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Energy Commission 
make any wnrranty or representation, express'or 
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teness, or usefulness of the Information contained 
in this publication, or that the use of any inform* 
otlon, opparatus, method or process disclosed in 
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assume any liability with respect to the use of, 
or for damages resulting from the use of any 
information, apparatus, method or process disclo
sed fn this publication. 
Mention of commercial products, their manufact
urers, or their suppliers in this publication does 
not imply or connote approval or disapproval of 
the products by the Nuclear Research Centra -
Negev or by the Israel Atomic Energy commission. 
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NRCN-436 (full text in Hebrew) 

POTENTIOMETRIC DETERMINATION OF THE TUNGSTEN CONTENT OF TANTALUM-TUNGSTEN 

ALLOYS WITH CHROMIUM (II) 

Zamir GAVRA, Sasson RONEN, and Reuben LEVIN 

May 1977 

ABSTRACT 

A method Mas developed for the potentiometric determination of the tungsten 

content of tantalum-tungsten alloys of different compositions, These were 

dissolved under conditions that enabled the tungsten content to be determined 

with chromium (II), Phosphoric acid was selected as a suitable completing 

agent for the prevention of the precipitation of tungsten and tantalum compounds. 

The use of chromium (II) required an oxygen-tight system and therefore the 

work was carried out in suitable vessels for storage and titration. 

(fu11 text in Hebrew) NRCN-436 

POTENTIOMETRIC DETERMINATION OF THE TUNGSTEN CONTENT OF TANTALUM-TUNGSTEN 
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May 1977 

ABSTRACT 

A method was devf>loped for the potentiomet1'ic determination of the tungsten 

content of tanta1um-tungsten a110ys of different compositions. These were 

ssol\'ed under condj.tions that enabled the tungsten content to be determined .ןd 

g .נרitable complexj נiPhosphc>Yic acjd was se1ected as a s 1.כן ( wlth chr()raium 

• agent for the prevention of the precipitation of tungsten and tantalum compounds 

the ~ required an oxygen-tight system and therefor כThe use of chromium (II 

• work was carried out in suitable vessels for storage and titration 
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מברא

לקוצביגרעינייםחיםלמקוריתכעטלפיתמשמשים ) la w!o I ~ Ta ~(וינגסטך Jטנטלי..ןב,נתכי

בכלל,הכימיתיבתעשיה , 3000oCכ-שלגביהיתבטמפרטוריתהמשמשיםלתנירים iכמרכיכיבלכ,

חר, kהבנלכחותאחדיםידבקביעתיהפרעיתהנתכים,כהמסתבונייתמעוררזהמטלירגוהרכב

שיבולשתורפיטנציומטריתיקביעהזה,להרכבויעילהמהירההמםהשיטתמיצעתזיבעבירה

הטיבגסטך,תכילתבקביעתהטבטליםהפרעתאתהמכטלת , Cr(II (-ב

תכילתלקביעת ) 2Jיספקטךןפיטןמטריית Cטיטךימטךיית(בגרבימטךיןח~שיטןתמןזכר'תבספךןת

אלהבעבודיתותר.בימצימצםטנטלים-טינגסטךבמערכתהדבית;רעבידית ר',מס .טונגסטך

,תהליכים ) 4ייבים(מחליפובעזרתאי ) 3מוציו(שיקוע,על-ידיניים IIהאתמפרידים

חזקמחזרשהיא , Cr(II (-בהשימושהביצוע,זמךאת'ומאריביםהשיטה'יוק Iאתהמקטינים

שלבעבידתם . ) 5רבים(יסידיתשלטיטרימטרייתבקביעיתנככדנקיסתןפסכייתר,

El.SIlamy -6י)Barak lt ( בעזרתטרנגסטןתכולתלקביעתדררמציייבת) Cr(II . הקביעה

יוצרלת-קומפלכסחומציתןבבוכחלתלפחןת) 6Mשלכריכיז ,HC,qשלחומציתכסביבימתכצו(ת

עםלעבודישמסירבל,הב!!לכעבירההביצועטרטרית,חימצהאיאו;ם;יתחימצהכמו:

כן,כמימשקעים.ליצירתהגירמתהתמיסותשל ) aging (זיקיךתיפונת::גלליתטריתמלסות

עלטנטליםבוכחיתהשפעתנבדקהולאהטובגסטך,המסתדררעלפרטיםהמ\זכרתבעכודהאין

הקביעה,

בעיות:למטפרפתרוןלמצואוביכי,בעכודתנו

 _לתבאיםרימיםותחימציכתבאיטינגטטך-טבטליםנתראיטונגסטך,,'המיסאפשרות )א(

הפיטנציימטרית,הקבלעהכזמךהשוררים

ו/אוטובגסטךתרכובותשלמשקעלםוהופעתזיקיךתיפעתשימבעיכאלההמסהתגאי L(ב

 HFהחימציתבתעריבתנעזךיתטרנגסטילהמסתבספר":המקובליתהשיטותטנטלרם.

 •-HN03ו
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עםבעבודהמפר~עה , N03ינוכחותבאלקטרודה,הזכוכיתאתתוקפת HFהחומצה

) Cr(II , החומצותתערובתעל-יד~נעשיתההמטהזו'בעבידהגםHF-l HN0
3 

אר ,

החומציתאתמרחיקזהטיפוללמאיידום,זרחתיתחלמצהמיטיפיםההמטהלאחר

HN0 (בעבודההמפריעות
3 

מרוכזת, ) ,HC,Q (מלחיתימצה r :מוסיפיםהבא.בשלב • ) HFי-

טנטלום.תרכןביתשלגזלטנ~.משקעמתקבל ,HC,Qהוטפתעםלעיתים~כי:נציין

זה.משקעממיסה HFשלקטןנפחהוספתקופרטיפיטציה.לתופעת?גרוםהעלול

השפעהאיןזרלעכירותעכורה,נעשיתהתמיטהארכזה.משקענוצרלאלעיתים

הפוטנציומטרית.הקביעהעל

נםייניפרק 2

ציוד 2,1

הבא;הצ~ודהרגיל,המעבדתילציודבנוסףנדרש.העבודהלבוצוע

 • ) 2,3(סעיףלהלושת!וואר Il)Cr (תמ~סתשלואחסן'ךלהכנהמינרכת )א(

 , Radlometerמתיצרת TTT ICבמכשירהשתמשנואוטומטי,לטלטורמכשלר )ב(

) 2 Titrigraph Type SBR ( וניתך)מיכניסידיריבושווה-ערר)מכשירככללהשתמש

אוטןמטי,לטיטור

מגיבי,ם 2 ', 2 ,

הבאים;במגיביםהשתשמנוהקביעותלביצוע

 • O. OSN K2Cr 20 ' 7שלילח,מכויתמיסה )א(

 • NH4 ( O.OSNכ 2Fe(S04נ 6H20·2של"לתמכותמיסה )כ(

 • ) 11 (כרוםשלמכויילתתמיסה )ג(

אנליטית.בדרגת-ניקיווהםהחומריםכל
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 lII (כרוםשלמכניילתתמיסה 2,3

הככה 2,3,1

נכתבירביתעבירותשבאורר,החמצועל"ידי'ם(ןןן) Iלכרבנקלמתחמצנת ) IIכרום(תמיסת

על-ידינעשית lכרום(ןן.הכנת ) 8,7Jריכרזהןקביעתאחסינהיציבןתה,'התמיסה;הכנתעל

 ,הפחמו)צת jך'י-תחמארארגרו •(חנקואינרטיתבאללירהאבץאמלגמתבעזרת ) IIlכרןם(:חיזרר

יהאחסךןהמכגהכלדתאיר 2,3,2

שלבנפחואדיתלת-צרמאביקבנוי ) 1ציןר(ראההמטכורתהתמיסהשלילאחסןולהכנההכלי

שקצחורגילבברזמצויידאחדפתחכיזים.מורככיםהקיצןנייםהפתחיםשביעלליטר. 2

ציבררידרראחר),אינרטיגז(אוהפחמודך·תחמוצתלבלווטייגיןבציגורממוררהאחר

בתמיסהט,:ולהזה,של'הברזהארורהשגיקצה'התמיסה,הכנתבזמןהגזאתמזרימיםזה

קצהברזים,שגיבעלבלטשמצריידהשגיהפתחהכלי.קרקעיתמעלם"מ 1שללגובהעד

למערכתט"יגיןצינירבאמצעותמתיכרהכלי,קרקעיתמעלס"מ 1לגובהעד,;טבולאחר,ברז

בןהזמילפרקפרטתמיר,סגוריהיאבבלי, Vלחלשחרררמירערהשניקצה-הברזהמטטרת.

הסגיר tמתאיכקוטרכית 1זכצינורמיתאםהאביקשלהמרכזיבפתחהתמיסה,אתמכינינז

מ'כנסתזהצינירלתורמ"מ. 4שלבקוטרבחיריםפניו,שטחבכלמנוקבאו'בתחתית

האמלגמה,עםהתמיסחשלהמגעשטחלהגרלתמייעדיםהצינירדפגיתעלהוזירים , Vהאבאמלגמת

מכסימל(מגעלהכטיחרבכרהאביקלתןראמלגמה'מעטלהרסיףניתיאפקטיבי,חיזירלהשיגכדז

על-ידיהתמיסהערביבהמחירר.הצינירעםבמגעבאשאינןבקרקעזתהתמיסהחלקשלגם

שעות. 12תירהתמיסהשלהימוגניחיזירמבטיחיסהאמלגמה~עםיהמגעהגזזרימת

 • tמזכוכיןעשוייםיהיו ) llכרום(עמבמגעז1באיםהצנרתחלקישכלעדיףהערהנ

הטיטרציהכליתאיר 2,3,3

משנימורכבהכליחמצו.חדירתהמונעבאיפוהיאגםכגןיהטיטרציהמתבצעתשביהכלי

העליווהחלק • EA 875- 20הואהתחתרוהחלקבהתאמה.המתחברים 1,1etrohmותיצרת Jחלקים

התחתון.החלקעלבהתאמהוסיגרקשיח,פלסטיקאיזכיכיתעשוי

פתחים:בשלשהמצוידהעלייוהחלק
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 • Metrohmמתיצרת lcombinedJ ~ EA 217משולנתפלטינהרודת Iאלקכלהכגםתאחדפתח

להרחקתהמשמשאיגרטיגזלבעביעשלישיפתחהמטטרת. ) Iכררם(!תמיסתלכניסתשניפתח

הטיטרציה.ונעתהדרגמההכבתנזמיהחמצי

הענרת •מגנטינדחשעלמונחהכל.נתמיסה.נענועלאחרהגז ' Iלשחרזלדאוגישכיכמד

המורכבמיכניממטרעל~יריארטימכיתנעשיתהטיטרציהלכליהאחמלןמכליהמטטרתהתמימה

 • Metrohnמתוצרת ,' iston Burette 274מטיפרסררטהביעל

האמלגמההכנת 2.3.4

HgCJlגרם 4ממיסים
2 

 20שרקליםמ"ל 250שלככרט .מי'ל 50של tJבכו HCZ ~ 6 1מ"ל-15נ

לאחרמזדקקים,במיםפעמיםמטפראותםשלטפיםגלולות,איגרגיריםבצררתאנץ.גרם

מלסיפיםקדים,מיםשלנאמבטהכליאתמקרריםמז'קקיס,מיםמ"ל 10חמלמיפיםהשטיפה

-HgCJl2התמיסתאתמיטיפיםמכןלאחרדקית,חמש'יימשךןמערנביםמרוכ~ת. HCJlמ"ל 5

במיםפעמיםמספרהגרגריםאתפיס tשריהתמיסה,אתשלפכיםדקות.חמשנמש:'ימערבבים

לשימיש.מרכגהלחאמלגמה tמזוקקי'

-. ~ 

 Cr(lll (תמימתחיזךר .....כ..כ

CrCi2המלחשלגרם 13,5שוקלים (H
2
0)4]Ci.2H

2
מלמיפיםליטר, 1שלבגפחלכיסמענירים ,] 0

SO ,! מ"לHC.il ,התמיס,'אתמעביי'יםלליטר.הקרובלנפחמזוקקים,,,מיםמשלימיםמרוכזת

 ,)זג;,לבעבועהפרעותשאיןאיב Tבאמלגמה(מלןהמצליידואריהתלת-צרלאביקשנתקבלההירלקה

בערר, 0.05 ,\שלבריכיז Cr(IIכתמיסתמתקנלתשעות 12במשדגזזרימתר rלאן

 )l ~ Cl (תמוסת,וכיזקבועת 2,3.6

מקרםאתלקבועישכיעל ,'~זהעםמשתבהלריכוזהיציבהאינה Cr(IIכתמיסתכאמיר,

מכויילת, Cr(VI (תמיסתזרת I'ג i',,;VJהתמיסהכיולעכודה,ביוםאחתפעםלפחותהתמיסה

ביחס Fe(II (שלקטיעידףשיהא lI)Fe (שלחרידהמגהמרסיפים VI)Cr (שלמדלדהלמנה

רמטטריםרקלת. 15כמשךאינרטיגזמבענעים , 1N H2S04כעזרתמחמיצים . Cr(VIל-כ

לקביעתבלבד, Fe(IIכתפיסתן,עזרתהנ"~הבדיקהעלחוזדים . C1'(II (בעזרתומטריתפוטנצי

 • Cr(IIJלצרלבח ) blankכ Itהשלרתרומח
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הקבי,עהביצוע 2,4

 100שלבבפחטפלוולבוסטובגסטךשלמ"ג 100עד' 20המבילדגם , Taח Wמהבתישוקלים,

מ"ל 3מרו:נזת, HN03מ"ל 3מזוקקי-ם,מיםמ"ל 10מררבזת, H3P04מ"ל 5מוסיפים ,ל",:ו

40% HF להוסיףביתובהמסהבעייתשלבמקרהמלאה.להמסהעדומחממיםHF וEiN03-, 

 • HF 40%מ"ל 0.5ומוIגיפים , HFל- HN03,לסילוקרחצישעהבמשיהתמיסהאתמא"ידים

שלבפחמעביריםמרוכזת, HC ~~ 1הכילללקועדומשלימזםפלסטי,כיוללבקבוקמעבירים

 .החמצולסילוקרקות 15במשךאינרטיגזלמבעבעיםהטיטרציה,לכלימרוכזת HC ~מ"ל 50

 .טונגםינןמ"ג 15לפחותשתכילהנבדקתהתמיסהשלמרידהמנהמוסיפיםמכו,לאחר

 .) IIכררםכתמיסתבעזרתפוטבצזומטרית,מטטריםהזמו,כלהגזכבעבועממשיכים

וממקניתדיוו 3

שללמטריתפוטנציקביעההמאפשריס'ם Iבתנא , Ta • '\1הנת,-בז.מסתנתעוררוותנעימספר

 ,-HN03ו HFהחומצותתערובתעל-יריבעשיתהנתךהמסתבונבורתכו,גםהטונגסטו.תכולת

מכוקרתבלתייבמיתן) I"jכריםעםמגיבהביטרטכיההמסה,לאחרלהרחזקוצודךישאך

Hבע~רתלהרחיקןהנמי!ןבאלקטרירות.פוגעתפליאורירשל
2

S0
4 

משקעים,להייוצרותגרם

מי-חמצו,איטרטר;תחומצהלית, .tאייחימצהמלחי!ו,ן Iצ Iכחךב Uמiוובליכממיסיםמסימיםבלתי

 ,) 9jתמיסו!ושלהזיקרןתופעתהיאטובגסטן,בתמיסו!ועליהלהתגברשישאחרתתופעה

השימןש .שעות)(מספרקצי"זמןפרקלאחרכברעימדותות t1ב!ומימשקעיםהופ'גתכלימר,

 , \Iהמבוקשיוות Clלחרהביאלאאלהמשקעיםלהמסת ) 10 (טרטרטג"ראמוןהידרו"כסיריבבתרן

 HFהחומצוגלתערובתבבןסףז~חתית,בחןו:,צהשימושעל-ידיפחרונןאתמצאואליבע'ות

המונע~קומפלכמבטופועלתהמפריעיתהחומצןתאזודמאפשרתהזרחתיתהחןמצה •-HN03ו

מהירהז Iהשזט . ) Ilכרוס(המחזרבעזרתנעשיתהפוטנציימטריתהקביעהמשקעים.הופעת "

התמיטה.שליום-י,~יכיזלורצרילחמצו,הסגורתמערכתרורשת~ךומדוייקת
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היאהטובגIבטןשלהתכרלהשכה\ב , Ta-\'iבבתכיכללבדררמשתמשיםהכימיתבתעשייה

משקלייםליחסן'\בחמתאימיםתחומיםגםבבדקובעבודתנו,משקלאחוזי 5110בתחרם

הטונגסטושתכילתבמקריםהדירק.באותיהיהקביעוחהמקריםשבכלומחברך,אחרים

 . ) O.03Nבריכוד(כגוןיותרמהיליתן) Iכר'ם(בתמיסותלעבידלשמשקליאחרז 5מ·קטנה

 . 1בטבלהמרב~שיניםד a·Wבבתכיט'נגסטושלהפיטבצי,מטריתהקביעהתיצאותIביכים

 ,נגסטיטי"לתתכשלומטריתהפךטנציהקביעהרתתוצא 1טבלה
שיגים,טןנגIבטו-טנטליםיחסיעכיר

שנקכעההכמ(תשנלקחיהכמריית

 )ג"מ( )ג"מ(

 ) IVכבגסטןטדעכור ) IVכבגסטוטו ) Taכטבטלום

115 0 0 
500 7.4 4 
250 7.4 5 
200 10,2 1 10 
200 20.1 201 
115 13.5 13.6 
115 18.1 2 18 
115 36.2 36.1 -,. 7 . 4S 45.7 .כ» 

115 68.5 3 68 
115 88.9 88.9 

ג'לטני,משקעלעתיםמתקך'טבטודם,שלגדילהכמיתוישכמידהכיזאת,עםנצייו

כרגיל,משתמשי\בבהםמ"ל-0.5לכנזסף ,) flF (40%שלניספתכמיתעל-ידילהמיסושניתו

האלקטרןרות.לאיכןלסיכוןקייםכזחכמקרח

החומצהריכוזכאשרהטיטרציה;שלהסיוםקודת Jקבלתעלמשפיעההזרחתיתהחרמצהכמרת

חדה,סירםנקרדתמקבליםלאמדי,גביה

שבטמפרטורותמתברר,הטיטרצוה.ככיקרירעל-יריהטיטרציה,עקומתצררתאתלשפרניתו

משקל),אחיזי-5מכפחיתטרנגסטושלנמיכיםריכוזיםרלגביהחדר,מטמפרטררתגברהות

 • 250Cל-לפחותבקרירצירך V ',יאזברורההטיטרציהעקומתאלו

2-  N03, 504האניוניםשנרכחיתנמצאן. nהנלמרכיביפרטאחריםקטיוניםהשפעתנבדקהלא
לקביעה.מפריעה Q4-~ Cו
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