa no pot recorre més d’un parell de 

centímetres a l’aire, i no pot travessar una fulla de paper ni penetrar per 

l’epidermis. 

 

Figura 1: esquema de penetració dels diferents tipus de radiació. 

 

Les radiacions beta estan composades per partícules de massa similar als 

electrons, el que els hi confereixen un poder de penetració major. No obstant, 

les radiacions beta es detenen al cap d’uns metres d’aire o centímetres d’aigua, 

no penetra per una làmina d’alumini o pel teixit subcutani. 

Cal tenir en compte que malmet la pell nua i si en un cos entressin partícules 

emissores de radiacions beta, irradiarien els teixits interns. 
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La radiació gamma és de caràcter electromagnètic, molt energètica i amb un 

gran poder de penetració. En l’aire arriba lluny, i per parar-la es necessiten 

utilitzar com a barreres materials densos com el plom o el formigó. 

Es el tipus de radiació més penetrant i mes perillós. 

Els raig X, es un tipus de radiació semblant a la gamma, es produeix 

artificialment en un tub al buit a partir d’un material que no té radioactivitat 

pròpia, pel que la seva activació i desactivació té un control fàcil i immediat. 

La radiació gamma i la X no són directament ionitzants, però a l’incidir sobre 

altres nuclis poden activar-los o causar emissions que, indirectament, si que 

produeixin ionització. 

 

5.1.- RAIGS X 

Per començar a parlar del fenomen de la fluorescència, és bo saber que són 

els raig X i el seu comportament. 

Els raigs X són radiacions electromagnètiques on la seva longitud d’ona varia 

des dels 10 nm fins els 0,001nm. Com més petita és la longitud d’ona dels raigs 

X, major és la seva energia i poder de penetració. Els raigs de major longitud 

d’ona són propers a la banda ultraviolat de l’espectre electromagnètic i es 

coneixen com a raigs X “tous”; els de menor longitud d’ona, estan més propers 

a la zona de raig gamma i inclòs es solapen amb aquesta, es denominen raig X 

“durs”. Els raigs X formats per varies longituds d’ona diferents es coneixen com 

a raig X “blancs”, per diferenciar-los dels raigs X monocromàtics que només 

tenen una longitud d’ona. Tant la llum visible com els raigs X es produeixen 

degut a les transicions dels electrons atòmics d’una òrbita a una altra. La llum 

visible correspon a transicions d’electrons externs i els raigs X a transicions 

d’electrons interns. 
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Els raigs X es produeixen sempre que es bombardeja un material amb 

electrons a alta velocitat, gran part de l’energia dels electrons es perd en forma 

de calor, la resta produeix els raigs X al provocar canvis en els àtoms del blanc 

com a resultat de l’impacte. La radiació emesa no és monocromàtica sinó que 

es composa d’una amplia gamma de longituds d’ona, amb un límit inferior que 

es correspon a l’energia màxima dels electrons usats al bombardeig. Aquest 

espectre continu es denomina a vegades amb el terme alemany 

“bremsstrahlung” que significa “radiació de frenada” i és independent de la 

naturalesa del blanc. Si analitzem els raigs X emesos amb un espectròmetre de 

raigs X, es troben certes línees sobreposades sobre l’espectre continu; 

aquestes línees son característiques i corresponen a longituds d’ona que 

depenen exclusivament de l’estructura dels àtoms del blanc. 

L’absorció de raigs X per una substància depèn de la seva densitat i la seva 

massa atòmica. Com major sigui la massa atòmica del material, més 

transparent serà als raigs X d’una longitud d’ona determinada. 

Els raigs X tenen diverses propietats, com la fluorescència, la capacitat 

d’ionització, la difracció,etc. 

En el nostre cas ens centrarem en la fluorescència. 

 

5.2.- LA FLUORESCÈNCIA 

L’espectrofotometria de fluorescència per raig X (XRF), és una tecnologia 

desenvolupada per un anàlisi químic elemental, datada a l’inici del 1900.  

La XRF portàtil, és una tecnologia desenvolupada fa poc més de 30 anys. 

L’avanç de la tecnologia provoca que els aparells d’instrumentació analítics 

siguin cada vegada més petits, permetent així l’anàlisi in situ de la mostra.   
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L’operació de mesura de l’aparell, es basa en la fluorescència de raig X, 

mitjançant el qual per dispersions d’energies s’analitzen simultàniament tots els 

elements del rang de mesura. Aquest aparell en concret, conté un tub de raig X 

el qual transforma l’electricitat en raigs X.  El rang de mesura de l’analitzador va 

des de l’alumini (element amb nombre atòmic 13) a l’urani (nombre atòmic 92). 

La radiació emesa pel tub de raig X penetra a la superfície de la mostra. Els 

fotons colpegen els àtoms de la mostra, exciten aquests àtoms i transfereixen 

la seva energia als electrons. Per algun d’aquests electrons, l’energia resultant 

es suficientment alta com per abandonar l’àtom.  

En les properes figures podrem observar aquest efecte de la fluorescència, 

amb l’àtom de titani com a exemple: 

 

Fig.1: L’electró de la capa K abandona l’àtom degut a una excitació primària de raig X, creant 

una vacant. 

 

 

 

 



Composició superficial de xapes mitjançant fluorescència de raigs X 

 - 17 -

 

Els electrons de la capa superior tendeixen a caure cap al lloc buit deixat per 

l’electró. Quan l’àtom torna al seu estat fonamental s’emeten fotons de raig X, i 

les energies d’aquests fotons són característiques de l’àtom i en aquest sentit 

de l’element que emeten els raig X. 

 

 

 

Fig.2: Un electró de l’orbital L o M salta cap a la vacant que hi havia a l’orbital K. En aquest 

moment, emet una energia en forma de raig X única per cada element, i produeix una vacant 

en l’orbital L o M. 
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Fig.3: La vacant creada per l’excitació primària de raigs X, del pas anterior, provoca que un 

electró de l’orbital M o N ocupi el lloc vacant en l’orbital L. En aquest procés emet un raig X 

característic de cada element i es torna a produir una vacant a l’orbital M o N.  

 

La fluorescència de raig X produeix energies que son exactament definides i 

característiques de l’element excitat, fent possible un anàlisis qualitatiu i 

quantitatiu. 

Per a la detecció fluorescent, és preferible usar les línies fluorescents K dels 

elements ja que tenen una intensitat superior. Quan un element és excitat per 

emetre línies K, també emet en les línies L i M, però aquestes normalment 

s’ignoren. Per detectar elements més pesats (nombre atòmic igual o superior a 

50), poden utilitzar-se les línees L. 
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6.- TEORIA DE L’ANÀLISI PER FLUORESCÈNCIA DE RAIGS X 

 

6.1.- GLOSSARI  

Aquest glossari ha d’ajudar a l’usuari a entendre la tècnica de la fluorescència 

de raigs X per dispersió d’energies (EDXFA). 

 Background: és el soroll d’una mesura o senyal no desitjada o senyals 

 en l’espectre. 

 Backscattering (BS): és la radiació que procedeix del tub de raig X i 

 reflexa des de la superfície de la mostra. L’energia de la radiació de fons 

 és la mateixa que prové del tub o bé, és de menor energia. En aquest 

 últim cas, els raigs X han perdut part de la seva energia en els electrons 

 del capçal i aquesta radiació s’anomena radiació Compton. El primer cas 

 es la radiació Rayleigh. 

 Línees característiques: són les energies o longituds d’ona típiques 

 sobre les que els elements emeten radiació quan irradien. La condició 

 per què es produeixi aquesta emissió, és que els elements siguin 

 irradiats amb energies de raigs X majors que les seves línies 

 característiques. 

 Variables dependents: són els elements que es desitja analitzar (analit). 

 Variables independents: són les intensitats mesurades o una combinació 

 d’intensitats mesurades, usades per a determinar la concentració d‘un 

 element. 

 Canals o finestres d’elements: són les porcions de l’espectre en las que 

 els impulsos detectats es considera que pertanyen a una senyal d’un 

 element específic. 
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 Full-Width at Half Maximum (FHWM): dona l’amplada del pic d’un 

 element en el punt en que el numero de comptes és la meitat del nombre 

 de comptes en el màxim d’aquest pic. 

 Gain Control: és la compensació automàtica de les variacions produïdes 

 en l’electrònica i causades per exemple per les variacions de 

 temperatura i pressió atmosfèrica. 

 Interferència d’elements: és un element que debilita o reforça la radiació 

 fluorescent dels elements analitzats. 

 Matriu: és la composició (física i química) de la mostra que conté els 

 elements a analitzar. S’utilitza sovint la paraula per incloure tots els 

 elements de la mostra excepte els elements a analitzar.  

 Microcanal: l’espectre es divideix en 255 microcanals. 

 Resolució: és un terme que ens descriu la capacitat del detector per fer 

 diferencies entre dos pics d’elements situats propers. 

 Espectre: és la representació gràfica bidimensional on l’intensitat es 

 representa com a funció d’energia (dividida en 255 canals). 

 

6.2.- L’ESPECTRE DETECTAT 

Com hem dit anteriorment, tots els elements mesurables s’analitzen 

simultàniament. La fluorescència de raigs X, produeix energies que són 

exactament definides i característiques de l’element excitat, fent possible un 

anàlisi qualitatiu. 

Els espectres detectats es representen en diagrama de campana de Gauss, 

aquest diagrama es divideix en 255 microcanals (del 0 al 255) i en cada un 

d’aquests s’emmagatzemen els impulsos d’energia (comptes). 
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La figura següent mostra esquemàticament un espectre les línies 

característiques de raigs X. 

 

Fig.1: presentació esquemàtica de les línies característiques dels elements Fe, Cu, Zn i la 

radiació de backscatter. 

 

Les corbes discontinues, indiquen com el procés de detecció divideix les línies 

a mesura que el quantum de raigs X es converteix en impulsos elèctrics. 

A la següent figura observem que és el mateix espectre, en aquest es 

presenten les finestres dels elements (regió ombrejada), és a dir, els canals. Si 

aquestes línies estan properes, poden haver efectes d’interferència entre 

elements, és a dir, dos pics massa propers, provoquen un pic que és la suma 

dels dos anteriors.  



Composició superficial de xapes mitjançant fluorescència de raigs X 

 - 22 -

 

Fig.2: solapament de dos espectres de Zn i Cu 

 

Llavors, per fixar aquestes finestres s’han de fixar amb molta cura, ja que sinó 

obtindrem uns resultats erronis. 

Els canals dels elements o finestres són regions (normalment l’amplada del 

qual ha d’ésser igual a un FWHM i centrades en el pic màxim) seleccionades 

d’un pic, bé pel programa o per l’analista durant el calibratge de l’instrument.  

 

Fig.3: Terminologia espectral 
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6.3.- PROCÉS DE DETECCIÓ DE RAIGS X 

El procés de detecció de raigs X inclou els següents passos: absorció dels 

fotons de raigs X en el comptador proporcional ple de gas, formació d’electrons, 

acceleració dels electrons en el cable d’alt voltatge, conversió en impulsos 

proporcionals a l’energia de raigs X i una amplificació lineal dels impulsos a un 

rang de 0-5 V. Cada impuls dura uns pocs microsegons. En aquest sentit, cada 

fotó de raig X es detecta seqüencialment. El nombre total de comptes pel X-

MET 970 és òptima en el rang de 3000 a 15000 fotons per segons. 

 

 

6.4.- RELACIÓ ENTRE INTENSITAT I CONCENTRACIÓ 

La intensitat de les línies característiques és proporcional a les concentracions 

dels elements presents en la mostra. Això s’expressa mitjançant la següent 

equació: 

µ
τ CIk

t
NI o ···

==  on, 

I = Intensitat o nombre de comptes per unitat de temps. Unitat: comptes/ segon. 

N = nombre de comptes netes. 

t = temps de mesura, en segons. 

K = constant (considera per exemple les posicions de la mostra i capçal en 

geometria de la mesura). 

Io = força de la font de radiació primària. Unitat: fotons/segon. 

τ  = excitació de la secció creuada per l’element en qüestió. Unitat: cm2/g. 

C = fracció de pes de l’element. 

µ= Coeficient d’absorció de la matriu. Unitat: cm2/g. 
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La intensitat depèn de la potencia del tub de raigs X i de les propietats 

geomètriques de la mostra. D’aquesta manera, la disposició del tub, la de la 

mostra i la del detector ha de definir-se exactament. L’excitació de la secció 

creuada depèn del nombre atòmic i de l’energia del tub de raigs X. L’energia 

del tub (expressada en KeV) ha d’estar el més propera possible a les energies 

de les línies que han de ser detectades. 

El coeficient d’absorció d’una mostra és la suma dels coeficients d’absorció 

dels raigs X de tots els elements en la mostra i és la causa dels anomenats 

efectes de la matriu. 

 

6.5.- FACTORS ESTADÍSTICS ALEATORIS 

A l’espectre de raig X detectat, l’afecten dos factors aleatoris estadístics. El 

nombre total de quantums de raigs X mesurat (N) en un interval de temps, té 

associat un error estadístic (una desviació estàndard = N ), ja que el nombre 

de quantums emesos des de la font i excitats en la mostra per unitat de temps 

estan distribuïts estadísticament. Per exemple, si el nombre total de comptes 

acumulades en l’espectre o qualsevol part preseleccionada de l’espectre, és 

10000, llavors el seu error estadístic (una desviació estàndard) és 100 o 1%. 

Aquest tipus d’errors representen la font principal d’error instrumental en la 

majoria dels anàlisis. Realment, fixen el límit de detecció inferior a els elements 

a determinar. La raó, és l’esglaonament del dels errors de comptatge estadístic, 

ja que el resultat aplicable és la diferència entre dos comptatges: el pic menys 

el soroll de fons. El soroll de fons sempre està present. Suposar aquestes 

comptes netes requerides són N = P - B on P són les comptes brutes en el pic i 

B són les comptes del soroll de fons. L’error del comptatge estadístic sobre P 



Composició superficial de xapes mitjançant fluorescència de raigs X 

 - 25 -

és P i sobre B és B, però sobre N és P + B (obtingut amb el quadrat dels errors 

individuals i afegint i traient l’arrel quadrada). Quant la senyal neta de N és 

petita comparada amb el pic brut P (el soroll de fons,B, s’apropa a P) és clar 

que l’error (P+B) pot apropar-se a N en magnitud. 

El segon efecte aleatori estadístic succeeix per què cada fotó de raig X detectat 

es converteix en un impuls en el detector i en l’electrònica associada. Això 

provoca que les línies espectrals de raigs X es divideixin en corbes gaussianes 

com a la figura 1. 

 

6.6.- RESOLUCIÓ ESPECTRAL 

El caràcter estadístic del procés de detecció ocasiona que la alçada de l’impuls 

varií estadísticament sobre el valor mig esperat, per què l’histograma 

d’impulsos de raigs X de la mateixa línia d’energia forma una corba gaussiana 

(Fig.3). 

La resolució espectral es defineix com l’amplada de la banda a la meitat de la 

alçada del pic (FWHM) d’un element (Fig.3). 

Els detectors superiors de X-MET tenen una resolució del 13% mesurada a la 

línea K del manganès a 5.9 keV. 

 

6.7.- SOROLL DE FONS I SOLAPAMENT ESPECTRAL 

La majoria de pics en un espectre pateixen algun grau d’interferència espectral 

deguda al soroll de fons i/o al solapament. 

El soroll de fons està causat per la baixa energia residual associada a cada pic 

(Fig.3). Aquest és el resultat d’un procés de detecció imperfecte. La seva 

magnitud és proporcional al pic que el produeix. La major part del soroll de fons 

de l’espectre del X-MET 970 procedeix del pic de radiació dispersa. 
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El solapament espectral succeeix quan dos pics no estan completament definits 

(veure fig. 2). El grau de solapament depèn de la separació d’energies dels pics 

comparada amb la resolució de l’espectròmetre a aquesta energia.  

Altres efectes que puguin causar interferències sense l’emissió secundaria, 

absorció i autoabsorció. El crom, per exemple, absorbeix la radiació fluorescent 

de ferro i níquel, això influeix en una excitació major a la matriu de níquel i ferro 

que en una altra matriu. Aquests efectes de matriu poden compensar-se 

seleccionant amb cura les variables independents del model de regressió. 

 

6.7.1.- Eliminació del soroll de fons i solapament 

El primer estat del procés de l’espectre és l’eliminació matemàtica del soroll de 

fons i del solapament de pics. Les dades requerides per als càlculs d’eliminació 

s’obtenen durant la calibratge de l’instrument a partir de l’espectre d’elements 

purs (veure comandament PUR). 

El nombre de comptes en cada canal elemental després de l’eliminació dividit 

pel temps de mesura, es denomina intensitat neta (I). 

La eliminació del soroll de fons i solapament, en qualsevol cas que es realitzi, 

provoca un augment de l’error estadístic de la intensitat neta. Com major sigui 

el grau de solapament i menor el pic mesurat comparat amb el soroll de fons, 

major serà l’error estadístic relatiu a la intensitat neta. Aquest procés 

d’eliminació usat en el X-MET 970 està matemàticament dissenyat per 

minimitzar els errors estadístics. 
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6.8.- CÀLCUL DE CONCENTRACIONS 

En el model d’assaig, el següent pas en el procés de dades és convertir les 

intensitats netes en concentracions elementals. Això es fa amb un algoritme 

matemàtic fent servir coeficients empírics determinats per una regressió lineal 

multivariable. La concentració de l’element mesurat s’assumeix com una suma 

lineal de termes. Cada terme en la equació pot ser intensitat d’un element o 

una funció d’intensitats elementals. El programa calcula els coeficients per cada 

terme, després que s’hagin escollit els termes d’intensitat (comandament 

MOD). 

L’ X-MET 970 conté tot el software necessari per calcular els coeficients de 

regressió junt amb el criteri estadístic per ajudar a l’operador a seleccionar la 

opció més precisa en qualsevol cas. Alternativament, la calibratge pot crear-se 

usant un programa extern o, en cas més simple, amb mètodes gràfics, 

representant la intensitat mesurada envers concentració.  

 

L’equació general usada en l’anàlisi de l’X-MET per convertir les intensitats 

netes (Ij) en concentracions d’element (Cj) és: 

( )∑
=

+=
6

1j
ijijioi xfrrC  

Un model de calibratge pot incloure sis equacions del tipus anterior per la 

concentració de cada element, cada model fa servir els canals d’elements fixes 

en el calibratge de l’instrument. 

Fij són les variables independents relacionades amb la intensitat que poden 

tenir en qualsevol de les següents formules: 

mij If =  
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BS

m
ij I

I
f =  

kmij xIIf =  

2
BS

km
ij I

xII
f =  

On m i k són qualsevol dels 9 canals d’elements purs, Im i Ik són les intensitats 

netes en aquests canals, per exemple, IFe és la intensitat neta en el canal del 

ferro, i IBS és la intensitat neta en el canal de la radiació dispersa. El canal de 

radiació dispersa ha de ser un dels possibles canals d’elements purs. 

Les constants r són els coeficients de regressió empírica, rio és l’anomenat 

coeficient d’ordenada d’origen, rii és la pendent per l’element “i”, i rij (ij) són els 

coeficients de correcció de la matriu (pendents). 

Aquesta equació descrita és: 

1616131312121111101 ... frfrfrfrrC +++++=  

 2626232322222121202 ... frfrfrfrrC +++++=  

•  

•  

6666636362626161606 ... frfrfrfrrC +++++=  

Aquest algoritme ofereix moltes opcions per un càlcul de concentracions precís, 

per l’ús d’una formula menys sofisticada portaria errors molt més grans degut 

als efectes de la matriu. A la següent secció es descriuen amb detall dos 

variacions simples i útils. 
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6.9.- RECTA DE CALIBRATGE 

Quan els efectes de la matriu són negligibles i ja es coneixen per experiències 

anteriors, tots els termes rij (ij) en l’equació tendeixen a zero i el calibratge 

queda: 

iijioi IrrC +=  

on:  rio és la ordenada d’origen per l’element “i” 

  rii és la pendent per l’element “i” 

  Ii és la intensitat neta per l’element “i”. 

 

Per calibrar l’instrument, han de mesurar-se una selecció de bastants mostres 

de la mateixa forma física i química que les mostres desconegudes, per obtenir 

les intensitats netes Ii, i=1...n. La imprecisió de la concentració d’aquests 

elements referència Ci limita la precisió obtinguda en els anàlisis a posterior de 

l’X-MET. 

L’ordenada d’origen i la pendent per a cada element es calcula a partir dels 

valors coneguts de Concentració i Intensitats. El càlcul pot realitzar-se amb 

l’analitzador, usant càlculs externs o gràficament. El software de regressió pot 

arribar a fer els càlculs fins a 30 mostres de calibratge. 

Sempre és bona idea representar el gràfic I-C per cada element, de manera 

que puguin detectar-se clarament les errades. 

Al gràfic següent, els punts dibuixats representen la intensitat envers les 

concentracions conegudes de cada element. Aquest és un exemple per un 

element. La millor línia recta es dibuixa minimitzant les desviacions dels punts 

de la línia (per exemple, que hi hagi el mateix numero de punts a cada costat 

de la línia). 
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L’ordenada d’origen és el valor del punt d’intersecció que la línia té amb l’eix de 

concentració. El pendent és el canvi de la concentració dividit pel corresponent 

canvi en la intensitat neta al llarg de la línia. 

 

Gràfic 4: diagrama intensitat– concentració per a un element senzill (sense efectes matriu). 

Quan estan presents els efectes de la matriu i aquests són significatius, les 

correccions de la matriu lineal donaran resultats més precisos que una simple 

línia de calibratge.  

 

El gràfic següent mostra un cas típic d’efectes matriu descoberts quan la línia 

de calibratge es representa per un element. La variació del contingut de ferro té 

clarament un efecte en les intensitats de Cu detectades. Si la intensitat neta del 

ferro s’inclou en una equació de la matriu lineal per l’intensitat del coure, els 

errors deguts a la interferència del ferro, poden ser parcialment eliminats. En 

aquest exemple, com el ferro té un clar efecte sobre el pendent de coure, una 

equació millor que una línia simple seria:  
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1. Cu 

2. Fe x Cu 

L’equació escrita seria:  

 ( ) CuFeFeCuCuCuCuCuCuCuFeFeCuCuCuCuCu IIrIrrCIIrrrC ,,0,,,0, ++=⇔++=          

 

Gràfic 5: Demostració dels efectes matriu sobre les intensitats mesurades. 
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7.- FUNCIONAMENT DE L’APARELL 

7.1.- CALIBRAT D’UN MODEL NOU 

En l’analitzador poden emmagatzemar-se fins a 32 calibratges diferents. Cada 

vegada que es mesura una mostra, es recull un espectre d’energia. Quan es 

calibra un model, els paràmetres determinen com s’analitzarà un espectre per 

calcular el pes de recobriment sobre la mostra. 

Els paràmetres del model, és determinen i s’emmagatzemen a la memòria del 

propi model. Els paràmetres més importants són: 

- Nom del model 

- Tems de mesura  

- Definició de les regions de l’espectre en que apareixen 

les línies de cada element. 

- Factors de correcció per convertir la intensitat bruta en 

cada regió en intensitat neta. 

- Equació de regressió per poder obtenir el pes de 

recobriment a partir de les intensitats netes. 

 

Punts bàsics pel calibrat d’un model: 

1- Selecció del model a calibrar (1-32). 

2- Fixar el nombre total de comptes (màxim) per defecte a 15 kHz. 

3- Introduir els elements purs per poder determinar les regions de 

l’espectre en que les línies K característiques de varis elements 

excitats en la mostra puguin aparèixer. 

4- Mesurar les mostres patró, de 5-10 mostres, amb pesos de 

recobriment conegut i cobrint el rang de mesura futur. Aquestes 
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mostres han de ser típiques en termes de substrat, tractament de 

superfícies i composició de gruixos similar a aquelles mostres 

desconegudes que seran mesurades posteriorment.   

5- Entrar els pesos de recobriment de les mostres patró. 

6- Realitzar els càlculs de regressió per a determinar la correlació entre 

el pes de recobriment de la mostra i una o més intensitats netes 

mesurades a l’espectre de les mostres patró. 

7- Mesurar una de les mostres patró com a mostra de comprovació, per 

possibles correccions (variació del punt zero) de l’equació de 

regressió. 

 

7.1.1.- Exemple de calibratge pel Titani sobre alumini 

Tot seguit es veurà, pas a pas, el calibratge del titani sobre alumini, s’ha de dir 

també que pel cas del zirconi sobre el mateix suport, es procediria de la 

mateixa manera. 

 

7.1.1.1. - Llistar els models en curs i seleccionar un model a calibrar 

Entrar el comandament  MDE i polsar “enter” en el PC (en negreta els 

comandaments que ha d’entrar l’usuari): 

 

 > MDE 
MODEL 9 ? P  (Entrar “P” per obtenir una llista de tots els models) 

 
MODEL NAME              TYPE      M.TIME    REFS/DEPS 
 
  1   CR ON AL           ASSAY        120    CR 
  2   TI ON EG 0,1MA     ASSAY         30     TI 
  3   CR ON EG 0.17MA   ASSAY         60     CR 
  4   CR ON HDG         ASSAY         15     CR 
  5   CR ON HDG GALVAC  ASSAY         15     CR 
  6   CW ON CRS 0.03    ASSAY         15     CW 
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  7                      UNCALIBR.  15 
  8                      UNCALIBR.  15 
  9   TI ON HDG         ASSAY        120     TI 
 10   CR ON HDG 2       ASSAY         60     CR 
 11   CR EN HDG 3       UNCALIBR.  15 
 12       UNCALIBR. 120     
 13   ZR1 ON AL          ASSAY        180    ZR 
 14                     UNCALIBR.  60 
 15                      UNCALIBR.  15 
 16                      UNCALIBR.  15 
 17                      UNCALIBR.  15 
 18                      UNCALIBR.  15 
 19                      UNCALIBR.  15 
 20   CO ON HDG       ASSAY         15    CO 
 21   CR ON AL           UNCALIBR.  15 
 22                      UNCALIBR.  15 
 23                      UNCALIBR.  15 
 24                      UNCALIBR.  15 
 25                      UNCALIBR.  15 
 26                      UNCALIBR.  15 
 27                      UNCALIBR.  15 
 28                      UNCALIBR.  15 
 29   CORUS.1MA         ASSAY         60    TI 
 30   TEST CORUS        ASSAY         30    TI 
 31   CORUS TEST2      ASSAY         60    TI 
 32   CORUS TEST3       ASSAY         60    TI 
  
MODEL 9 ?12    (Polsar “Esc” si es vol sortir de l’opció o el nombre de model a 

calibrar) 
 

Amb aquesta opció podem veure tots els models calibrats anteriorment, com 

ens interessa un model nou, triem el 12 per calibrar el nostre. Cada model és 

llistat amb el seu nombre (a l’esquerra), nom, tipus i temps de mesura en 

segons, així com les inicials dels elements que seran mesurats amb aquest 

model. El tipus “ASSAY” significa que el model ha estat calibrat anteriorment, 

per contra  el tipus “UNCALIBR” significa que no està calibrat. 
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7.1.1.2.- Caviar el nombre total de comptes per defecte 

Entrar els comandaments EMP i seguidament PRM. 

> EMP 
 
> PRM 
MODEL 12 ?   (Polsar “enter” en el PC després de cada interrogant) 
UNCALIBRATED MODEL 
GENERAL PARAMETERS ? 
 
Name:  ? 
Max c. rate 6/10/15: 6 kHz ? 15 (Entrar el numero “15”) 
PUR date (ddmmyy) : 000000 ? (Polsar “Esc” en el PC després de cada 

interrogant fins que apareix el símbol >) 
 
CHANNEL PARAMETERS ? 
G MATRIX ? 
ASSAY/IDENT PARAMETERS ? 
 

7.1.1.3.- Calibrat d’elements purs 

En el cas del nostre exemple, el que volem determinar és el titani sobre alumini, 

per tant, les úniques línies de l’espectre són les de Ti en la mostra i la de la línia 

del fons de radiació del tub de raig X, d’aquesta manera només serà necessari 

incloure la mostra pura del titani i de Bs (l’alumini pur). L’espectre es dividirà en 

dos regions, la primera serà la regió del titani on apareix la línia K de l’element i 

la segona serà la regió Bs per la radiació dispersa del tub de raigs X. 

Tots els elements presents a les mostres patró poden ser excitats pels raigs X 

del tub i produeixen línies característiques a l’espectre. Per tant és necessitarà 

incloure al calibrat d’elements purs, en el cas del titani, el titani com a element 

pur i Bs, i en el cas del zirconi, el zirconi com a element pur i Bs. Si alguns dels 

aliatges d’alumini portessin algun component significatiu, ja sigui manganès, 

per exemple o algun altre element, s’hauria d’afegir en aquest calibrat. 
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Es farà servir el comandament PUR per al calibrat o afegit d’elements purs que 

hi hagin a les mostres desconegudes, es poden incloure fins a 10 elements 

purs.  

Pel calibrat de Bs, es col·locarà el capçal a sobre del blanc, és a dir, sobre la 

mostra de 0 mg/m2 i tot seguit es procedirà a la seva medició. 

De totes maneres, el calibrat de les mostres pures ja ha d’haver estat fet 

anteriorment pel fabricant, així que en el nostre cas ens servirà per afegir 

elements en el model. 

> PUR 
MEASURING TIME 15 ? 120 (Canviar el temps de mesura a 120 segons) 
CALIBRATING A NEW MODEL 
NAME ? TI ON Al  (Entrar un nom pel model, màx. 16 caràcters) 
1. PURE SAMPLE: TI1 (Entrar el símbol del Ti i el número de capçal “1”) 
NEW MEASUREMENT TI1 ? (Element ja mesurat, polsar “Esc”) 
2. PURE SAMPLE: BS  (Entrar el símbol del soroll de fons, Bs) 
NEW MEASUREMENT BS1 ? (Prémer “enter” i “Control-A” per tornar a 

mesurar el soroll de fons o prémer “Esc” si ja 
està mesurada) 

MEASURE BS1 
MEASURING: PROBE 1 TYPE SLPS 
               120 SECONDS 
PEAK CHANNEL: 116   FWHM: 18 
3. PURE SAMPLE:  (Polsar “Esc” per acabar l’entrada d’elements   
    purs) 
CALIBRATION FINISHED 
> 
 

El missatge de “CALIBRATION FINISHED” significa que el calibrat d’elements 

purs ha acabat, però no el calibrat del model. 
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Després d’entrar els elements purs és necessari comparar els canals límit 

calculats automàticament pel software de l’analitzador, per això farem servir el 

comandament LIM. 

 

> LIM 
2 channels 
EXAMINE?   (Polsar “enter” en el PC) 
TI1    1.000 

74  88 NEW? (Si fos necessari posaríem els nous límits després de 
l’interrogant separats per un espai) 

 BS1    1.000      LAST 
107 124 NEW? P (Entrar “P” per veure el llistat d’elements purs i els 

seus límits) 
(MODEL 12: TI ON Al) 
ELEM PROBE    NORM.FACTOR      LIMITS 
TI      1            1.000         74   88 
BS     1           1.000        107  124 
> 

 

En aquest cas, la finestra o la zona del Ti s’ha fixat en els canals 74 a 88 i la 

finestra pel Bs en els canals 107 a 124. Els límits han de ser la meitat de 

l’alçada màxima. Si haguéssim de decidir canviar els límits, després de 

l’interrogant, entraríem els nous valors separats per un espai. 
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La següent representació, mostra el pic característic del titani i es mostren els 

límits: 

CHANNEL COUNTS    0                        26938                   53876 
                  I--------------------------I-------------------------I 
   64     3159     *** 
   65     3612     **** 
   66     4347     **** 
   67     5334     ***** 
   68     6836     ******* 
   69     8954     ********* 
   70    11593    ************ 
   71    15097    *************** 
   72    19109    ******************* 
   73    23765    ************************ 
   74    29108    *****************************   Límit (meitat de l’alçada màxima)  
   75    34271    ********************************** 
   76    39558    **************************************** 
   77    44724    ********************************************* 
   78    48781    ************************************************* 
   79    51635    **************************************************** 
   80    53876    ******************************************************  Pic (alçada màxima) 
   81    53369    ***************************************************** 
   82    52516    ***************************************************** 
   83    50203    ************************************************** 
   84    46478    *********************************************** 
   85    42642    ******************************************* 
   86    37627    ************************************** 
   87    32722    ********************************* 
   88    28055    ****************************  Límit (meitat de l’alçada màxima) 
   89    23801    ************************ 
   90    19370    ******************* 
   91    16036    **************** 
   92    12997    ************* 
   93    10567    *********** 
   94     8582     ********* 
   95     7095     ******* 
   96     5931     ****** 
   97     4751     ***** 
   98     4061     **** 
   99     3472     *** 

  100     3038    *** 

 

Usant el comandament SPL és possible comprovar que aquests limites s’han 

fixat correctament, sent especialment necessari per l’espectre Bs. 

> SPL 
LATEST SPECTRUM ? (Prémer “Esc”) 
12 PURE ELEM.SPECTRA (Mostra una llista dels espectres 

emmagatzemats) 
TI1 BS1 ZN1 P 1 CO1 ZR1 AR6 AR5 AL1 FE1 CR1 MN1 
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WHICH OF THEM? BS1  (Entrar BS1 per seleccionar l’espectre de fons de 
radiació) 

FIRST CHANNEL: 0 ? 20 (Prémer “enter” o el numero de canal d’on comenci el 
dibuix de l’espectre) 

LAST CHANNEL: 255 ? 170  
WINDOW: 1 ? 5 (Prémer “enter” o algun numero per agrupar els canals, 

de 5 en 5 en aquest cas) 
RANGE,lower: 0 ?  (“enter”) 
RANGE,upper: 130640 ? (“enter”) 
 
LATEST SPECTRUM 1  (SLPS ) M.TIME: 120  DATE: 070205 
 
CHANNEL COUNTS    0                        65320                  130640 
                    I--------------------------I-------------------------I 
   20        69 
   25      211 
   30      1262    * 
   35      3707    ** 
   40      6656    *** 
   45      10816  **** 
   50      14715  ****** 
   55      11867  ***** 
   60      7224    *** 
   65      5358    ** 
   70      4746    ** 
   75      4842    ** 
   80      5242    ** 
   85      5812    ** 
   90      7155    *** 
   95      12329  ***** 
  100     30396  ************* 
  105     73616  ****************************** 
  110              123022  ************************************************** 
  115              130640  ****************************************************** 
  120     92620  ************************************** 
  125     52484  ********************** 
  130     30323  ************* 
  135     22485  ********* 
  140     21129  ********* 
  145     19318  ******** 
  150     14979  ****** 
  155     10394  **** 
  160      6293   *** 
  165      3372   * 
  170      1638   * 
  
12 PURE ELEM.SPECTRA 
TI1 BS1 ZN1 P 1 CO1 ZR1 AR6 AR5 AL1 FE1 CR1 MN1 
WHICH OF THEM?   (Prémer “Esc” en els 2 següents interrogants) 
GAIN SPECTRUM? 
> 
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7.1.1.4.- Mesura de les mostres de calibrat 

Abans de començar les mesures de les mostres de calibrat, s’ha de comprovar 

que l’analitzador ha estat connectat suficient temps com per què estigui 

totalment estabilitzat. Un mínim de 15 minuts. 

Per mesurar les mostres patró usarem el comandament CAL, en aquest 

exemple, hi ha disponibles 6 mostres patró, que es mesuraran 2 vegades cada 

una, amb pesos de recobriment de titani entre 0 i 27 mg/m2. 

El blanc o la mostra patró de 0 mg/m2 és molt important i és aconsellable que 

com a mínim, aquesta mostra sigui igual de substrat a les mostres 

desconegudes que després es mesuraran. 

> CAL 
OLD DATA: 12 SAMPLES, MODEL 9 (L’últim model calibrat és el 9, les dades 

es sobreescriuran) 
OVERWRITE? (Prémer “enter”) 
MEASURING TIME 15 ? 120  (Entrar un nou temps de mesura, 120s) 
MEASURE SAMPLE 1 (PR1)  (Situar el capçal sobre la mostra i 

prémer “Control-A” en el PC i així 
successivament) 

MEASURING: PROBE 1 TYPE SLPS 
               120 SECONDS 
MEASURE SAMPLE 2 (PR1) 
MEASURING: PROBE 1 TYPE SLPS 
               120 SECONDS 
MEASURE SAMPLE 3 (PR1) 
MEASURING: PROBE 1 TYPE SLPS 
               120 SECONDS 
MEASURE SAMPLE 4 (PR1) 
MEASURING: PROBE 1 TYPE SLPS 
               120 SECONDS 
MEASURE SAMPLE 5 (PR1) 
MEASURING: PROBE 1 TYPE SLPS 
               120 SECONDS 
MEASURE SAMPLE 6 (PR1) 
MEASURING: PROBE 1 TYPE SLPS 
               120 SECONDS 
... 
 
MEASURE SAMPLE 12 (PR1) 
MEASURING: PROBE 1 TYPE SLPS 
    120 SECONDS 



Composició superficial de xapes mitjançant fluorescència de raigs X 

 - 41 -

MEASURE SAPLE 13 (PR1)  (L’ultima mostra ha estat la dotzena, per 
això, prémer “Esc” per indicar que no hi 
ha més mostres patró per afegir) 

LAST SAMPLE 12?  (Prémer “enter” per confirmar que ha 
estat l’ultima mostra) 

12 SAMPLES 
 

La composició de les mostres de calibrat ha de cobrir el rang de les mostres 

desconegudes que es van a mesurar després. És necessiten de 5-10 mostres 

amb pesos de recobriment coneguts de l’element que s’haurà de mesurar; una 

d’elles de concentració mínima i l’altre amb la màxima. Els valors de les 

mostres restants hauran d’estar distribuïdes entre aquests dos extrems. 

És important que el valor de les mostres patró sigui el més exacte possible ja 

que d’aquesta manera millorarem el resultat.  

La composició química de les mostres patró ha de ser la mateixa que les 

mostres desconegudes posteriors, ja que si no és així poden intervenir els 

efectes de la matriu i donar resultats erronis. 

La uniformitat del recobriment és molt important, ja que depèn del producte 

utilitzat, del procés, del material, de les propietats de la superfície del substrat. 

El pes de recobriment mig pot variar d’un punt a un altre a través de la 

superfície de la mostra, en alguns casos, el propi procés de recobriment no 

aplica un gruix uniforme de material en el substrat o bé és la superfície la que 

pren de manera no homogènia el recobriment. 

Degut a aquestes variacions en el gruix de la capa i als efectes de la radiació 

dispersa (comentada anteriorment), pot ser convenient seguir aquestes 

indicacions: 

• Mesurar la mateixa mostra en 3 o 4 punts diferents i obtenir 

un valor mig (comandament AMS).  
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• Mesurar sempre en la mateixa direcció la mostra. 

 

7.1.1.5.- Assignar els pesos de recobriment de les mostres patró 

Després de mesurar les mostres de calibrat, és necessari introduir els pesos de 

recobriment coneguts de les mostres patró en el mateix ordre en que aquestes 

es van mesurar. 

Usarem el comandament ASY. En cas de cometre un error o voler veure una 

llista dels valors s’ha d’usar de nou el comandament ASY. 

> ASY 
OLD DEPENDENTS:   (Prémer “enter”) 
NEW: TI (Introduir un nom pel material mesurat, en 

aquest cas l’ abreviat de titani, TI) 
NEW DEPENDENTS: TI ?  (Prémer “enter”) 
 1. SAMPLE TI:   0.0000? 0  (Introduir el pes de recobriment)  
 2. SAMPLE TI:   0.0000? 0 
 3. SAMPLE TI:   0.0000? 4 
 4. SAMPLE TI:   0.0000? 4 
 5. SAMPLE TI:   0.0000? 8 
 6. SAMPLE TI:   0.0000? 8 
 7. SAMPLE TI:   0.0000? 12 
 8. SAMPLE TI:   0.0000? 12 
 9. SAMPLE TI:   0.0000? 13 
10.SAMPLE TI:   0.0000? 13 
11.SAMPLE TI:   0.0000? 27 
12.SAMPLE TI:   0.0000? 27 
12 * 1 ASSAYS 
 > 
 

7.1.1.6.- Anàlisi de regressió lineal 

Una vegada mesurades les mostres patró i assignats els valors dels pesos de 

recobriment d’aquests, es procedirà a usar el comandament MOD per fer 

l’equació de regressió que estimi el pes de recobriment. Aquest comandament 

relaciona el pes de recobriment (introduït en el comandament ASY) i la 

intensitat de les mostres patró (mesurades en el comandament CAL). 
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La forma més simple d’una equació de regressió és que aquesta sigui lineal. 

L’equació de regressió pel calibrat de titani seria: 

TIabTI ·+=  

La variable dependent de la part esquerra de l’equació és el pes de 

recobriment. El seu símbol és el nom que se li hagi donat en el comandament 

ASY (en aquest exemple és TI). L’ordenada d’origen és “b” i “a” és el pendent 

de la recta de regressió. La variable independent (intensitat de titani) 

s’emmagatzema com el nom de la regió de l’espectre (veure comandaments 

PUR o ASY). En aquest exemple també és TI. 

Es poden fer servir fins a sis variables independents en la part dreta de 

l’equació. Un exemple d’això és el nostre cas de titani sobre alumini (serveix 

igualment pel cas del zirconi en alumini), on les nostres independents siguin les 

intensitats de titani i Bs, la forma de l’equació seria: 

baIBs
bIaTI

Bs

TI

+=
+= ·

 

el resultat que obtindrem del pes de recobriment serà, en aquest cas: 

  

( ) ( ) ( )bIabIaBsTITI BsTIreal +−+=− ··:  

Un paràmetre en el que tindrem especial interès serà la desviació estàndard, la 

qual és el grau de dispersió dels resultats. Per al seu càlcul veure apartat 

Obtenció i valoració de resultats. 

 

En  utilitzar aquest comandament apareixeran tres paràmetres importants: 

• El coeficient R, és el coeficient de regressió i haurà de ser el més proper a 

1. Un valor més gran a 0,98 indicaria una bona correlació entre intensitat i el 

pes de recobriment. 



Composició superficial de xapes mitjançant fluorescència de raigs X 

 - 44 -

• El paràmetre S, és l’error estàndard de la regressió, haurà d’ésser el més 

petit possible. 

• El valor de T, és un valor estadístic que indica com de bé correlaciona una 

intensitat independent en l’equació amb el pes de recobriment. El valor de T 

ha de ser positiu i significativament més gran a 2 ( >2 valor bo, >20 valor 

molt bo). 

 

> MOD       
REGRESSION FOR TI? 
DEFINE INDEPENDENTS: 
Stop indep input by END-key 
1. indep:  ? TI     (Entrar Ti com la primera independent) 
2. indep:  ? BS    (Entrar Bs como segona independent) 
3. indep:  ? 
 
R=  .995 S=  .913 F(2,9)=  522.2  (Calcula els valors de R, S i F) 
--------------------------------- 
 
RESIDUALS?     (Prémer “enter”) 
NO. ASSAY  ESTIM.  RESID. ST.RES 
1  0.000   .054   -.054   -.059 P   
   (Prémer “P” seguit de “enter” per veure un llistat de valors 
 estimats i  residuals de cada mostra) 
CALIBRATION FIT 
NO. ASSAY  ESTIM.  RESID. ST.RES. 
 1      0.000   . 054    -.054    -.059 
 2      0.000   -.500     .500     .548 
 3      4.000   4.388   -.388    -.425 
 4      4.000   4.508   -.508    -.556 
 5      8.000   7.335    .664    .727 
 6      8.000   8.502   -.501    -.549 
 7    12.000 13.670   -1.670  -1.829 
 8    12.000 12.627   -.627    -.686 
 9    13.000 11.710   1.290   1.413 
10   13.000 11.975   1.025    1.122 
11   27.000 27.194   -.194    -.212 
12   27.000 26.537    .462     .506    
      (Entrar “D” para veure la representació  
      gràfica del calibratge o “Esc” si no es vol  
      veure) 
DELETE POINTS:  (Prémer “Esc” si no es desitja esborrar 

cap punt) 
COEFFICIENTS AND T-VALUES?  (Prémer “enter” i seguidament entrar “P”) 
INTERCEPT=  -2.996639e+01 
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SLOPE 1= 3.396888e-01 T= 24.51 P 
 
COEFFICIENTS AND T-VALUES FOR *TI* 

ITC  TI  BS    
SL -29.966392    .339688    .009058 
T                24.510798  30.432395 
      (indica l’ordenada d’origen, el pendent i el 
      valor de T) 
CHANGE INDEPENDENTS?  (Prémer “Esc” si no es volen canviar les     
>      independents) 
 

Podem millorar la regressió, és a dir, obtenir un coeficient de R major i un error 

estàndard menor , de tres formes diferents: 

- Eliminar punts, si es sospita que la mostra ha estat mesurada 

incorrectament o el valor donat per l’assaig no és correcte. 

- Afegir intensitats (independents) a l’equació. 

- Modificar les independents de manera que es faci servir una equació 

quadràtica en lloc de lineal; o dividir una intensitat en l’equació per la 

intensitat de radiació dispersa. 

 

• Com podem eliminar punts? 

> MOD 
REGRESSION FOR TI? 
DEFINE INDEPENDENTS: 
Stop indep input by END-key 
1. indep: TI? (Per afegir una indep. Només hem de posar el nom després de 

l’interrogant) 
2. indep: BS? 
3. indep:  ? 
 
R=  .995 S=  .913 F(2,9)=  522.2 
--------------------------------- 
RESIDUALS? 
NO. ASSAY  ESTIM.  RESID. ST.RES 
 1  0.000   .054   -.054   -.059 P 
 
CALIBRATION FIT 
NO. ASSAY  ESTIM.  RESID. ST.RES. 
 1  0.000    .054    -.054   -.059 
 2  0.000   -.500      .500    .548 
 3  4.000   4.388    -.388   -.425 
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 4  4.000   4.508    -.508   -.556 
 5  8.000   7.335      .664    .727 
 6  8.000   8.502     -.501   -.549 
 7 12.000  13.670  -1.670  -1.829 
 8 12.000  12.627    -.627   -.686 
 9 13.000  11.710    1.290   1.413 
10 13.000  11.975   1.025   1.122 
11 27.000 27.194   -.194    -.212 
12 27.000  26.537    .462     .506  (Prémer “Esc”) 
 
DELETE POINTS: 7 9 10 (Per eliminar algun punt teclejar els números 

seguit de “enter”; si hi ha més d’un separar-los 
amb un espai)   

RECOVER POINTS: (Per recuperar els punts eliminats, es procedeix 
igual que per eliminar punts) 

 
R=  .999 S=  .489 F(2,6)= 1793.1 (Veiem que el resultat millora eliminant aquests 

punts) 
--------------------------------- 
 
RESIDUALS? 
COEFFICIENTS AND T-VALUES? 
INTERCEPT=  -2.943814e+01 
SLOPE 1= 3.486290e-01 T= 43.68 P 
 
COEFFICIENTS AND T-VALUES FOR *TI* 
        ITC       TI         BS 
SL -29.438143    .348629    .008963 
T                43.680935  52.407242 
 
CHANGE INDEPENDENTS? (Prémer “enter” si es vol modificar les 

independents, en caso contrari prémer “Esc”) 
 

Per eliminar els punts que siguin necessaris, ens hem de fixar en el valor 

residual. Si aquest és major als altres, es procedirà a eliminar el punt. En el cas 

que tots o la majoria de valors residuals siguin molt grans, el que es  recomana 

és que es torni a calibrar de nou. 

• Després d’haver eliminat els punts s’ha de mirar el valor T, ja que pot haver 

canviat i és possible que alguna de les independents ara no ens serveixi. 

• Una vegada eliminats els punts sospitosos no s’ha de tornar a usar el 

comandament MOD ja que sinó l’analitzador torna a fer la regressió i agafa  

els punts que havíem eliminat. Es pot comprovar si s’han esborrat els punts 
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amb el paràmetre PAR, que ens mostrarà el pendent de l’equació de 

regressió i aleshores podrem comparar amb el que hem obtingut en el 

comandament MOD. 

 

Una mostra de les independents que es poden afegir en l’equació de regressió 

serien: 

Ti  Intensitat de l’element. Si s’ha afegit en el PUR es pot afegir com 

a independent. 

Ti/ = Ti/Bs Intensitat de l’element dividida entre la radiació dispersa. 

Ti*Bs  Intensitat de l’element per la radiació dispersa. 

Bs  Intensitat de la radiació dispersa. 

Bs/ = 1/Bs Inversa de la radiació dispersa. 

Ti*Ti  Quadrat de la intensitat de l’element. 

Ti*Fe  Producte de dos intensitats d’elements, sempre que s’hagin afegit 

en el PUR. 

Bs*Bs/ Inversa del quadrat de Bs 

Ti*Bs/ Inversa del producte de la intensitat de l’element i de la radiació 

dispersa. 

• Com podem afegir una independent? 

> MOD 
REGRESSION FOR TI? 
DEFINE INDEPENDENTS: 
Stop indep input by END-key 
1. indep: TI? 
2. indep: BS? 
3. indep:  ? TI*BS (Afegim una independent per veure si millora el 

resultat, en aquest cas Ti*Bs)) 
4. indep:  ? 
 
R=  .996 S=  .881 F(3,8)=  373.9 
--------------------------------- 
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RESIDUALS? 
COEFFICIENTS AND T-VALUES? 
INTERCEPT=  -2.970282e+01 
SLOPE 1= 4.657859e-01 T=  4.70 P 
 
COEFFICIENTS AND T-VALUES FOR *TI* 
              ITC            TI             BS          TI*BS 
SL -29.702823    .465785     .008998     -.000022 
T                       4.702373  30.889699  -1.284803 
(Veiem que el valor de T para la independent Ti*Bs és negatiu, per tant significa 
que no millora el resultat i es pot eliminar)  
 

• Com podem eliminar una independent? 

> MOD 
REGRESSION FOR TI? 
DEFINE INDEPENDENTS: 
Stop indep input by END-key 
1. indep: TI? 
2. indep: BS? 
3. indep: TI*BS? -  (Introduïm un signe menys després de l’interrogant) 
3. indep:  ? (Premem “Esc” ja que no afegirem cap més 

independent) 
R=  .995 S=  .913 F(2,9)=  522.2 
RESIDUALS? 
COEFFICIENTS AND T-VALUES? 
INTERCEPT=  -2.996639e+01 
SLOPE 1= 3.396888e-01 T= 24.51 
SLOPE 2= 9.058761e-03 T= 30.43 P 
 
COEFFICIENTS AND T-VALUES FOR *TI*  (Podem veure que la 3ª 

independent ja no surt) 
        ITC           TI              BS 
SL        -29.966392       .339688         .009058 
T                 24.510798  30.432395 
 
CHANGE INDEPENDENTS? 
> 
 

Per tant, si en afegir una independent, aquesta té un valor de T (mostrat en 

“coefficients and t-values for *TI*”) menor a 2 o negatiu, significarà que la 

independent no millorarà el resultat, i s’haurà d’eliminar i buscar una altra que 

ho millori. Per eliminar una independent, l’únic que s’ha de fer és posar un 

signe menys després de l’interrogant de la independent que desitgem eliminar. 



Composició superficial de xapes mitjançant fluorescència de raigs X 

 - 49 -

En general, per seleccionar el millor model, triarem el que tingui major valor de 

R i el menor de S.  

Exemples per seleccionar el millor model: 

Model 1    Model 2 
Independents: TI,BS   Independents: TI,BS 
R: 0,999    R:0,998 
S:0,530    S:0,560 
F(1,10)= 5000    F(1,10)=5000 
Punts eliminats: 2,6,9  Punts eliminats: 3 
 

Entre aquests dos models, escollirem el Model 2, ja que encara que tingui una 

R una mica més baixa, el valor de S no difereix en més d’un 25% i té menys 

punts eliminats (Model 1 tres punts eliminats i Model 2 un punt eliminat). 

 

Entre els següents models, només variarà el valor de F: 

Model 1    Model 2   
Independents: TI,BS   Independents: TI,BS 
R:0,999    R:0,999 
S:0,530    S:0,560 
F(1,10): 3000,0   F(1,10): 15000,0 
 

Entre aquests dos models, encara que el valor de S sigui una mica superior en 

el Model 2, com el valor de F és molt més gran en aquest que en el Model 1, 

escollirem aquest segon. 

En el cas que els dos models siguin molt similars, escollirem aquell en que el 

numero d’independents sigui menor. 

Model 1    Model 2   
Indep.: TI,BS,TI*TI   Indep.: TI,BS 
R:0,999    R:0,999 
S:0,530    S:0,590 
F(1,10): 3000,0   F(1,10): 4000,0 
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Entre aquests dos models, escollirem el segon ja que el valor de S no difereix 

més d’un 25%, té menys independents i els seus termes són lineals, no com el 

Model 1, que té tres independents i una d’elles no és lineal (TI*TI).  

  

Les modificacions d’un model, es poden fer en qualsevol moment sempre que 

no s’hagi calibrat models posteriors. Tan bon punt s’hagi calibrat un nou model, 

les dades del calibratge previ s’eliminaran de la memòria; el que no desapareix 

és l’equació de regressió, no obstant, aquesta no pot modificar-se més.  

Per exemple, calibrem un model (1) i mesurem les mostres desconegudes. Una 

vegada que acabem, volem mesurar unes mostres en un altre model (2) i 

calibrem aquest model 2 de nou i fem les mesures pertinents. Si volem tornar a 

canviar al model 1, no podrem modificar el calibrat ja que si es vol modificar 

haurem de calibrar de nou tot el model. El que si podríem fer, és mesurar 

directament ja que ens emmagatzema en memòria la recta de regressió  

obtinguda en el seu dia. 

 

7.1.1.7.- Mesura de la mostra de comprovació 

Una vegada acabat el calibratge es pot fer servir el comandament MST per 

mesurar una mostra de comprovació. Aquesta mesura s’emmagatzema a la 

memòria de l’analitzador i variarà la corba de regressió cap a dalt o cap a baix, 

però no canviarà el pendent. 

La mostra pot mesurar-se en qualsevol moment més tard. Com a norma 

general, s’escollirà el blanc com a mostra de comprovació. 

 

> MST 
MEASURING TIME 120 ?  (Entrar el temps de mesura desitjat) 
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STANDARD NAME: ? ZERO  (Entrar el nom de la mostra) 
MEASUREMENT (PR1) ?  (Prémer “enter”) 
MEASURING: PROBE 1 TYPE SLPS 
STANDARD       120 SECONDS 
ASSAYS:TI  -.307    
(el resultat s’emmagatzemarà amb els paràmetres del model) 
 

7.2.- OBTENCIÓ I VALORACIÓ DE RESULTATS 

Una vegada acabat el calibratge i obtinguda una equació de regressió òptima, 

podem passar a l’obtenció d’un pes de recobriment anteriorment desconegut. 

Per fer una mesura ocasional utilitzarem el comandament STR o Control-A del 

PC. El comandament STD ens donarà un valor de desviació estàndard. 

> STR     (comandament STR o “Control-A”) 
(MODEL 12: TI ON AL)  DATE: 22.04.05  TIME: 14-25-06 
MEASURING: PROBE 1 TYPE SLPS 
               120 SECONDS 
ASSAYS:TI 13.38 (Aquest seria el pes de recobriment d’una làmina 

de titani sobre Al, en mg/m2) 
 
> STD     (Ens dona el valor de la desviació estàndard) 
STDEVS:TI  .442  
 

Si tenim una mostra desconeguda, el millor és mesurar-la amb el 

comandament AMS. Aquest ens realitzarà una mitja de les mesures i és 

recomanable mesurar la mateixa mostra des de 4 o 5 punts diferents, 

comprovant sempre que els sensors inductius i el detector estiguin coberts per 

la mostra.   

> AMS      (Introduir el comandament AMS) 
MEASURE PR1    (Prémer “Control-A”) 
MEASURING: PROBE 1 TYPE SLPS 
               120 SECONDS 
ASSAYS:TI 12.23    (Primera mesura) 
MEASURE PR1    (Prémer “Control-A”)  
MEASURING: PROBE 1 TYPE SLPS 
               120 SECONDS 
ASSAYS:TI 12.36    (Segona mesura) 
MEASURE PR1    (Prémer “Control-A”) 
MEASURING: PROBE 1 TYPE SLPS 
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               120 SECONDS 
ASSAYS:TI 12.64    (Tercera mesura) 
MEASURE PR1    (Prémer “Control-A”)   
MEASURING: PROBE 1 TYPE SLPS 
               120 SECONDS 
ASSAYS:TI 12.54    (Quarta mesura) 
MEASURE PR1    (Prémer “Control-A”) 
MEASURING: PROBE 1 TYPE SLPS 
               120 SECONDS 
ASSAYS:TI 12.60    (Cinquena mesura) 
MEASURE PR1    (Prémer “Esc”) 
AVG.:  TI 12.48    (Mitja de les mesures) 
STDEVS:TI  .173    (Desviació estàndard) 
 

A partir de la desviació estàndard podem determinar l’error comès en les 

mesures, ja que si σ és la desviació estàndard l’error serà √3σ. D’aquesta 

manera tindrem, per la mesura anterior, que el resultat serà: 12,48 ± 0,720. 

 

Resultat = VALOR ± √3σ 

 

S’ha de  tenir en compte per la valoració de resultats la desviació estàndard, 

com més petita, menys error hi haurà en la mesura. També mentre es fa servir 

el comandament AMS s’ha de mirar que les mesures no variïn excessivament 

ja que si no obtindrem una desviació molt gran i no ens servirà. 
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8.- MÈTODE QUÍMIC: DETERMINACIÓ DE TITANI I ZIRCONI 

SOBRE ALUMINI 

L’alumini segueix un procés general pel seu tractament superficial. En aquest 

procés hi ha una sèrie de etapes estandarditzades,en les quals: el desengreix, 

part molt important, ja que es prepara la peça pels tractaments posteriors; el 

rentat, en aquesta etapa es pot veure si la peça queda ben desengreixada i 

també retirem les restes de tensioactiu que hagin pogut quedar; el decapat, el 

qual es realitza o bé en medi àcid o en medi bàsic, i serveix per treure la capa 

d’òxid natural formada en l’alumini;el segon rentat, el qual serveix per retirar les 

restes d’àcid o base del decapat i evitar que segueixin atacant el metall; el 

rentat amb aigua desionitzada, per arrossegar totes les impureses que quedin 

dels tractaments anteriors; la conversió, en aquest punt és quan s’obtenen 

capes de conversió i el que mesurem amb l’espectrofotòmetre de raigs X; i per 

acabar hi ha un assecat a l’estufa. (A la primera part del projecte final de 

carrera s’expliquen totes aquestes etapes més extensament) 

 

Per comprovar si les mesures que s’han fet amb l’analitzador eren correctes o 

fiables, com s’ha explicat anteriorment, s’han utilitzat dues metòdiques 

analítiques químiques (no conservatives) després d’analitzar-les amb l’aparell. 

Aquestes metòdiques, una per la determinació de titani, l’altre per la 

determinació de zirconi, s’explicaran tot seguit. 
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8.1.- DETERMINACIÓ DE TITANI 

El mètode usat per a la determinació de titani és un mètode destructiu, pel qual 

s’ataca la xapa amb una dilució d’àcid sulfúric i després per anàlisi 

espectrofotomètric s’obté una absorbància. Seguidament s’introdueix aquesta 

en una recta feta anteriorment i obtenim així un valor de titani en mg Ti/m2.  

 

Això es degut a que una sal quaternària de titani junt amb el peròxid d’hidrogen 

forma un complex (àcid pertitànic). La quantitat d’aquest complex pot ser 

determinada per espectrofotometria. A una longitud d’ona de 412 nm la 

desaparició del color groc del complex és directament proporcional a la 

quantitat de titani de la xapa metàl·lica. La metòdica està determinada per un 

rang de 1.75 a 28 mg Ti/m2. 

 

Els reactius que necessitarem per realitzar aquest mètode són: 

- Àcid Sulfúric 40% 

- Peròxid d’hidrogen 35% 

- Solució estàndard de titani 100 mg/L 

 

8.1.1.- Fabricació de la recta estàndard 

El blanc és una dissolució de 30 ml d’àcid sulfúric (40%) més 2 ml de peròxid 

d’hidrogen (35%), enrasat en un matràs aforat de 250 ml amb aigua 

desionitzada. 

Els patrons seran de 1, 2, 3, 4 i 5 mg/L de la solució estàndard de titani. 

Aquestes solucions es prepararan pipetejant 30 ml d’àcid sulfúric (40%), 2 ml 

de peròxid d’hidrogen (35%) més 2.5ml, 5 ml, 7.5ml, 10ml i 12.5 de la solució 
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estàndard de titani (100 ppm) respectivament, enrasant a 250 ml amb aigua 

desionitzada i homogeneïtzant. 

Cada un dels patrons junt amb el blanc es passen per l’espectrofotòmetre a 

una longitud d’ona de 412 nm. 

D’aquesta manera tenim una relació Absorbància- Concentració. 

 

Dades experimentals: 

[Ti] Teòrica [Ti] REAL Abs 

0 0 0,037 

1,0 0,956 0,055 

2,0 1,800 0,067 

3,0 2,603 0,080 

4,0 3,300 0,095 

5,0 4,400 0,123 

 

Taula: Dades de la concentració de Titani (teòriques i reals) i l’absorbància, corroborades per 

un ICP (espectrofotòmetre d’emissió atòmica). 

 

Gràfic de la relació Absorbància- Concentració reals de l’experiment. 
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8.1.2.- Mètode analític 

Es posa en una cubeta (300 x 300) la proveta o xapa a determinar el pes de 

recobriment. S’afegeixen 250ml d’àcid sulfúric (40%) i es mira que cobreixi 

completament la superfície. Es deixa reposar durant 15 minuts a temperatura 

ambient. 

Passats els 15 minuts es recupera l’àcid afegit anteriorment i es passa en un 

matràs aforat de 500ml, es renta la xapa i l’aigua de rentat també l’afegim al 

mateix matràs. S’afegeix 10ml de peròxid d’hidrogen i s’enrasa fins a la marca 

amb aigua desionitzada. S’agita la solució i es deixa reposar durant 10 minuts. 

Passats aquests 10 minuts es mesura l’absorbància a 412 nm tenint en 

consideració el blanc. 

 

8.1.3.- Càlculs i resultats 

El resultat de l’absorbància a 412 nm es trasllada a la recta obtinguda en base 

als patrons. S’obté a partir d’una absorbància una concentració determinada. 

La concentració de titani en mg Ti/m2 es pot calcular multiplicant el valor de la 

concentració per un factor, 2.94. 
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8.2.- DETERMINACIÓ DE ZIRCONI 

La determinació de zirconi és una metòdica molt semblant a la determinació 

anterior, la de titani. La metòdica esta determinada per un rang de 40 mg Zr/m2. 

 

En aquest cas , un cop eliminada la capa de zirconi, s’afegeix una solució de 

Taronja de Xilenol, la qual reacciona amb el zirconi per formar un complex de 

color taronja. La concentració és proporcional a la intensitat del color. La 

mesura es determina amb l’espectrofotòmetre a 535 nm. 

 

Els reactius que necessitarem seran: 

- Taronja de Xilenol (50 mg en àcid sulfúric 0.1 N en 100 ml) 

- Àcid sulfúric 0.1 N 

- Àcid sulfúric 5% v/v 

 

Material utilitzat de laboratori, a la part central la cubeta on es decapa la xapa i a la part 

superior dreta l’espectrofotòmetre. 
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8.2.1.- Fabricació de la recta estàndard: 

El blanc es realitza agafant 10ml de la solució de sulfúric al 5% v/v, afegint 2ml 

de colorant i enrasant amb aigua desionitzada fins als 25 ml del matràs aforat. 

Després s’agita. 

Per fabricar els patrons de 10, 20, 30 i 40 mg Zr /L, s’agafara del patró de 100 

ppm, 5ml, 10 ml,15 ml i 20 ml respectivament; s’afegiran 20 ml de solució de 

sulfúric al 5% v/v, més 4 ml de solució colorant (taronja de Xilenol) i s’enrasa a 

50 ml amb aigua desionitzada. Es repetirà cada pas per a cada un dels patrons. 

 

Diferents tonalitats de color depenent de la quantitat de zirconi que porti la mostra. 

 

Dades experimentals: 

[Zr] 
Teòrica  [Zr] REAL Abs 

0 0 0,041 

10,0 8,810 0,102 

20,0 17,200 0,149 

30,0 25,800 0,163 

40,0 36,400 0,169 

 

Taula: Dades de la concentració de Zirconi (teòriques i reals) i l’absorbància, corroborades per 

un ICP (espectrofotòmetre d’emissió atòmica). 
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Gràfic de la relació Absorbància- Concentració reals de l’experiment. 

 

8.2.2.- Mètode analític: 

S’elimina la capa afegint a la cubeta, amb la xapa dins, tanta solució àcida del 
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xapa amb la solució de sulfúric al 5% i s’omple amb la mateixa solució fins als 

500 ml del matràs. 

Per a la mesura del zirconi, s’agafa 5ml de la solució utilitzada per eliminar la 

capa en un matràs aforat de 25ml, s’afegeixen 5ml de la solució d’àcid sulfúric 

al 5% i 2 ml de colorant. La resta s’enrasa amb aigua desionitzada fins a 25 ml. 

8.2.3.- Càlculs i resultats: 

Quan la mescla és homogènia, s’introdueix a l’espectrofotòmetre i es mesura 

l’absorbància a 535 nm. Amb el valor obtingut s’introdueix al gràfic i obtenim els 

mg Zr/m2. 
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9.- RESULTATS 

Les taules següents mostren els resultats experimentals, la primera de titani 

sobre alumini i la segona de zirconi sobre el mateix metall.  

RESULTATS TITANI 

METOREX MÈTODE QUÍMIC NUMERO 
DE XAPA VALOR ERROR VALOR 

1 2,00 0,77 3,73 
2 2,02 0,42 4,67 
3 2,00 1,09 4,98 
4 5,68 0,83 4,98 
5 4,74 0,51 5,13 
6 4,85 0,77 5,29 
7 2,27 0,98 3,60 
8 3,27 0,52 4,20 
9 2,55 0,65 3,80 

10 3,08 0,25 4,51 
11 2,32 0,36 3,89 
12 14,96 1,73 16,12 
13 3,28 0,63 4,74 
14 4,19 1,29 5,34 
15 3,63 0,17 4,86 
16 4,01 0,90 5,27 
17 6,13 0,94 7,35 
18 3,84 0,54 4,65 
19 5,69 0,82 6,98 
20 7,48 0,91 8,54 
21 2,57 0,43 3,61 
22 1,54 0,34 2,90 
23 10,08 1,20 12,50 
24 12,74 1,35 13,87 
25 5,36 0,86 6,48 
26 8,15 0,93 9,32 
27 2,54 0,36 3,85 
28 9,26 1,01 10,26 
29 8,21 0,99 9,98 
30 16,98 1,05 18,21 

 

Taula 1: Resultats experimentals de Titani sobre Alumini del mètode químic i analític. 
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RESULTATS ZIRCONI 

METOREX MÈTODE QUÍMIC NUMERO 
DE XAPA VALOR ERROR VALOR 

1 6,71 1,14 8,21 
2 34,64 1,65 36,85 
3 12,30 1,68 14,65 
4 3,14 0,44 4,25 
5 4,75 1,26 5,27 
6 20,91 2,29 21,58 
7 15,28 1,12 16,78 
8 3,28 0,45 4,87 
9 6,45 0,98 7,95 
10 9,47 1,02 10,79 
11 2,15 0,25 3,25 
12 10,87 1,54 12,79 
13 1,96 0,15 2,87 
14 9,25 1,12 10,86 
15 1,47 0,12 2,34 
16 6,45 1,04 7,14 
17 3,17 0,47 4,65 
18 7,25 1,01 8,34 
19 9,26 1,12 10,54 
20 8,46 0,95 9,41 
21 3,01 0,51 4,60 
22 15,48 1,17 17,01 
23 20,27 1,58 22,31 
24 7,35 1,14 9,25 
25 8,29 1,24 9,87 
26 5,49 0,94 6,53 
27 3,25 0,50 4,81 
28 8,45 1,02 9,72 
29 2,44 0,35 3,75 
30 15,79 1,21 17,12 

 

Taula 2: Resultats experimentals de Zirconi sobre alumini del mètode químic i analític. 
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10.- ANÀLISI DE RESULTATS 

Com podem veure a les taules anteriors, en general, els resultats són una mica 

més alts en el mètode químic que els pesos de recobriments fets amb el 

Metorex.  

Com podem veure al gràfic següent, per les mesures realitzades de titani en 

alumini, en la majoria de les xapes, el resultat del pes de recobriment és més 

elevat en el mètode químic que el resultat obtingut amb l’analitzador. 

 

Comparació resultats Titani sobre Alumini
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Gràfic 1: Comparació de resultats Metorex- Mètode químic pel titani. 

 

En el proper gràfic observem que com en el cas del titani, en el zirconi succeeix 

el mateix, en general el pes de recobriment obtingut químicament és més alt 

que l’obtingut amb l’analitzador.   
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Comparació de resultats de Zirconi sobre Alumini
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Gràfic 2: Comparació de resultats Metorex- Mètode químic pel zirconi. 

 

Tots aquests valors són sense tenir en compte l’error obtingut ja que si de les 

mesures obtingudes amb l’analitzador se li resta l’error, la diferència entre els 

resultats d’ambdós mètodes és més gran i per tant no interessa. Per altra 

banda, si a els resultats li sumem l’error obtingut, tenim que en la majoria de 

casos la diferència en ambdós mètodes es redueix considerablement. 
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Comparació Metorex- Mètode Químic Titani
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Gràfic 3: Comparació de resultats havent sumat l’error de cada mesura al valor obtingut davant 

els resultats obtinguts pel mètode químic (cas titani sobre alumini). 

 

Podem veure com en el gràfic anterior la majoria de les mesures s’igualen, per 

tant els resultats d’ambdós mètodes s’assemblen més. Només 6 casos de les 

30 xapes presenten un pes de recobriment més elevat sumant l’error, aquests 

casos són les xapes número 4, 5, 6, 12, 14 i 24. 

Pel cas del zirconi, trobem que si fem la mateixa operació observem, com ens 

mostra el següent gràfic (Gràfic 4), que els resultats s’ajusten molt més que en 

l’anterior cas. Aquí trobem que només 3 xapes són les que sobrepassen el 

valor obtingut químicament, són les xapes 5, 6 i 16.  
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Comparació Metorex- Mètode químic Zirconi
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Gràfic 4: Comparació de resultats havent sumat l’error de cada mesura al valor obtingut davant 

els resultats obtinguts pel mètode químic (cas zirconi sobre alumini). 

 

Per tant, com hem vist a les anteriors gràfiques com a norma general, els 

resultats obtinguts mitjançant l’analitzador donen un valor més baix que els 

obtinguts per la via química. D’aquesta manera una eina per acostar-nos al 

valor obtingut químicament seria sumar l’error al valor obtingut a l’analitzador. 

Una altra manera és tenir patrons com més exactes possible millor, ja que així 

evitarem que l’error en les mesures sigui elevat i d’aquesta manera tindrem 

valors més exactes. 

S’ha de tenir en compte també que en el mètode experimental hi ha els errors 

experimentals, ja siguin de les dissolucions fetes o de l’espectrofotòmetre. El 

temps que s’indica a les metòdiques usades, en principi, és el temps just per 

atacar la capa de recobriment sense atacar el substrat, és a dir, l’alumini. 



Composició superficial de xapes mitjançant fluorescència de raigs X 

 - 66 -

Un detall important són les xapes, aquestes no han d’haver passat per l’estufa. 

Com s’ha explicat en el tema “Mètode químic: Determinació de titani i zirconi 

sobre alumini” l’alumini pateix una sèrie tractaments per la seva millora 

superficial, si recordem l’últim punt, després de l’etapa de conversió, on s’obté 

aquest gruix de recobriment, la xapa s’asseca i es passa per l’estufa per 

compactar i endurir aquesta capa de conversió. El que busquem nosaltres són 

xapes on després de l’etapa de conversió, hi hagi un assecat (aire a pressió) 

però s’eviti l’estufa, ja que d’aquesta manera els àcids usats per determinar 

aquesta capa, són molt més efectius.  

S’ha comprovat empíricament que xapes estufades no donen resultat, ja que la 

capa queda massa compactada i els àcids no són prou forts per atacar-la, si es 

canvia l’àcid (a més concentrat) aquest ataca massa la xapa i ataca l’alumini 

fàcilment, i per tant no obtenim un valor correcte en l’espectrofotòmetre i en 

conseqüència, el resultat final no és bo. 
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11.- AVALUACIÓ ECONÒMICA 

Els costos de realització de l’experiment es dividiran en quatre parts: 

1. Instrumental analític 

2. Consum d’energia 

3. Reactius 

4. Mà d’obra 

 

1. Instrumental analític: 

Els preus de l’instrumental analític corresponen als aparells de laboratori i 

material que es fa servir. Ens hem guiat amb els preus de proveïdors com : 

VIDRAFOC, ANORSA i PANREAC. 

 

ELEMENT PREU ( SENSE IVA) 

Metorex X-MET 970 91.000 € 

Espectrofotòmetre Perkin Elmer UV-VIS 6.500 € 

Cubeta de quars espectrofotòmetre  84.40 € 

Cubeta PVC per pesos de capa 25.50 € 

 

 

2. Consum energètic de l’experiment :  

No tenim en compte la il·luminació del laboratori. 

Durant una hora d’experimentació l’analitzador està contínuament encès. 

Contemplem els càlculs per una hora.  

 

ELEMENT POTÈNCIA CONSUM ENERGÈTIC 

Metorex 0,60 Kw 0,60 Kw·h 

Espectrofotòmetre 0,3 Kw 0,3 Kw·h 
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Per cada hora d’experimentació amb l’analitzador, el cost energètic és de 0.06€ 

cada hora. En el cas de l’espectrofotòmetre, el cost energètic és de 0,03 € cada 

hora de treball. Comptant que el preu de la llum és de 0.1 € Kw/h. 

Per tant el cost energètic es desestima ja que aquest és molt baix (per unes 90 

hores de treball no arriba als 10€).    

El cost de l’aigua es desestima, ja que s’utilitza molt poca quantitat i el cost no 

arribaria a l’euro per hora d’experiment. 

 

3. Preu dels reactius utilitzats: 

A l’experimentació utilitzem com a reactius: 

REACTIU QUANTITAT COST 

Àcid Sulfúric 95-98% 1 L 14.40 € 

Àcid sulfúric 0.1 N 1L 12 € 

Taronja de Xilenol 5 g 54.45€ 

Peròxid d’hidrogen 35 % 1 L 13.60 € 

Solució estàndard de 

Titani (1000ppm) 

100 ml 52 € 

Solució estàndard de 

Zirconi (1000ppm) 

100ml 52 € 

 

Si contem que necessitem 5 litres d’àcid sulfúric a aquesta concentració, i 

poder-la diluir per obtenir sulfúric al 40% i al 5% el cost del sulfúric serà de 72€. 

Tots els altres reactius el preu i la quantitat ja esta calculada per totes les xapes 

analitzades.  
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4. Mà d’obra: 

Per saber el cost de la mà d’obra ens basem en la informació d’una ETT: 

Auxiliar de laboratori ( Addecco ETT): 14 euros / hora . 

Un becari cobraria uns 6 euros /hora. 

Fent un preu entremig : 10 euros /hora. 

Hem fet els càlculs sobre 90 hores de treball: 900 euros.  

 

En aquest import en brut se li haurà de descomptar : IRPF, formació aturats… 

L’analista rebria  790 euros. 

 

Per realitzar el cost total de l’experiment, s’ha separat els dos mètodes que es 

comparen en aquest projecte. 

El cost total per la determinació de pesos de recobriments mitjançant 

l’analitzador Metorex és de: 91.900 € (inclou l’instrumental analític, consum 

energètic, preu dels reactius, mà d’obra). 

Per contra, el cost total per la mateixa determinació mitjançant el mètode 

químic és de: 7.766 € (inclou l’instrumental analític, consum energètic, preu 

dels reactius, mà d’obra). 

 

 

 

 

 

 

 

 


