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1. Влияние на алуминиевите йони върху потенциала на йон-селективния електрод (ISE)

5. Резултатите показват, че за

адекватно измерване на

флуорни йони в присъствие на

алуминиеви йони, е необходимо

използване на подходяща среда

(TISAB) за екраниране на

алуминиевите йони

2. Прилагане на цитратен TISAB и поведение на ISE при титруване с флуорни и алуминиеви йони

Фиг. 4 Калибриране на FISE с NaF в присъствие 
на цитратен TISAB

2. Въпреки използването на матрица от цитратен буфер, калибрацията на FISE

отново е чувствителна спрямо химичния състав на изследваните разтвори.

Фиг. 2 Титруване на промишлен електролит със 
стандарт на алуминиев сулфат 

Фиг. 6 Електролит тип „Неутрален“ с 
алуминиев сулфат при 40оС

3. Измерване на флуор в  моделни и промишлени електролити, третирани с алуминиев сулфат

Г) Неутрален

Изводи относно измерването на флуор в моделни и промишлени електролити:

Фиг. 1 Изменение на потенциала на ISE с времето след добавяне на кристален алуминиев сулфат
в промишлени електролити от КЦМ-Пловдив (А-Г)

А) електролит тип ГСНС Б) електролит тип Неутрален В) електролит тип ГС-8 Г) електролит тип Неутрален електролит тип ГСНС

Фиг.3 Изменение на потенциала на ISE при титруване със стандарти на натриев флуорид (А) и алуминиев сулфат (Б-Г)

А) Б) В) Г)
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1. При добавяне на сух

алуминиев сулфат в

промишлени електролити се

наблюдава отместване на

потенциала на ISE към по-

положителните стойности

Изводи относно влиянието на алуминиевите йони върху ISE:

2. Потенциалът се

стационира след пълното

разтваряне на внесената

кристална маса

3. Получените криви са в резултат

на вредното въздействие на

алумииниевите йони върху

контактната мембрана на

работния електрод, която е

изработена от LаF

4. Кривите показват, че при

стайна температура реакцията

между флуорните и

алуминиевите йони на

практика не протича или е

много слабо застъпена.

Изводи относно прилагането на цитратен TISAB:

1. Цитратният TISAB показва много добра блокираща способност върху алуминиевите йони до

концентрации, позволяващи използването на стехиометрични и надстехиометрични количества

алуминиев сулфат за утаяване на флуорните йони в състава на изследваните промишлени електролити.

А) вода/цинков сулфат Б) вода В) ГС-18/ГСНС/Неутрален

Фиг. 5 Измерване концентрацията на флуор в присъствие на алуминиев сулфат при стайна температура /16-27оС/ (А-Г)

2. Известно подобрение се постига при увеличаване на

концентрацията на флуорните йони до 500 mg/L,

съответно и увеличаване на количеството на

алуминиевия сулфат (Фиг. 5 Б).

1. Реакцията между алуминиевите и флуорните йони при

стайна температура е много слабо застъпена. Това важи и за

системите с чиста вода, където условията са най-благоприятни

за протичане на реакцията.

3. При увеличаване на температурата се постига драстично

снижаване на нивата на флуорните йони (Фиг. 6). С двойно

стехиомтрично количество алуминиев сулфат е постигнато

95% елиминиране на флуора.


