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چکیده :یک روش کمپلکسو متری برای تعیین تیتانیوم در حضور یونهای فلزی دیگر بر پایه توانایی ماسک گزینشی -5سولفوسالیسیلک اسید نسبت به تیتانیوم معرفی
شده است .تیتانیوم موجود که در یک محلول نمونه مشخص با یک مقدار مشخصی از  EDTAکمپلکس داده و مقدار اضافی آن با استفاده از محلول سولفات روی
در  pHبرابر  5-6و با استفاده از معرف شناساگر زایلنول نارنجی تعیین و محاسبه شد .محلول  11درصد از -5سولفوسالیسیلک اسید در ادامه اضافه شده و سپس فرصت
داده می شود تا  EDTAآن از طریق کمپلکس با معرف جدید آزاد شود .در ادامه این میزان  EDTAرها شده ،مجددا تعیین شده و به مقدار تیتانیوم موجود در
محلول پی برده می شود.
در کار حاضر یک روش جدی د برای تعیین تیتانیوم معرفی شده است .تیتانیوم نهمین فلز از حیث فراوانی در پوسته زمین می باشد و اغلب در فرم اکسیداسیون ( )+4در

ترکیبات حضور دارد .روشهای مختلفی برای تعیین تیتانیوم استفاده شده است از جمله ولتامتری عریانسازی ،اسپکتروسکوپی نشر اتمی و گراویمتری ].[١-٣
در کار حاضر دستورالعمل عمومی برای تعیین یون تیتانیوم به شرح ذیل می باشد:
به محلول شامل  1/36تا  22/55میلی گرم از تیتانیوم مقادیر زیاد و مشخصی از  ( EDTAبا استفاده از محلول 1/12موالر آن) اضافه می شود pH .محلول به وسیله
افزودن آمونیوم هیدروکساید بین  2تا  1تنظیم می شود .بعد از این که  EDTAبا تیتانیوم کمپلکس داد ،اضافه آن از طریق تیتراسیون با محلول سولفات روی در pH
بین  5تا  6و معرف رنگی زایلنول نارنجی از محیط عمل خارج می شود .در ادامه محلول  11درصد -5سولفوسالیسیلک اسید به مقدار اضافی اضافه می شود تا محتوای
 EDTAکمپلکس داده با تیتانیوم آزاد شود .این میزان  EDTAدر ادامه توسط محلول سولفات روی تیترمی شود .مقدار تیتانیوم موجود در نمونه از طریق محاسبات
مربوط به تیتراسیون آخر قابل دستیابی می باشد.
در ادامه معیارهای شایستگی روش حاضر مورد بررسی قرار گرفت .جهت بررسی قابلیت کاربرد روش پیشنهادی ،این روش جهت تعیین تیتانیوم در آلیاژهای مختلف
تیتانیوم از جمله  Beta-CEZو  Ti-Ni shape memoryو  Ninitolمورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داده شده در جدول ذیل نشان می دهد روش حاضر از
دقت و صحت قابل قبولی برخوردار است.
جدول  .1تعیین تیتانیوم ) (IVدر محلول آلیاژهای مختلف
آلیاژ

وزن ترکیب () %

تیتانیوم ) (IVبدست آمده* () %

خطای نسبی () %

انحراف معیار استاندارد () %

Titanium Beta –CEZ
Cr + Fe+ Ti
Shape memory alloy
Ni + Ti
Ninitol
Ni + Ti
*میانگین سه مشخصه

2/11+1/11+22/11

21/35

-1/16

1/11

55/11+45/11

44/26

-1/11
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56/11+41/21

41/53

-1/42
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