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הביקלובתחמוצתכבוקלאי-ניקיובותשלטפקטרוכימיתאנליזה

הראלא'לורבר,א'גולדברט,צ'

 1981בובמבר-תשמ"בחשוו

תצקיר

בניקלאי-ניקירנרת 23שלבמרתיתלקביעהשרנרתספקטרוכימיותשיטרתמתוארות

עלמשתרעהדינמיוהתחרט ppm 175הואהממרצעהגילויסףהביקל.ובתחמוצתמתכתי

הט:שבבדקוהיפודותגודל.סדרי 2.5

~ V, Ti,Sr ,Sn,Si,Pb,Nb,Mo,Mn,Mg, In,Ge ,Ga, Fe, l:u,Cr ,Co ,Cd,Ca, Bi, Ba, B,A • 

 1979ארקטרברנתקבל:



NRCN-488 (full text in Hebrew) 

SPECTROCHEMICAL ANALYSIS OF IMPURITIES IN NICKEL AND IN NICKEL OXIDE 

Zvi GOLDBRAT, Avraham LORBER, and Alon HAREL 

November 1981 

ABSTRACT 

Various spectrochemical methods are described for the quantitative 

determination of 23 impurities in metallic nickel and in nickel oxide. 

The average limit of detection is 1*5 ppm and the dynamic range lies over 

2.5 orders of magnitude. The elements that were determined are: 

AK.B.Ba.Bi.Ca.Cd.Co.Cr.Cu.Fe.Ga.Ge.In.Mg.Mn.Mo.Nb.Si.Sn.Sr.Ti.V. 

Recieved: October 1979 

(full text in Hebrew) NRCN-488 

AND IN NICKRL OXIDE ז,SPECTROCHEMICAL ANALYSIS OF IMPURITIES IN NICKE 

Zvi GOLDBRAT, Avraham LORBER, and Alon HAREI, 

November 1981 

ABSTRACT 

Various spectrochemical methods are described for the quantitative 

. ination of 23 impurities in metallic nickel and in nickel oxide ~ dete 

The average limit of detection is 1t5 ppm and the dynamic range 1ies over 

: etermined are ,2.5ן orders of magnitude. The e1ements that were 

. Ti J V ,'נ lo, Nb J Si J SJ1, S ·~,1 ח ~, Ga,Ge, In,Mg נA9. J B, Ba, Bi,Ca,Cd,Co,Cr ,Cu, Fe 

Recieved: October 1979 
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מביא

יבניקלבניקלאי-ניקליניתלקביעתטיניתספקטריכימייתטיטיתלמציאניתןבספרית

הפליטה.ספקטריםעלהמביססיתאיקסיד

חלילהקתידה ;) l)(sparkכנלציץטלטית:מארבעבאחתלהלעשנתיכרלהניקלעירור

) 2)Cho11ow cathode ( ; כמיטרלתפלסמהICP (; כלטרזרםקטתDC arc ( 3+9כסימיכלן (. 

ועלכידמייחדיםסטנדרטיםרכישתמחליבתהניציץשלטתשרבות.מגכלותאלולטלטית

אלנוחלילהכקתידההעלריראחלדה.גיאומטריתלצירהלהכיאהבמטרההדיגמהשלמכני

הקתידה.טלהמכנהחומרלעל-ידיזיהוםבגללנקלכניקלעקכיחשלאנליזהמאפשר

אל-כלטלבי-זמנלתאנליזהמאפטרתאלנהלרשיתניהעימדתהמישרלחהפלסמהמערכת

האנללזהזמןאחהמאריךדכרכנפרד,ספקטרליקיכלעליעכודצירךרישהניקירנרת

כה,עדניתן,לאלטרזרםקטתבאמצעותאי-ניקייניתקביעחבעתכדאית.לבלתייהיפכה

נקי.נלקלטלבאנליזההנדרשיםאי-הניקירנותכלאתלקביע

כלטלבי-זמניתקביעהטתאפטרריעללה,נןחהשיטהלפחחמאמציםנעשרזאחבללאןר

 . ppm 1הראהגילויסףבאשרובחחמוצחובניקלאי-הניקירנות

השיטהפיתיח 2

19900שלהרתיחהנקידת C ,NiO , טלהפליטהיספקטריםבמייחדגכי;ןהאינהNi איני

הטפקטריבימייחהטיטיתכבלהחימראתלבדיקמאפסריתאלוחכוניחשחיכקייים.עשיר

 • carrier distillation ;hufferלשלרה;סלטהלשר:זרםבקשחעלרירשלהלריעיח

 4כפרק-2י 1בטבליתלדלכו.עלשפיתחיאלייכןמהטפריחהשיטיחכללפירטילהלן

כהתאמה.המרלדה,יחנאיהשיטיחשלהלכולחמיצגית
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ישירהקביעה 2.1

ימהירהניחהזישיטהתיטפת.בלללאמגרפיט,באלקטרידה NiOשלשקילהבמיתמעררים

שנבדקי.השמתניםלהלו • NiOב-אי-ניקייניתלקכיעתהתאמתהאתכדקניילכו

הקשתנזמןבאלקטרידההחימרהתנהגךת 2.1.1

לה.מחיצהאליניתזהקשתבזמרבאלקטרידהיציבאינישהחימרהיברררכיםבניסייים

קיטרהקטנתיכוכאלקטרידה,החימרכמיתהגדלתזי:תיפעהמגביריםגירמיםשני

האלקטרידה.

 , 460(אלקטדידיתירחביתעמיקיתבאלקטרידיתשימישעל-ידיזיתיפעהעללהתגכרניתך

 • NiOשל mg 30רקמכיליתאשר ) 8סימיך

אז-הכוקליבותאייי 2.1.2

אי-שארואיליהקשתשלהראשינותבשניותמתאיידים ) Cdו- Bi(כגוךנדיפיםיסודות

 • NiOעםיחדמתאיידלםהנבדקיםהניקיונות

הקידיםעךצמתשלהציריהפילךג 2.1.3

בעוצמת-50%כשלהתחזקותוקיימתהקשתכללאירךאחידאיניהקיילםעיצמתפיליג

הקתודה.כאלזירהספקטרים

ו! ufferהיספת 2.2

 NiOמגית-4לט 7גרפשלאחתמגההיספת 2.2.1

הקשתלאורךאחידצירילפילוגלהביאוכומהאלקטרודהחימרהתפרציתלמניעבמטרה

שאמנםהוכיחיאליבתנאיםרביםניסיייסגרפיט.שלחת Iומנהעם NiOמנית 4עורבבי

הקשח.לאורךאחידציריפיליגנתקבליכיהקשחבזמךמהאלקטרודהחימרניחזלא

דכרניקל.שלגדילאיודכגלללרקעהאותשלביחסהרעהחלהאלושיפיריםלעימת

הרקעאחלהקטירעשויעמיקוחכאלקטרודותשימושהיסידוח.ריבשלהגילייכסףהפוגע

אלקטרידהלבסוףנכחרהלכךנחלשים.הנבדקיםהיסידיחשלהספקטרלייםהקיייםאך

מראהאי-חניקיונוחשלהאיורבדיקח . ) 8טימוך • 154(אלקטרודהביניניעומקבעלח
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מתנדפיםהנבדקיםהיסידיתישארהקשתשלהראשיגיתבשגייתמתכדפיםהגדיפיםשהיסידית

 .הגיקלעםיחד

 Nioלמגחגרפוטמגית 3חיספת 2.2.2

וספימאחרידינועלכבדקהלאזישיטה . ) ASTM (4ב-מטכדרטיתכשיטהמיפיעהזישיטה

 .) 1טבלהכראהגביהיםהםזיבשיטהשבבדקיהימודיתכלשלהגיליי

carricr distillation 2.3 

בשיטהאירכיום.שללאכליזה ) Scribner & Mulli(9ז lעל-ידילראשוכהפרתחהזישיטה

המטריצה.שלמזרנמוכהרתיחהטמפרטררתבעלחומרהכבדקתלמטריצהמוסיפיםזו

yu ה-טיגוcarrier על-ידי-3לחילקיStrzyzewska _10יf12)Minczewski (: 

.reducing carrier ;halogeJ! carrier ;oxide carrier 

1 . 3 . 2 iep ןוX7.' de (?Ql' ס

 carrierכ--In203בהשתמשר,אשד ) Karanj ikar & Sakp (6ז laעל-ידופרחחהזןשיטה

יאיכהמאחרבמעבדתנרכבדקהלאזרשיטה •-Ge02בהשימישעלעדיפההיאכיוהרכיחר

הנדרש.הגילויבסףהאלקליים-עפרירייםהיסודותתכילת r ~לבדיקמסיגלת

בספררת.שפורסמהכפי-2ונבטבלותמפור~תהיא

2 • 3 • 2 ha ZO[len caJ"J"ieJ" 

משפרכלררידהמכיל carrierכימראה ) (Iinczewski ~ 10+12ו- Strzyzewskaשלמחקרם

טיבהראפליאורידהמכיל carrierש-נמצאהמעבר.מחכותשלהספקטרוםעיצמתאת

נבחרלכוחעפררריים.האלקליםשלהספקטררםלחיזיקטרבמיוחדובאופוהמעכרלמתכות

carrier תרכובותכלביןהיסרדית.כלאתבר-זמניתלבדרקבמטרהפלואורידהמכיל

 NiOלבין NaFביןהאופטימליהיחסביותר.כמתאים NaFנמצאשכבדקוהפלואירידיט

 • NaFה-עםיחדאי-הניקיונרתזיקרקהרקע,שלניכרתהררדהמאפשר NaF . 10%הוא

הקשת.כללאירךאחידציריופילרג
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3 • 3 • 2 pedl,aing aCU'piep 

שככלמאחרלמטרתנוהתאיםלאכר"שימרש • AgC ~הראכירתרהמקרכל carrierה-

 • Niשלחזקרקעהתקבלהניםזיים

 ) NaF + AgCl (היכעררב aa'ו rierה-שיטת 2.3.4

 • ) ASTM(5על-ידיטטנדרטיתכשיטהלאחרונההתקכלהרגם ) 7כספררתכמופיעהזושיטה

בדקנושונים.בחומריםאי-ניקיונותלקביעתמעורב carrierב-משתמשיםבמעכן'תנו

מפררטרתרהתוצאותהנבדקיםהיטרדותכללגבי ) AST (5 ~-1במרםיעהשהיאבפיהכווטהאת

 . 1בטג:';ח

השיטותהשוואת 2.4

 NaF %מרטיפיםלפיהבעמבדתנו.פותחהאשרהשיטהבירואים 1בטבלההטתכלותמתוך

נמוךגילויבטףא'-הניקיונותכלשלבו-זמניתקביעהשלהדרישהעל,עונה NiOל-

אי-ניקיונותלקביעתג Iבק~הטטנדרטיתכשיטהנקבעהזושיטהרחב.דינמיובתחום

 .בניקל

האנליטיתהשיטה 3

כדוגהמוהטומרלהסטנדרטיםהכנת 3.1

 .) 13סימוך(ראה S1Bתערובתת: iאי-ניקירנשלתערונתהובנ~

 • 1ננספחהניתוהפירוטלםיהונוהסטנדרט

הדוגמה:הכנת

(להלו 1:1כיחסומיםחנקתיחחומצהתערובתשל ml 50 ,מכיניםהרוגמהלהמסת )א(

 .התמיסה)

כאצמעיתאותםימנקים m 20 ~שלפלטינהקעריתבתוך Niשכבי mg 200שוקליםככ)

שהוכנה.התמיסה
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דההמטהחשמליחפלטהעלמחממיםמיסה, nחעםחניקויאחרלהדדגמהאחממיסים )ג(

מחחחהחמיסהאחמנדפיםההמסהבגמרמגנטי.בדחשעםבחישהכדיחוךגעשיח

המחקכלהאוקסידאחהקעריח.מחחחיח cm 10נגובההנמצא W 500שללאפירדיאטור

שעה.חצילמשר 400oCכ-בחנורקולים

דקוח. 5בשמרונכחשאחד,כרורעם Z cm3ש; Spex;מיכלמדעברהמתקבלא iOה- )ד(

המדידהחנאי 3.2

 • 8כטימדרגמצאיטהאופטיחוהמערכחהציודשלהטכנייםהמלפרטים

הםפקטרךגרף 3.2.1

adsworth 1.5 m Spectrograph ~\ . 

הכדחספק 3.2.2

J-A ,Excitation Unit , 15ל-המכווך A . 

האלקטרךדךת 3.2.3

 . 160שלראשבזוויחהמחודדת 3/16 "בקוטרקחודה )א(

 . 154מספראנודה )ב(

 . mm 3האלקטרודוחבלןהמירווח

ךהצולרםהארפטיקה 3.2.4

 .\~ 1-חיצוניתאופטיקה )א(

 . SA-1-הצילוםסרט )כ(

הפלסמה.מרבז-הצילוםאיזור )ג(

 . mm 1.5והגדבה m ~ 25הפחיחה-האופטיהטדק )ד(

וח.ישב 35-החשיפהמשר )ה(

הדןגמה 3.2.5

 •-40ד Opדוחסבאמצי(וח NiO 45 mgרוחסיםומעליו NaF 5 mgבאגודההחומרכמוח
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השיטהיכילת 4

 . 2בטבלהמפורטיםהמדידהותבאי , 1בטבלהמפורטתהשובותהשיטוחיכולת

השינית.השיטיחשלהיכילח 1טבלה

זיrי mנ-הטיביחהטיטןח-כילחאךרר:רגל
הספקטרליכקי

)~,[ " " 1 1 ' 1 ,' , •• 111o ! i(1 ~ '/ . , 1 ( 2 jO ייירהטיטהא'IJ '~ • "" 3( ח!'Ii .'/ ח;'\ 
11 :\ ,:(~ i\ ) I'!I\I!I;I ו:N (111 ., 11ו.נ 

, 3('182.11 
-41111 ;; 1 ( 1 ( 4 • 1 3f1nn .){נ )' 2 _: 

נ I (!ונ.-'

 I 11111 •• 1 111 ( 1 ,·:;' 41111 • 1 _ג. ~ " , :'ג J!ו •• ו({
24!1:'.i3 

;' 4.11 ;;;;~ " 111 1 11111 •• 1 Ifll l " 1 

' R רב.·, I )(1 11- ' 11 1 \ 111 ' .י J-·IIIII 1(111 , 1-וI (וו 1-4וIJ ]-;; 

1::1 
-3 .>( 122 

1 ( 111 1 111-11111 
;;;'.: -1311 

"' 1,1,115 .:':' ' III 2 ':: 1-- ) 1 ) 1 ;,·. 1 ' 1 ) 1 ;,·ו II 11 () 1חך,-:ון ·:; 

 ,-!גז Ill כt-!כ1I)P t/ 111-1 '( 11;ן 153.51- ]:ו,

I:r 
21.56 )( 3 

, I 'י\. J 1-4וn1 -מחמוfJ מח!-ונI ו -1251.35 

r:u 5-1 ,:' 3:4 
1 \\ 11 ) I--!III ח 4-מח 1-411מS OO חS ח-I ]-חב .( 3.9 :'; 3 

, F 31120.64 )!)חחו-;; 50-3000 ;; 4- ו

a ;( 24 • I ו.R 1 · 11141 1-1 ' 141נ-SII-1IJ41 1-41111 

.~;( 51.IR ,(1--1 ' 1,1 1-1 ''' 1 נ ) 1 ( 1--11111 ) 11 ) 44-חן 1 _ 41 ;;~ 

 1-4מ II 11--1 ( 11 ~-ג I IIII;;'".3 ,.()פ 1 •

." !J.1I3 ( 41 ".;' .")'ד:"נ I ·1-4111 (-1ו II 95':2 .;; 3 2-20 ~ 0-3 ()מ 

 :" RI}l.Iן I , ו-~ I ( 50-30חמ 1-41111 11 .<: 11111- 1-11 "' ) 1 .;: 1111- ' " ..-:"ד 9 ן.. 8נ .""

 3 ).ז~. 5 ! 1 ".
 .~ו 1- (. 3 ': !]{ 11111- 1 _ 411 ] 1 1 '( 1 ' 1 1 11111

.~. 
)\-. 1311 •• 

Ikl / 11 ,-. 4ו]מ _;; 
 ' 1I ,ר. 4ח

• 1 ' 1 0 ' 3.4 ' ,3 '. 11111 ' 1 IIII (-ו IIIII 1-41 () 1-ו I)II -כII )(\ III (ו-;; 

i $ 
) I[,.YI ";'_ 

IIII 11 ;,·ו )( 30-1מ 1-11111 1-1()II ){5 .ח-II 
 ::,ו],.ו!

-5 ! 11מ ;; 4- )()( I ·,ן III (-25ח.ן II 1 • 14 ) 1 ' 1-1 ) 111 3 !ד 5.1J ~ח:ר

, s l 11111- 1 111 ) 1 ן:();-.ך ,: 

113 • llllli ו.
II\I ··1()4_5-1 · 11111 וI IJIIJJ _נ"i11 5-11111 

 ' i',1 ), •בן.נ

II:'o. \JR ו~. 
I וI ו) 1]וII .חחו-( 1-4 )()( 1 • 41111 )-ןI ! 

1 ~ 3 .:' II וו.

העידת:

 . rrm 50מ-גרועהגילויסף

ננדק.לא
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 . 8בסימוךמפורטותהאנורות'~ונות.בשיטותהמרירהתנאי 2טבלה

ביןהמררןיחהשיטה

האלקטרודות
עוצמתהאיזורהחומרכמותזמימשךסוג

הזרמבקשתבאנודההחשיהפהאנורה

(mm) כs ( כmg ( כA ( 

NaF 0 /' 111 3 154 35 50 5מרכז ] 

AgC1 w/o 20 4 140 20 30 15קתודה 

C o /~15קתודה 40 20 154 4 20 ן 

 [ 5קתודה 30 50 460 4ישירה

) AgC1 , NaF ( w!o 8 4 140 30 75 15מרכז 

 c 3 60 100 * 8-12 :חלקים 3

In <. C 4 60 40 *** 10 

הערדת:

 . 4בסימורמצריןלא

 . 3בסימורהמידךתראה

 . 6בסימררמצריולא
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A28-1 הסטנדרטהכבת בספם

A28-1A = 1000 ppm מtl ג 103.5 S1B 2896,5 +מ"ג NiO 

A28-1B 400 ppm מI וג 1200 + A28-11\ מ'יג 1800 NiO 

A28-1C 200 ppm מוזג 60U + A28-11\ מייג 2400 NiO 

A28-1D r100ן PP מייג 750 + A28-1B מז,ג 2250 NiO 

A28-1E 50 ppm מייג 750 + A28-1C מ"ג 2250 NiO 

A28-1F 25 ppm מייג 750 + ) A28-11 מ"ג 2250 NiO 

A28-1G = 10 ppm מ"ג 600 + A28-1E מ"ג 2400 NiO 

A28-1H = 5 ppm מ"ג  NiO 2400 +מ"ג 28-11\1 ' 600

A28-1K 1 ppm מ"ג 600 A28-111 מייג+ OO ~ 2 NiO 

A28-1M o ppm , NiO latthey ~ Johnson-

העררת:

כלמוד, החישרב Niלגנלנעשה  )א(

-הכחישהזמו 9 mt פרםפקם,כדורי 3עם Spex של כמיכלהוכנההתערוכן'  )כ(

3 g • ה.נזנהגידל שעה.רנע
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