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ובלוביוםטלטבלוםתכולתשלפולרוגרפיתקביעה

צירקונירםבנתכי

יברהג ,י •ןילןד'

 1978מדס-תשו"חאזאדר

(English title and abstract included) 

תקציר

צודקובווםשובנתכיםרביוביוםטיטניוםתכולתשלפולרוגרפיתלקביעהשיטהמתוארת

בתעריבתמומסתהדוגמההבקבעית.מהמתכותאחתמכל 4%עד 0.1%שוהריכוזיםבתחום

אוהחומצותבידוףלאחדהמלאה.המםהלקבלתחידרופלואוריתוחומצהחנקתיתחומצהשל

תמיםתכאשדפולרוגרפית,בשלטההתכולותאתקובעיםגופרתית,חומצהבבוכחות

בחומצת O • 4 ~ 1אצטטיונתרן O • 33 ~ 1גפרתיאשלגן , EDTA ~ O.1 1מכילההבישאהאלקטרוליט

היאביוביוםושל- lJ.3S Vהואטיטביוםשל ) E ,_כהגלחציפוטנציאל . pH-4בחרמץ ,-
.-0.67 V 

 1977מרסבתקבל:



NRCN-450 (full text in Hebrew) 

POLAROGRAPHIC DETERMINATION OF THE TITANIUM AND NIOBIUM CONTENT OF ZIRCONIUM 

ALLOYS 

Reuben LEVIN and Judah GABRA 

March 1978 

ABSRACT 

A method is described for the polarographic determination of titanium and 

niobium in zirconium alloys in the concentration range of 0.1% to 4% of each 

of the determined metals. To assure the complete dissolution of the sample a 

mixture of nitric acid and hydrofluoric acid is used. After evaporating these 

acids in the presence of sulfuric acid, the contents are determined 

polarographically with a supporting electrolyte solution of 0.1M EDTA, 0.33M 

potassium sulfate and 0.4M sodium acetate, buffered to pH 4 with acetic acid. 

The half-wave potential ,(E, ) of titanium is -0.35 V and that of niobium is 

-0.67 V. ' .-,../ . • • i 

Received: March 1977 

(full text in Hebrew) NRCN-450 

f ~ NrU סOF ZIRC זEN זf AND NIOBIUM CON ~ ANIU זI זPOLAROGRAPHIC DETERMINATION OF THE 

ALLOYS 

Reuben LEVIN and Judah GABRA 

March 1978 

ABSRACT 

A rnethod is described for the polarographic determination of titanium and 

niobium in zirconiwn alloys in the concentration range of 0.1% to 4% of each 

of the determined metals. To assure the cornplete dissolution of the sarnple a 

mixture of nitric acid and hydrofluoric acid is used. After evaporating these 

acids in the presence of su1furic acid, the contents are determined 

polarographically with a supporting electrolyte solution of O.lM EDTA, O.33M 

potassium sulfate and 0.4M sodium acetate, buffered to pH 4 with acetic acid. 

he half-wave potential ,(E,) of titaniwn is -0.35 V and that of niobium is ד
yz \ 

1'/ •• I r ._ 

-0.67 V. (: :,{ 

R~ceived: March 1977 
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מברא

שלטהמצרלכהגרעלגל,דלקבללצורגלםחומרלשמשמלםאשרצלרקוניוםנחכלעלבקרה

בנחכים.רטיטנלוםביוביוםתכרלתשלהיתר,בלילקביעה,ומהירהמדוייקתאנליטית

הנלוביום(קביעחהגרוולמטרלותלשיטוחכהשוואהיחרונוחהישלרההפולרוגרפלחלשיטה

הפרלרוגרפיחהשיטהכירם.המקרבלרתןהספקטרןפוטןמטריות )-Ti02כהטיטבירםאר Nb20Sכ-

הזמך.באותוהמרכלכיםשבישלקביעהומאפשרתומסובכוחארוכוחהפררוחמצרלכהאינה

הלררוללטיוחתכיבוחכעלילסודיתהםטיטניוםגםמטויימתיבמירהבייביום,כידוע,

 ) lן StTicosבקביעה.הפסריםגירחמאשרהידרוליזהמביעתהיאהעיקריתהבעיהמובהקות.

החימצהריכיזיהשפעתאחבחוהואנושא.אלקטדוליטכחמיסח 6Mגפדתיתבחומצההשתמש

שריכוזלשככלרגילהבירבלוםתמיפרתשלהפילריגרפיחצל-הגלפוטנצלאלעלהגפרתית

 .יתרלגרולהואהדלפוזיהוקבועוחרזשליליהואבצזאל oהפיטבמוכלם,החומצה

 ) Elving and 01son(3 . ) 3,2בחומצוח(גיוביוםשלפילרוגרפיהעלרביםפרטימלםקיימים

מיגרר HC ~בגוכחוחהמופקהפולרוגרפיהגל • 12M HCtו- 9M H2S04שלבמרייםהשחמשו

הדיפוזיה.בזרםיותראריכה"רמה"בגלליותר,טיב

בתמיסתבמ"לבייביוםוגרםמרקר 80המכילהביוביוםתמיפתנבדקהבמעבדתושבעשהבגיפוי

יזרםלמדלדהגוחהלאמאידהלחהשהתקבלההפולרוגרמה . 9M H2S04בישאליטאלקטרו

בלפיביאנוזי.שיטהשלהבמוכהלרגלשותגירם ) A 0.06ע/ gNb (שהתקבלהבמורהרלפרזיה

זהמכדיוםבייביים . 12M HCtגושאאלקטרוללטבחמיפתבייבלוםשלריכוזאותולבדוק

 oפילררגרפיתבשיטהאותולבדוקהלהביתוולאשוקע

הפימולטבית. Dבדיקתמתאפשרתלאלכי, . 12M IfC ~-באו-9M H2S04במגלבנואלטיטביום

4)Kurbatov ( פירופופפוריתחומצהבנוכחותוביוביוםטלטנלוםבדק

) pyrophosphoric acid (. פוטנצלאלכאשרלמדי,טובמוגדריתהישהתקבלוהפרלרוגרמות

 TI ~ E)כ = Vj E%(Nb) = -0.520 V 0.145-הוא: Dוניוכלוטיטבלוםשלחצי-הגל

קלומל.לאלקטרודתביחס
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והניוביוםהטיטגייםקביעתלפניהצירקיגייםאתלהרחיקבצורךהיאזיסיטהסלחםרינה

לקביעה).בסקלעתיהמפרלעקסה-תמםחומרהיאפלריפיםפט(צירקונלוםפולריגרפלתבדרך

 ) ethylenediamino-tetraacetic acid) EDTAבםפרות.כהעדסהרזכרומהאלקטרוללטלם

בקימפלכםא bשלחיזררקיבל ) Kennedy(5ביותר.המתאיםהניסאהאלקטררליטהוא

Nb-EDTA -0.593-נ V 3ב-pH • תערוניתלקניעתנסלטתרהסתמשהראNb-Mo -יNb-Ti • 

עלהספעהלרראלןחיזורגלאירלטונגםטיראילרהניובירםגללהקטנתגרםטנטלרם

בייכיום.קבלעת

6)Kirby and Freiser ( כגרן:הסרביסהפרננטריםהספעתאתברקרpH , ריבוזEDTA יהחוזק

ומצאו: , Nb-EDTAהקרמפלכםסלהפרלרוגרפיתההתנהגיתעלהיובי

 , pH 4-7ה-בתחוםויצלבקבועהראבחומצדות.תלולהקומפלכםסלהדלפוזיהזרם )א(

הדיפוזיה.בזרםמסמעותיתירלדהחלהאחרים pHבערכיאך

מסתבההקומפלכססל ) E ,(חצי-הגלרפוטנציאל ) reversible (הפלךהואהמתקבלהגל )ב(
'2 

 . pHה-סיבויעםליניארלבאיפו

 • EDTAה-בריכוזתלותללאהואחצי-הגלפוטנציאל )ג(

 K2S04 fמכילרוסאיבןתמיסותלבין 0.33M K2S04המכילרתתמלמותבייהתוצאותמהסוואת

K2S0הכילוסלאהתמיסותסלחצי-הגלספוטנציאללברמתבדר
4 

 . V 0.15ב-יותרחיוכל

החרמצלותרשיערר O.lM sodium acetateר- +0.05M EDTA ,O.4M Nb5מ_הררככוהתמיםות

) pH ( המכללהמתמיםהשהתקכלהדיפוזיהזרםסיערר .-5.6ל 3.4כיןנעK2S04 קטיהלה

 pHבערכי ipH-4.8כנעשואלרמדידותגפרתי.אסלגןללאהתמלטהסלמזהכ-%ך

מגיע,למשל, pH-6.5כיותר.גבוהיםהתמלםרתמרגיסניכיר ~ 1הזהפרסייותרגבוהלם

 .כרלוהדיפרזיה'יירטמשיערר-40%לעדההפרש

להסיגכדיהפולרוגרמות,ביצרעלפניהנמדררתהתמלסרתאתלהרתיחסיסלנומתברר

 . Nb-EDTAהקרמפלכםסלמהירההיייצרות

שקומפלכםהוברר . Nb-EDTAכדוגמתפרלריגרפלתלקכיעה Ti-EDTAהקרמפלכסהתאמתנכדקה

צירקרבלרם.בברכחרתרבירבירטטיטבירםשלמימרלטניתלקביעהמתאיםטלטנלרם
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נלטיללחלק 2

ריאגנטים 2.1

 , 0.1M EDTAהמכילה 1מסי ) supporting electrolyteכנישאאלקטריליטתמיסתכא)

0.33M K2S04 . 7כגרם 37שיקליםליטר 1שלבכיסS ,Na2(EDTA אשלגןגרם

מזרקקלם.במיםליטרעדרמרהליםבמ.יםאצטטינתרןגרם-19יגפרתי

שלבכרס . pH-4ב 0.33M K2S04 ,O.lM EDTAהמכילה 2מסינישאאלקטריליטתמיסת )ב(

אצטטי.נתרןגרם-10יגפרתיאשלגןגרם Na2 (EDTA, 75 (גרם 37שיקליםליטר 1

חרמץחרמצתעם pH-meterבעזרת pH-4למעביריםמזרקקים,מיםמ"ל-800בממיסים

ליטר.עדמיםעםימרהלים

מרוכזת.מלחיתחומצה )ג(

מרוכזת.גפרתיתחימצה )ד(

הידרופלואורית.חומצה )ה(

גרם 1.43פלטינהבכוריתשוקליםבמ"ל).מ"ג 1 (ניוביוםשלסטנדרטיתתמיסהכר)

Nb205 . הידרופליארריתחומצהמייל-2רמררכזתפרכליריתחרמצהמ"ל-5כמוסיפים

מפוליאתילן.ליטר 1שלכיוללבקכיקהתמיסהאתמעביריםמלאה.להמסהמרוכזת

ומוהליםהידרופלראוריתחומצהמ"ל-25יפרכלוריתחימצהמ"ל 100עודמיסיפים

הכיול.לקועדמזוקקיםבמים

גרם 0.834פלטינהבכרריינשוקכיםבמ"ל).מ"ג 2.5 (טיטנירםשלסטנדרטיתתמיסה )ז(

Ti02 ניובלום.שלסטנדרטיתתמיסהלהכנת )ר(התנאיםעלוחוזרים

צירד 2.2

רגיל.מעבדתיצירד )א(

מ"ל. 100בנפחמפלסטיקכירלבקכרק )ב(

~יל. 250כנפחטפלרןבוסות )ג(

 , Palariter PO 4מודל Radiometer (Copenhagen (פלררוגרף )ד(
 . Polarecord E 261מרדל Metrohmאר

 • pH-meter )ה(
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העבודהמהלר 2.3

הדוגמההמסת 2.3.1

חומצהמ"ל 30מוסיפיטדוגהמ.גרט-1בשוקליטמ"ל 250בנפחיבשהטפלווכוסיחבחור

מלאהלהמסהעדמחממיםמרוכזח.הידרופלואודיחחומצהמ"ל-10ומרוכזחמלחית

הכיול.לקועדמזוקקיםבמיטומוהליםמפלסטיקמ"ל 100שלכיוללבקבוקועמבירים

פו;רוגרפות;קבועההדוגמההכנת 2.3.2

מ"ג-5יבייביים'מיג lכ-המכילהמרידהמנהמעבירים ) 2.3.1(טעיףהנ"למהתמיסה

מררכזתגפרתיתמרצמהמ"ל 0.5מרטיפים'מיל. 30בנפחזכיכיתכרסלתווטיטנירם

אצטטינתדימ"ג-300-500כמיטיפיםמקדריט,ניכדים.לבביtבאדיםלהופעתיכדימנדפים

חמיטחמ"ל-20כממיטים .חימצית)בטביבה EDTAשקיעחמניעחלשtבהחימצה(לטחירחמיצק

מכיאיםמקדריט,המשקעיtב.כלשלמלאהלהמסהעדמחממיט . 1מסינישאאלקטרוליט

התמיטהאחמעכיריטמיצק.אצטטינחרועטאיחימץחימצחעט pH-meterבעזרח pH-4ל

נישאאלקטריליוכחמיסחעטהכייללקועדימיהליטמ"ל, 25בנפחכייללבקבוקהצלולה

 . 2מס'

פו;רוגרפותקבועה 2.3.3

שלקביעהבטמפרטורהמדידיתהמאפשרפילריגרפילחאמעביריט ) 2.3.2(סעיףהחמיסהאח

C 30 . 1סfO . רישמיםדקיח. 10במשרחנקוהזרמתעל-ידימירחקבחמיטההמימטהחמצו

יולט. 1עד 0הפוטנציאליםבתחיםהיטוריחשבישלפולריגרמה

כוולעקומתהכנת 2.3.4

בלובייםשלהסטבדרטלתמהתמלטהמ"ל 2.0 , 1.5 , 1.0 , 0.5 , 0שלמדודותמנותמכיבלם

בחמיטותמטפליםטיטבלום.עבורדומהטירהמכיביםמיל; 30בנפחזכוכיחכוטוח-5ב

והטיטביוטהניוביוטרלכוזשלכיולגרףומכיביט-2.3.3ו 2.3.2הטעיפיטלפי

הדיפוזיה.זדטלעומתלמ"ל)(מיקרוגרם
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התוצאותחישוב 2.4

הנוםחה:לפיהטיטניוםאוהגיוביוםתכרלתאתמשחבים

C
Ti 

or C
Nb 

l%) = a·a·d·100 
Wx106 

a למיקרראמפר)למ"ל(מיקררגרםהכיולמעקרמותהקושיפוע. 

a (מוקרואמפר).הדיפוזיהזרם

d המיהול.מקדם

W (גרם).הדוגמה.משקל

ידיייתיצאית 3

קביעההמאפשר Ti-EDTAהקרמפלכםשלהפרלררגרפיתההתנהגרתבמירחדנבדקהזרבעברדה

 . Zircaloyבנתכירנירבירםטיטנירםשלםימרלטנית

הם:השיטהיתררנרת

המאפשריםצירקרנירם,רעםטיטנירםעםנירבירם,עםמםיםיםקרמפלכםיםיצירת )א(

ממרשכת.לתקרפהבתמיםהיציברתם

ריכרזבכלפרלררגרפילגלגררםאינרבנתך,האריחלקאתמהרהאשרצירקרנירם, )ב(

מצריכהאינהפרלררגרפיתבשיטהרהנירבירםהטיטנירםרקביעת EDTAבנרכחרתשהרא

הצירקרנירם.שלבורקדמתהפרדה

 pHה-השפעת 3.1

 •-8.5ר 2ביי pHבתחרם 1בטבלהמםרכמתהתמיםהבחרמצרתפרזיההדיזרםתלרת
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 pHנ-חצי-הגלופוטנציאלהדיפוזיהזרםתלות 1טנלה

 g/mR. !! 20בריבוזטיטניוםענור

 • 1מם'נושאבאלקטרוליט

pH יההדיפוזזרם;;> E 

) A !!( ) V ( 

2 0.80 -0.24 

3 1.33 -0.26 

4 1.30 -0.36 

5 1.32 -0.44 

7 1.00 -0.58 

8.5 0.50 -0.84 

NRCN-450 

הדיפוזיהזוםזהמתחוםאחוים pHבעיבי . 3-5נתחוטמדלדותהמאפשרקבועזרםמתקבל

לבדזקה.המפרלע EDTAשוקע-3מהנמובים pHבערכלבזנציזונזבות.במזדהקטו

 .) 1טבלה(ראה pHה-משבויימשמעותיבאופומושפעחצז-הגלפוטנציאל

 EDTAויבוזיהשפעת 3.2

פוטבצזאלעלאוהדיפוזיהזוםעלהשפעהאיו 0.12Mעד O.OlMמ- EDTAשללוזבוזים

 .) pH 4 ,0.33M K2S04 (קבועיםנשמויםהתנאיסשארכאשו Ti-EDTAהקומפלבםשלחצי-הגל

 V 0.76-ל- V 0.35-מ-חצי-הגלפוטנציאלהשתנה EDTAללאוםטיטניבתמיםתת tז~לעומת

 . ) 1וךצי(ואה
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 _-1.0r-------ץ-------,------ r-------ד----------r ר--

0.1M 

0.12M 

-0.9 

-0.8 

0.07M 
0.04M 

0.01M 

-0.7 

-0.6 

 !::נ
-0.5 c; 

 :::ו

~ 

:>-
~ -0.4 

-0.3 

-0.2 

-0.1 

 ס~-------ג------~------~------~----------~
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

ןנ) A (דיפוזיהזרם

טיטניוםשלהדיפוזיהזרםעל EDTAריכוזהשפעתאתהמראהפולרוגרמה 1ציור

 • 20ןנ g/m ~בדיכוז
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הלינלהחיזקהשפעת 3.3

מסלקלם 2מטבלה . Ti-EDTAהקימפלבסשל E ,יעלהדלפוזלהזדםעלשמפלעהלובלהחוזק
'i 

רלבוזהקטבתעםולורד ~. 33M K2S04עםבעבודהמתקבלבלותרחגבוההדלפוזלהזרםכל

 .) 2צלור(ראהקבועלםבשארובמערכתהתנאלםשארהגפרתל.האשלגו

Kברלכוזחצל-הגלופוטנצלאלהדיפוזיהזרםתלות 2טבלה
2
S0

4 
עבור

 . 1מסינושאבאלקטרוליט g/m ~ 20 ~בריכוזטיטניום

Kריכוז
2
S04 הדלפוזלהזרט, E 

'i 

) M ( ) A (כןגV ( 

1.1 -0.36 

0.115 1.1 -0.32 

0.330 1.5 -0.30 

0.445 1.3 -0.30 

הדלפוזיהזרמלעלובלובלוםטלטבלום ~'שהדדלותהשפעות 3.4

קבוענשמריIבהטיטניריכוזאחדבניסייהמתכ,ות.שתישליתהדדיהשפעותנבדקו

)~ g/m הביוביוםריכוזנשמרהשנלבניסוימשתנים.הניוביוםריכוזיכאשר ) 20ןג

)~ g/m אלקטרוליטבתמיסתנעשוהקביעותכלמשתנים.הטיטניוםריכוזיכאשר ) 40ןג

זהה.נושא

 .) 3טבלה(ראההמתכותשתישלהדיפוזיהזרםעלהדדיתהשפעהאיוכיהוכלחוהתוצאות

שלהו. ) E(וחצי-הגלפוטנצלאלשמתנהלאכוכמו
'i 
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 1- .ס,--r ........-ןה--,..-----..-----.----.--,---

O~ __ L-______ ~ ______ _L ______ ~ ____ ~~ 

o 0.5 0 . ן 5ן.

ע) A (דיפרזיתזרם

-0.9 

-0.8 

-0.7 

-0.6 

Sב

 ;:ו 0.5-
.1: 

:> 

-0.4 

-0.3 

-0.2 

 0- .ן-

2.5 

יע?הריפיזיהזרמע? ) K2S04(ייכיזהלינלהחיזקהשפעחהמראהפי?ייגימה 2צליי

טיטנירמ.ש? ) EL (חצי-הג?פיטנציא?
-2 
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סלהם.הדיפיזיהזרמיעליהבייבייםהטיטבייםריכיזיסלההדריחההספעה 3טבלה

הריפיזיהזרםהריכיז

)!!. lJg/m ( ) IJA ( 

יםיביבייםטיטביבייבייםיםטיטבי

20 0 1.6 0 

20 20 1.6 0.6 

20 40 1.6 1.2 

20 60 1.6 1.8 

0 40 0 1.2 

20 40 1.6 1.2 

40 40 3.0 1.2 

60 40 4.4 1.2 

יגייביוםטיטגייםשלחצי-הגלפיטבציאלועלהדיפוזיהזרמיעלהצירקוביוםהספעח 3.5

ריכוזסבהךחמיסוחהיכביהד'יגמה,רובאחמהווהסהואהצירקוביום,הספעחבדיקחלסם

רהבירביוםהטיטבירסריכיזיבמ"ל.מ"ג-4לבמ"לגרםמיקרי-200מהשחבההצירקרבירם

בחכילבדרקשאפסרכך Zirca1oyב-המחברחליחסיהחאימרהריכרזיםקבועים.בסמרר

איךהב"להצירקרבירםלריכרזיבירבירם.-1.0%רטיטביים 0.5%המכיליםצירקרביים

 • ) 3(ציררחצי-הגלפיטבציאליאחמסביםראיבםרבייבירםטיטבירםשלריפרזיהזרמיעלהספעה

 .-0.1%מבריכרזיםצירקובירםבברכחרחהב";המחכרחקביעחאחמאפסרחהפר;ררגרףרגיסרח

בריכרזיםקביעהמאפשריםהברכחיחבסיטהזכריםהמרלמיהרליםבהחאםהאופטימליהחחרס

 . 4%עד

נרסאאלקטררליטסליבחמיסרחצירקרביוםסלהיספהללאברשאאלקטרר;יטסלבחמיסרח

 .) 4טבלה(ראהזההשאריחזרםבמדרצירקרבירםמ"ג 100הכילאסר
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 _ו.ס~--------------------------------------------ר--

---4.0 mg(Zr)/mt -י

-'1',,--2.0 mg(Zr)/mR. 

o mg(Zr)/mR. --~ 

O~~~----~~----~~----~~----~~--~~~ 

 ) IJA (דלפןזלהזרפ

שונלם.כרלכוזלםצלרקינליםכנוכחותונלוכלוםטלטנלוםשלפילריגרמה 3צלור

NRCN-4S0 

-0.9 

-0.8 

-0.7 

-0.6 

s:! 

t:; 

c -0.5 

> ....... 

-0.4 

-0.3 

-0.2 

 0- .ו
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רבירבירם.טיטבירםסלהדיפרזיהזרסיעלהצידקרבירםריכרזהספעת 4טבלה

 • D' 2סברסאבאלקטררליטבהתאמה. , 40ע g!m !-ר 20ע g!m ~בריכרזיס

הדיפרזיהזדסרסהצירקרביריכרז

) A (ע

)~ mg!m ( רסרביבירסטיטבי

0 1.30 1.02 

0.4 1.40 1.10 

0.6 1.24 1.10 

0.8 1.34 1.12 

1.6 1.34 1.10 

2.0 1.40 1.05 

4.0 1.40 1.06 

בכסרתצירקרבירסעלרלהבידרף,בשלבהמידהעליתרמרקטנתהגפרתיתהחרמצהכמרתבאס

להמיוכס.שקשהלמשקעיסלגררסמ"ג 100עלהערלה
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