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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 

Сталь та чавун  

Методи визначення нікелю 

 

Steel and iron 

Methods for determination of nickel 

______________________________________________________________________ 

 

Чинний від ____________ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт установлює методи визначення масової частки нікелю: фото-

метричний (від 0,01 % до 4,00 %), гравіметричний (від 0,1 % до 45,0 %) і атомно-

абсорбційний (від 0,02% до 15, 0 %) в сталі та чавуні. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови 

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Зага-

льні вимоги та номенклатура видів захисту 

ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева та чавун нелегований. Загальні вимоги до 

методів аналізу 

ДСТУ
1)

 Чавун, сталь, феросплави, хром, марганець металеві,. Загальні ви-

моги до методів аналізу. 

ГОСТ 849-97 Никель первичный. Технические условия (Нікель первинний. 

Технічні умови) 
 
3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

 

3.1 Загальні вимоги до методів аналізу згідно з ДСТУ7749, ДСТУ
1)

. 

3.2 Норми точності і нормативи контролю точності визначення масової час-

тки нікелю наведені у розділі 7. 

 

4 ФОТОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ 

НІКЕЛЮ ВІД 0,01 % ДО 4,00 % 
 

                                                 

 
 
1)

 На розгляді 

____________________________________________________________________________________________ 
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4.1 Визначення нікелю від 0,01 % до 0,50 % в сталях та чавунах з  

масовою часткою марганцю до 2,0 %, міді до 1,0 %  та кобальту до 1,0 %.  
 
4.1.1 Суть методу  
Метод ґрунтується на утворенні забарвленої в червоний колір комплексної 

сполуки нікелю з диметигліоксимом в аміачному середовищі у присутності бро-

мистого і бромнуватокислого калію та вимірюванні оптичної густини забарвлено-

го розчину за довжини хвилі 530 нм. 

 

4.1.2 Апаратура, реактиви та розчини  
Спектрофотометр або фотоелектроколориметр. 

Кислота сірчана згідно з чинною нормативною документацією (НД) і роз-

ведена 1:4: 1:1. 

Кислота азотна - згідно з чинною НД. 

Кислота соляна - згідно з чинною НД і розведена 1:4. 

Суміш азотної та соляної кислот в співвідношенні 1:3. 

Кислота лимонна - згідно з чинною НД, розчин з масовою концентрацією  

100 г/дм
3
. 

Калій бромистий - згідно з чинною НД. 

Калій бромнуватокислий - згідно з чинною НД. 

Розчин бромистого і бромнуватокислого калію: 39 г бромистого калію і 

10 г бромнуватокислого калію розчиняють у воді в мірній колбі місткістю 1 дм
3
, 

доливають водою до позначки та перемішують. 

Аміак водний - згідно з чинною НД і розведений 3:2. 

Спирт етиловий ректифікований - згідно з ДСТУ 4221. 

Диметилгліоксим - згідно з чинною НД, розчин з масовою концентрацією  

10 г/дм
3
: 10 г диметилгліоксиму розчиняють в етиловому спирті в мірній колбі мі-

сткістю 1 дм
3
, доливають до позначки етиловим спиртом та перемішують; перед 

застосуванням розчин фільтрують. 

Залізо карбонільне радіотехнічне - згідно з чинною НД. 

Нікель металевий - згідно з чинною НД. 

Стандартні розчини нікелю. 

Розчин А: 1,000 г металевого нікелю розчиняють, повільно нагріваючи у 

35 см
3
 азотної кислоти, розведеної 3:2, додають 30 см

3
 сірчаної кислоти, розведе-

ної 1:4, і випарюють до початку виділення парів сірчаної кислоти й охолоджують. 

Солі розчиняють у (100 – 150) см
3
 води, переливають розчин у мірну колбу міст-

кістю 1 дм
3
, охолоджують, доливають водою до позначки та перемішують. 

1 см
3
 розчину А містить 0,001 г нікелю. 

Розчин Б: 50 см
3
 розчину А вміщують у мірну колбу місткістю 500 см

3
, до-

ливають до позначки водою і перемішують. Розчин Б готують безпосередньо пе-

ред застосуванням. 

1 см
3
 розчину Б містить 0,0001 г нікелю. 

Розчин В: 50 см
3
 розчину Б вміщують у мірну колбу місткістю 100 дм

3
, до-

ливають до позначки водою і перемішують. Розчин готують безпосередньо перед 

застосуванням. 
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1 см
3
 розчину В містить 0,00005 г нікелю. 

 

4.1.3 Аналізування  
 
4.1.3.1 Наважку проби 0,5 г вміщують у стакан місткістю (200 – 250) см

3
, 

додають 30 см
3
 сірчаної кислоти, розведеної 1:4, і розчиняють нагріваючи. Потім 

додають краплями азотну кислоту до припинення спінювання і у надлишок 2-3 

см
3
. Розчин випарюють до появи парів сірчаної кислоти і охолоджують. Якщо 

сталь або чавун не розчиняються у сірчаній та азотній кислотах, наважку проби 

розчиняють у 30 см
3
 суміші соляної та азотної кислот у співвідношенні 3:1 і на-

грівають до повного розчиненням наважки. Потів додають  10 см
3
 сірчаної кисло-

ти, розведеної 1:4, і випарюють до появи парів сірчаної кислоти та охолоджують. 

4.1.3.2  Після охолодження солі розчиняють у (100 – 120) см
3
 води, перели-

вають розчин у мірну колбу місткістю 250 см
3
, охолоджують, доливають водою  

до позначки та перемішують. Розчин фільтрують на сухий щільний фільтр у кол-

бу місткістю 250 см
3
, відкидаючи дві перші порції фільтрату.  

У дві мірні колби місткістю 100 см
3
 вміщують аліквотні частини розчину 25 

см
3
. Потім, безперервно перемішуючи вміст колби, послідовно додають в кожну 

колбу 20 см
3
 розчину лимонної кислоти, 5 см

3
 соляної кислоти, розведеної 1:4, 10 

см
3
 розчину бромистого і бромнуватокислого калію та через дві-три хвилини до-

дають 25 см
3
 розчину аміаку, розведеного 3:2. Розчини перемішують і одразу охо-

лоджують до температури 20 °С. В одну з колб додають 1 см
3
 розчину диметилг-

ліоксиму, в другу – 1 см
3
 етилового спирту. Розчини доливають водою до познач-

ки та ретельно перемішують. 

      Оптичну густину забарвленого розчину вимірюють протягом 25 хв на 

спектрофотометрі за довжини хвилі 530 нм або на фотоелектроколориметрі зі сві-

тлофільтром, що має максимум пропускання в інтервалі довжин хвиль від 530 нм 

до 550 нм. 

Як розчин порівняння використовують аліквотну частину аналізованого ро-

зчину, що містить усі реактиви, крім диметилгліоксиму. 

Одночасно з аналізуванням проби проводять контрольний дослід. Значення 

оптичної густини контрольного досліду віднімають від значення оптичної густи-

ни розчину аналізованої проби. 

Результати аналізування обчислюють за градуювальним графіком.  

4.1.4. Побудова градуювального графіка  
4.1.4.1 За масової частки нікелю від 0,01 % до 0,05 %. 

У сім стаканів місткістю 250 см
3
 вміщують по 0,5 г карбонільного заліза. У 

шість з них послідовно додають стандартний розчин В у кількості 0,5; 1,0; 2,0; 

3,0; 5,0; 6,0 см
3
, що відповідає 0,000025; 0,000050; 0,000100; 0,000150; 0,000250 і 

0,00030 г нікелю. Сьомий стакан призначений для приготування розчину порів-

няння. Далі аналіз проводять, як зазначено у 4.1.3. 

4.1.4.2 За масової частки нікелю від 0,05 % до 0,50 %. 

У сім стаканів місткістю 250 см
3
 вміщують по 0,5 г карбонільного заліза. У 

шість з них послідовно додають стандартний розчин Б в кількості 2; 5; 10; 15; 20;  

30 см
3
, що відповідає 0,0002; 0,0005; 0,0010; 0,0015; 0,0020; 0,0030 г нікелю. Сьо-
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мий стакан призначений для приготування розчину порівняння. Далі аналіз про-

водять, як зазначено у 4.1.3. 

За знайденими значеннями оптичної густини та відповідними до них зна-

ченнями маси нікелю будують градуювальний графік у координатах: оптична гус-

тина – маса нікелю, у грамах. Допустимо будувати  градуювальний графік у коор-

динатах: оптична густина – масова частка нікелю, у відсотках. 

 

4.2 Визначення нікелю від 0,1 % до 4,0 % в сталях та чавунах з масовою 

часткою марганцю до 2,0 %, міді до 2,0 % і  кобальту до 1,5 % 

 

4.2.1 Суть методу 

 Метод ґрунтується на утворенні забарвленого в коричнево-червоний колір 

комплексної сполуки нікелю з диметилгліоксимом в лужному середовищі за ная-

вності надсірчанокислого амонію та вимірюванні оптичної густини забарвленого 

розчину за довжини хвилі 440 нм.  

Вплив заліза, що заважає, усувають переведенням його у виннокислий ком-

плекс. 

4.2.2 Апаратура, реактиви та розчини  
 
Застосовують апаратуру, реактиви та розчини згідно з 4.1.2, а також наведе-

ні нижче. 

Калій-натрій виннокислий - згідно з чинною НД, розчин масовою концен-

трацією 200 г/дм
3
. 

Натрію гідроксид - згідно з чинною НД, розчин масовою концентрацією 

50 г/дм
3
 або калію гідроксид - згідно з чинною НД, розчин масовою концентраці-

єю 50 г/дм
3
. 

Амоній надсірчанокислий - згідно з чинною НД, розчин масовою концен-

трацією 30 г/дм
3
, свіжоприготовлений. 

Диметилгліоксим - згідно з чинною НД, розчин з масовою концентрацією 

10 г/дм
3
 у розчині гідроксиду натрію або гідроксиду калію масовою концентраці-

єю 50 г/дм
3
: 10 г диметилгліоксиму розчиняють у 500 см

 3 
 розчину гідроксиду на-

трію чи гідроксиду калію. Розчин у колбі доливають до позначки розчином гідро-

ксиду натрію (калію) та перемішують. Отриманий розчин фільтрують безпосере-

дньо перед застосуванням. 

 

4.2.3 Аналізування  
 
4.2.3.1 Наважку проби 0,2 г (за масової частки нікелю від 0,05 % до 0,50 %) і 

0,1 г (за масової частки нікелю від 0,5 % до 4,0 %) вміщують у стакан місткістю 

200 см
3
 і розчиняють, як зазначено у 4.1.3.1. 

Після розчинення наважки розчин кип'ятять до видалення оксидів азоту, 

охолоджують і переводять у мірну колбу місткістю 100 см
3
 доливають водою до 

позначки та перемішують. Розчин фільтрують на сухий фільтр у суху колбу, від-

кидаючи перші порції фільтрату. 
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Дві аліквотні частини розчину по 10 см
3
 (за масової частки нікелю від 0,05 

% до 0,50 %) і 5 см
3
 (за масової частки нікелю від 0,5 % до 4,0 %) вміщують у дві 

мірні колби місткістю по 100 см
3
, додають послідовно в кожну колбу (20 - 30) см

3
 

води. Потім, безперервно перемішуючи вміст колби, послідовно додають в кожну 

колбу 10 см
3
 розчину калію-натрію виннокислого, 40 см

3
 розчину гідроксиду на-

трію (або гідроксиду калію), 10 см
3
 розчину надсірчанокислого амонію. Через 0,5-

1,0 хв в одну з колб додають 10 см
3
 розчину диметилгліоксиму в іншу колбу до-

дають 10 см
3
 розчину гідроксиду натрію (або гідроксиду калію) Через (3 – 5) хв 

вміст колби охолоджують і доводять водою до позначки та перемішують.  

Оптичну густину розчину вимірюють через 5 хвилин на спектрофотометрі 

за довжини хвилі 440 нм або на фотоелектроколориметрі зі світлофільтром, що 

має максимум пропускання в інтервалі довжин хвиль від 420 нм до 460 нм. Як ро-

зчин порівняння використовують аліквотну частину аналізованого розчину, що 

містить всі реактиви крім диметилгліоксиму. 

Одночасно з аналізуванням проби проводять контрольний дослід. Значення 

оптичної густини контрольного досліду віднімають від значення оптичної густи-

ни розчину аналізованої проби. 

Результати аналізування обчислюють за градуювальним графіком.  

4.2.4 Побудова градуювального графіка  
4.2.4.1 За масової частки нікелю від 0,05 % до 0, 50 %. 

У сім стаканів місткістю 250 см
3
 вміщують по 0,2 г карбонільного заліза. У 

шість з них послідовно додають стандартний розчин Б у кількості 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 

8,0; 12,0 см
3
, що відповідає 0,0001; 0,0002; 0,00030; 0,0005; 0,0008 і 0,0012 г ніке-

лю. Сьомий стакан призначений для приготування розчину порівняння. Далі ана-

ліз проводять, як зазначено у 4.2.3.1. 

4.2.4.2 За масової частки нікелю від 0, 5 % до 4,0 %. 

У сім стаканів місткістю 250 см
3
 вміщують по 0,1 г карбонільного заліза. У 

шість з них послідовно додають стандартний розчин А в кількості 0,5; 1,0; 2,0; 

3,0; 4,0; і 5,0  см
3
, що відповідає 0,0005; 0,0010; 0,0020; 0,0030; 0,0040; 0,0050 г ні-

келю. Сьомий стакан призначений для приготування розчину порівняння. Далі 

аналіз проводять, як зазначено у 4.2.3.1. 

За знайденими значеннями оптичної густини та відповідними до них зна-

ченнями маси нікелю будують градуювальний графік у координатах: оптична гус-

тина – маса нікелю, у грамах. Допустимо будувати  градуювальний графік у коор-

динатах: оптична густина – масова частка нікелю, у відсотках. 

 

4.3 Опрацювання результатів  
 
4.3.1 Масову частку нікелю X1, у відсотках, обчислюють за формулою: 

m

m
X

1001
1


 ,     (1) 

де т1 - маса нікелю в аналізованій пробі, знайдена за градуювальним графі-

ком, г; 

     т - маса наважки проби, г. 
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          5 ГРАВІМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ 

НІКЕЛЮ ВІД 0,1 % ДО 45,0 % 

 

5.1 Суть методу 
Метод ґрунтується на виділенні нікелю диметилгліоксимом в аміачному се-

редовищі за наявності винної кислоти, яка зв'язує залізо та подальшому зважу-

ванні одержаного осаду у вигляді оксиду нікелю (ІІ) або диметилгліоксимату ні-

келю. 

5.2 Апаратура, реактиви та розчини  
 
Електропіч типу СНОЛ, що забезпечує регулювання температури з точні-

стю ± 10 °С. 

Електрошафа сушильна лабораторна, що забезпечує регулювання темпе-

ратури з точністю ± 10 °С. 

Ексикатор - згідно з чинною НД. 

Кислота сірчана - згідно з чинним НД і розведена 1:1 і 1:4. 

Кислота соляна - згідно з чинною НД і розведена 1:1, 1:4, 1:10 і 1:100. 

Кислота азотна - згідно з чинною НД. 

Кислота фтористоводнева - згідно з чинним НД. 

Кислота винна - згідно з чинною НД, розчин масовою концентрацією  

500 г/дм
3
. 

Аміак водний - згідно з чинною НД і 1:100. 

Кислота лимонна моногідрат і безводна - згідно з чинною НД, розчин ма-

совою концентрацією 250 г/дм
3
. 

Амонію хлористий - згідно з чинною НД, насичений розчин.  

Амоній надсірчанокислий - згідно з чинною НД, розчин масовою концен-

трацією 200 г/дм
3
. 

Натрію гідроксид - згідно з чинною НД, розчин масовою концентрацією 

50 г/дм
3
 

Амоній роданистий - згідно з чинною НД, розчин масовою концентрацією 

50 г/дм
3
. 

Спирт етиловий ректифікований - згідно з ДСТУ 4221 і розведений 1:3. 

Диметилгліоксим - згідно з чинною НД: розчин в етиловому спирті масо-

вою концентрацією 10 г/дм
3
; 10 г реактиву розчиняють в етилового спирту в мір-

ній колбі 1 дм
3
, доливають етиловим спиртом до позначки та перемішують, перед 

застосуванням розчин фільтрують. 

10 см
3
 розчину достатньо для осаджування

 
0,025 г нікелю. 

Тіоацетамід - згідно з чинною НД, розчин масовою концентрацією 20 г/дм
3
. 

Калій піросірчанокислий - згідно з чинною НД. 

Індикатор універсальний, паперовий. 
 
5.3 Аналізування  
 
5.3.1 Масу наважки сталі або чавуну визначають залежно від масової частки 

нікелю згідно з таблицею 1. 

 



ДСТУ 

 7 

    Таблиця 1 
Масова частка нікелю, % Маса наважки, г 

Від        0,05    до     2,00 включ. 2,0 

Понад   2,0      «       4,0     « 1,0 

«            4,0      «     10,0     « 0,5 

       «   10,0      «     30,0    « 0,2 

       «   30,0      «     45,0,    « 0,1 

 

5.3.2 Визначення нікелю від 0,01 % до 0,50 % в сталях і чавунах з  

масовою часткою міді до 0,50 %, і не містять кобальту і вольфраму  
 
Наважку сталі або чавуну вміщують у стакан місткістю (400-500) см

3
, дода-

ють 30 см
3
 соляної кислоти і нагрівають до розчинення наважки. Після розчинен-

ня наважки додають краплями азотну кислоту до припинення спінювання розчину 

і (3–5) см
3
 у надлишок. Розчин випарюють насухо. До сухого залишку додають 10 

см
3
 соляної кислоти, розведеної 1:1, знову випарюють насухо та витримують за 

температури 130
о
С не менше 1 години та  охолоджують. 

5.3.2.1 Після охолодження до сухого залишку додають 10 см
3
 соляної кис-

лоти, розведеної 1:1, та нагрівають до розчинення солей. До розчину додають 

(100-150) см
3
 гарячої води і нагрівають до кипіння  та одразу фільтрують на 

фільтр «біла стрічка». Фільтр з осадом промивають три рази гарячою соляною ки-

слотою, розведеною 1:10, а потім гарячою соляною кислотою, розведеною 1:100, 

до повного видалення йонів заліза (контролювання виконують за реакцією з роз-

чином роданистого амонію). Отриманий розчин зберігають для подальшого аналі-

зування (основний фільтрат). 

Фільтр з осадом вміщують у платиновий (кварцовий) тигель, висушують, 

озолюють і прожарюють за температури від 600 °С до 700 °С. Осад змочують (2-

3) краплями сірчаної кислоти, розведеної 1:1, додають (2–5) см
3
 фтористоводневої 

кислоти й обережно випарюють вміст тигля до видалення парів сірчаної кислоти. 

Потім осад у тиглі прожарюють за температури від 800 °С до 900 °С і сплавляють 

з (2-3) г піросірчанокислого калію. Плав охолоджують і розчиняють у гарячій воді 

в стакані, додаючи 5 см
3
 соляної кислоти, розведеної 1:1. Отриманий розчин філь-

трують через  фільтр «біла стрічка», промивають фільтр (2-3) рази теплою водою 

та приєднують до основного фільтрату. Фільтр відкидають.  

5.3.2.2 До об’єднаного фільтрату додають 40 см
3
 розчину винної кислоти 

або 40 см
3
 розчину лимонної кислоти, обережно нейтралізують розчином аміаку 

до рівня рН (8-9) ( тут і далі контроль виконують за індикатором універсальним, 

паперовим). Розчин доводять водою до об'єму (350 – 400) см
3
, підкислюють соля-

ною кислотою, розведеною 1:4, до рівня рН (4-6), нагрівають до 50
о
С та, безпере-

рвно перемішуючи, додають (25-30) см
3
 розчину диметилгліоксиму та аміак до 

рівня рН (8-9) (або до появи слабкого запаху). Після відстоювання осаду переві-

ряють повноту осаджування нікелю, додаючи розчин диметилгліоксиму. 

Розчин з осадом диметилгліоксимату нікелю нагрівають до температури (40 

-60) °С, дають осаду відстоятися у теплому місці протягом двох – трьох годин, пі-

сля чого фільтрують на фільтр «біла стрічка». Стакан обмивають над фільтром 
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два-три рази холодним розчином аміаку, розведеним 1:100 і промивають фільтр з 

осадом гарячою водою до повного видалення іонів заліза. Осад на фільтрі розчи-

няють у 30 см
3
 гарячої соляної кислоти, розведеної 1:1, та промивають фільтр кі-

лька разів гарячою водою, збираючи фільтрат і промивні води в стакан, у якому 

виконували осаджування. Розчин розводять водою до об’єму 400 см
3
 і повторно 

осаджують нікель, додаючи 5-15 см
3
 розчину винної кислоти, 10-25 см

3
 розчину 

диметилгліоксиму та аміак до рівня рН (8-9). Розчину з осадом дають відстоятися 

у теплому місці протягом 1 години за температури (40 -60)°С. Осад фільтрують на 

фільтр «біла стрічка», промивають фільтр гарячою водою до повного видалення 

іонів заліза. 

Промитий осад диметилгліоксимату нікелю разом з фільтром завертають в 

інший злегка зволожений фільтр, вміщують у порцеляновий тигель, заздалегідь 

прожарений до сталої маси за температури 800 °С та зважений. Фільтр з осадом 

висушують у тиглі, обережно озолюють, не допускаючи займання і прожарюють 

за температури (650 – 700) °С до сталої маси. Потім тигель з осадом охолоджують 

в ексикаторі та зважують. Одночасно з аналізуванням виконують контрольний 

дослід на забруднення реактивів. 

Визначення нікелю допустимо закінчувати зважуванням висушеного осаду 

діметилгліоксимату нікелю. У цьому разі осад відфільтровують на скляний фільт-

руючий тигель № 3, заздалегідь висушений за температури (110 -120) °С, доведе-

ний до сталої маси та зважений. Стінки стакана і осад промивають розчином амі-

аку, розведеного 1:100, кілька разів теплою водою й (3-4) рази етиловим спиртом, 

розведеним 1:3. Тигель з осадом вміщують у сушильну шафу, висушують за тем-

ператури (110 -120) °С до сталої маси, охолоджують в ексикаторі та зважують. 

Одночасно з аналізуванням виконують контрольний дослід на забруднення реак-

тивів. 

 

5.3.3 Визначення нікелю в сталях та чавунах з масовою часткою міді до 

0,50 %, та які містять кобальт і не містять вольфрам  

 

Наважку сталі або чавуну розчиняють у (25-50) см
3
 соляної кислоти та до 

отримання об’єднаного фільтрату аналізування виконують, як зазначено в 5.3.2. 

5.3.3.1 До об’єднаного фільтрату додають (25-50) см
3
 насиченого розчину  

хлориду амонію, (20-40) см
3
 розчину винної кислоти або 40 см

3
 розчину лимонної 

кислоти, обережно нейтралізують розчином аміаку до рівня рН (9-10) та 5 см
3
 у 

надлишок. До розчину додають 20 см
3
 розчину надсірчанокислого амонію, 

кип’ятять протягом (10-12) хвилин. Після охолодження доводять водою до об'єму 

(350 – 400) см
3
, підкисляють соляною кислотою, розведеною 1:4, до  рівня рН (4-

6). 

Розчин нагрівають до 50
о
С та, безперервно перемішуючи, додають 25-50 см

3
 

розчину диметилгліоксиму та аміак до рівня рН (8-9) (або до появи слабкого запа-

ху). Після припинення випадіння осаду  додають ще (30-40) см
3
 розчину диметил-

гліоксимату для  утворення розчинної солі гліоксимату кобальту. Розчину з оса-

дом дають відстоятися у теплому місці протягом 1 години за температури (40 -
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60)°С. Осад відфільтровують на фільтр «біла стрічка», промивають (5-6) разів те-

плою водою до повного видалення іонів заліза.  

Далі осад на фільтрі розчиняють у 30 см
3
 гарячої соляної кислоти, розведе-

ної 1:1, та промивають фільтр (5 – 6) разів гарячою водою, збираючи фільтрат і 

промивні води в стакан, у якому виконували осаджування. До розчину  додають 

(10-20) см
3
 розчину насиченого розчину хлориду амонію, 5 см

3
 розчину винної 

кислоти, обережно нейтралізують розчином аміаку до рівня рН (9-10) та розво-

дять водою до об’єму (350-400) см
3
. Розчин нагрівають до 50

о
С та, безперервно 

перемішуючи, додають 25-30 см
3
 розчину диметилгліоксиму та аміак до рівня рН 

(8-9). Після припинення випадіння осаду додають ще (10-20) см
3
 розчину димети-

лгліоксиму. Розчину з осадом дають відстоятися у теплому місці протягом 1 го-

дини за температури (40 -60)°С. Осад відфільтровують на фільтр «біла стрічка», 

промивають фільтр гарячою водою до повного видалення іонів заліза. 

Осад фільтрують на скляний фільтруючий тигель № 3, заздалегідь висуше-

ний за температури (120±5) °С, доведений до сталої маси та зважений. Стінки 

стакана і осад промивають кілька разів теплою водою й (3-4) рази етиловим спир-

том, розведеним 1:3. Тигель з осадом вміщують у сушильну шафу, висушують за 

температури (120 ±5) °С до сталої маси, охолоджують в ексикаторі та зважують. 

Одночасно з аналізуванням виконують контрольний дослід на забруднення реак-

тивів 

 

5.3.4 Визначення нікелю в сталях та чавунах з масовою часткою міді до 

0,50 %, які містять вольфрам і не містять кобальт  

 

Наважку сталі або чавуну, вміщують у стакан місткістю (400-500) см
3
, до-

дають 30 см
3
 соляної кислоти і нагрівають до розчинення наважки. Після розчи-

нення наважки додають краплями азотну кислоту до припинення спінювання. Ро-

зчин з осадом нагрівають до температури 50
о
С, через 5 хв доводять об’єм гарячою 

водою до (200-300) см
3
, кип’ятять і фільтрують на фільтр «біла стрічка».  Фільтр з 

осадом промивають (5-7) разів гарячою соляною кислотою, розведеною 1:10. Фі-

льтрат (основний) зберігають. 

Осад вольфрамової кислоти на фільтрі розчиняють у 50 см
3
 гарячого розчи-

ну гідроксиду натрію та промивають фільтр (5-7) разів гарячою водою. Розчин ві-

дкидають. Далі фільтр промивають (5-7) разів гарячою соляною кислотою, розве-

деною 1:1, і приєднують промивні води до основного фільтрату. Фільтр відкида-

ють. 

Отриманий розчин випарюють насухо, залишок змочують соляною кисло-

тою, випарюють насухо та витримують не менше 1 години за температури 130
о
С, 

далі аналізування виконують, як зазначено в 5.3.2.1. 

 

5.3.5 Визначення нікелю в сталях та чавунах з масовою часткою міді бі-

льше ніж 0,5 %, які не містять кобальт і вольфрам  

 

Наважку сталі або чавуну, вміщують у стакан місткістю (400-500) см
3
, до-

дають 30 см
3
 соляної кислоти і розчиняють, нагріваючи. Потім краплями додають 
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(5-7) см
3
 азотної кислоти. К розчину приливають 30 см

3
 сірчаної кислоти, розве-

деної 1:4, та випарюють до парів сірчаної кислоти. Розчин охолоджують, долива-

ють водою до об’єму (150-200) см
3
, приливають (30-40) см

3
 розчину тіоацетаміду і 

кип’ятять до повної коагуляції осаду. Через (5-10) хв осад відфільтровують на 

фільтр «біла стрічка» та промивають (7-8) разів гарячою водою. До фільтрату до-

дають 5 см
3
 надсірчанокислого амонію і кип’ятять до розкладання тіоацетаміду та 

надлишку надсірчанокислого амонію. Розчин фільтрують через фільтр «біла стрі-

чка» і далі аналізування виконують, як зазначено в 5.3.2.2. 

 

5.3.6 Визначення нікелю в сталях та чавунах що містять вольфрам, 

мідь і кобальт  

 

Наважку сталі або чавуну, вміщують у стакан місткістю (400-500) см
3
, до-

дають 30 см
3
 соляної кислоти і розчиняють, нагріваючи. Потім краплями додають 

(5-7) см
3
 азотної кислоти. Розчин з осадом нагрівають до температури 50

о
С, через 

5 хв  доводять  гарячою водою об’єм до (200-300) см
3
, кип’ятять і фільтрують на 

фільтр «біла стрічка».  Фільтр з осадом промивають (5-7) разів гарячою соляною 

кислотою, розведеною 1:10. Фільтрат випарюють насухо. Сухий залишок змочу-

ють соляною кислотою, випарюють насухо та витримують за температури 130
о
С 

не менше 1 години та  охолоджують. До сухого залишку додають 10 см
3
 соляної 

кислоти, розведеної 1:1. Далі аналізування виконують до отримання об’єднаного 

фільтрату , як зазначено в 5.3.2.1. 

До об’єднаного фільтрату додають 30 см
3
 сірчаної кислоти, розведеної 1:4, і 

випарюють до появи парів сірчаної кислоти, далі аналізування виконують, як за-

значено в 5.3.5 до розкладання тіоацетаміду та надсірчанокислого амонію. Розчин 

фільтрують через фільтр «біла стрічка», промивають (4-6) разів гарячою водою, 

додають (20-30) см
3
 соляної кислоти та закінчують аналізування, як зазначено в 

5.3.3.1. 

 

5.4 Опрацювання результатів  

 

5.4.1 Масову частку нікелю Х2, у відсотках, обчислюють за формулою: 

 
    

m

Kmmmm
X

1004321
2


  ,    (2) 

де т1 - маса тигля з осадом оксиду нікелю (ІІІ) або диметилгліоксимату ні-

келю аналізованої проби, г;  

     т2 - маса тигля без осаду, г;  

     т3 - маса тигля з осадом контрольного досліду, г;  

     т4 - маса тигля без осаду, г; 

     К - коефіцієнт, що дорівнює 0,2032 для перерахунку диметилгліоксимату 

нікелю на нікель та 0,7858 для перерахунку оксиду нікелю (ІІ) на нікель; 

     т - маса наважки аналізованої проби, г. 
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6 АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ 

ЧАСТКИ НІКЕЛЮ ВІД 0,02 % ДО 15,0 % 
 
6.1 Суть методу  
Метод ґрунтується на вимірюванні ступеня поглинання резонансного ви-

промінювання вільними атомами нікелю, що утворюються внаслідок розпилення 

аналізованого розчину в полум'я повітря - ацетилен за довжини хвилі 232 нм, або 

341,5 нм. 
 
6.2 Апаратура, реактиви та розчини  
 
Атомно-абсорбційний полуменевий спектрофотометр. 

Лампа з порожнистим катодом для визначення нікелю. 

Ацетилен розчинений і газоподібний - згідно з чинною НД. 

Компресор, що подає стиснене повітря, чи балон зі стисненим повітрям. 

Кислота соляна - згідно з чинною НД. 

Кислота азотна - згідно з чинною НД і розведена 1:2.  

Залізо карбонільне радіотехнічне - згідно з чинною НД, розчин з масовою 

концентрацією 50 г/дм
3
 готують так: 50 г карбонільного заліза розчиняють у 400 

см
3
 соляної кислоти, розведеної 1:1, додають краплями азотну кислоту до припи-

нення спінювання, випарюють до вологих солей. Потім додають (40 – 50) см
3
 со-

ляної кислоти і знову випарюють до вологих солей. Цю операцію повторюють. 

Солі розчиняють у 100 см
3
 соляної кислоти, розведеної 1:1. Розчин охолоджують, 

переводять у мірну колбу місткістю 1 дм
3
, доводять водою до позначки та пере-

мішують. Потім розчин фільтрують на фільтр середньої щільності. 

Нікель металевий - згідно з ГОСТ 849-97. 

Стандартні розчини нікелю. 

Розчин А: 0,5000 г металевого нікелю розчиняють у 10 см
3
 соляної та 10 см

3
 

азотної кислот або у 30 см
3
 азотної кислоти, розведеної 1:2. Розчин охолоджують і 

переливають у мірну колбу місткістю 1 дм
3
, доливають водою до позначки та пе-

ремішують. 

1 см
3
 розчину А містить 0,0005 г нікелю. 

Розчин Б: 20 см
3
 стандартного розчину А вміщують у мірну колбу місткіс-

тю 100 см
3
, доливають водою до позначки та перемішують. 

1 см
3
 розчину Б містить 0,0001 г нікелю. 

Розчин Б готують безпосередньо перед використанням. 
 
6.3 Готування до аналізування  
 
Готування приладу виконують відповідно до інструкції, яку додають до 

нього. Налаштовують спектрофотометр на резонансну лінію 232 нм або 341,5 нм 

в залежності від масової частки нікелю в аналізованій пробі відповідно до таблиці 

2. Після вмикання подавання газу та запалювання пальника розпилюють воду в 

полум'я й установлюють нульове показання приладу.  
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6.4 Аналізування  

6.4.1 Наважку сталі або чавуну, залежно від масової частки нікелю, відпові-

дно до таблиці 2, вміщують у стакан місткістю (100-150) см
3
 і розчиняють, нагрі-

ваючи в 15 см
3
 соляної кислоти й 5 см

3
 азотної кислоти. Розчин випарюють насу-

хо, охолоджують. Сухий залишок розчиняють у 5 см
3
 соляної кислоти, додають 30 

см
3
 води та нагрівають до повного розчинення солей.  

Таблиця 2 
 

Масова частка нікелю, % Маса наважки, г Аналітична лінія, нм 

 

Від      0,02  до   0,10 включ. 1,0 232 

Понад 0,1   «       0,5     « 0,2 232 

        «  0,5     «     1,0       « 0,1 232 

        «  1,0     «     5,0       « 0,2 232 

        «  5,0     «   15,0       « 0,1     341,5 

  

Якщо масова частка нікелю становить від 0,02 % до 1,0 %, аналізування ви-

конують із всієї наважки проби. Розчин охолоджують і переливають у мірну кол-

бу місткістю 100 см
3
, 

 
доливають водою до позначки та перемішують.  

 Якщо проба містить від 1,0 % до 15,0 % нікелю, розчин охолоджують і пе-

реливають у мірну колбу місткістю 100 см
3
, доливають водою до позначки та пе-

ремішують. Аліквотну частину 10 см
3 

відбирають
 
у мірну колбу місткістю 100 

см
3
, додають (3-5) см

3
 соляної кислоти, доливають водою до позначки та перемі-

шують.  

Далі розчин фільтрують на сухий фільтр «біла стрічка» в суху конічну кол-

бу, відкидаючи перші дві порції фільтрату. 

Для готування розчину контрольного досліду в мірну колбу місткістю 100 

см
3
 додають розчин карбонільного заліза та проводять через усі стадії аналізуван-

ня. 

Розпилюють у полум'я розчин контрольного досліду, а потім аналізовані ро-

зчини в порядку зростання масової частки нікелю до одержання стабільних пока-

зань для кожного розчину. Перед розпиленням в полум'я кожного аналізованого 

розчину розпилюють воду для промивання системи та перевірки нульової точки. 

Від середнього значення абсорбції кожного аналізованого розчину відніма-

ють середнє значення абсорбції контрольного досліду. 

Масу нікелю знаходять за градуювальним графіком. 

6.4.2 Побудова градуювального графіка  
У вісім мірних колб місткістю 100 см

3
 вміщують по (20; 6; 4 або 2) см

3
 роз-

чину карбонільного заліза залежно від наважки проби, у сім із них послідовно до-

дають 1,5; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0 см
3
 стандартного розчину Б, що відповідає 

0,00015; 0,00030; 0,00050; 0,00070; 0,00100; 0,00150; 0,0020 г нікелю. Восьма кол-

ба служить для проведення контрольного досліду. Вміст колб доводять водою  до 

позначки, перемішують і далі аналізування виконують, як зазначено у 6.4.1. 

За знайденими значеннями абсорбції та відповідними до них значеннями 

маси нікелю будують градуювальний графік. 
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6.5 Опрацювання результатів  

6.5.1 Масову частку нікелю Х3, у відсотках, обчислюють за формулою: 

m

m
X

1001
3


 ,     (3) 

 

де т1 – маса нікелю в аналізованій пробі, визначена за градуювальним гра-

фіком, г;  

     т – маса наважки проби, або маса наважки, що відповідає аліквотній ча-

стині розчину, г. 
 

7 НОРМИ ТОЧНОСТІ 

 

7.1 Норми точності та нормативи контролю точності визначення масової ча-

стки нікелю наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

У відсотках 
Масова частка нікелю Границя 

допустимої 

похибки 

результатів 

аналізу, Δ 

Допустима розбіжність 

двох серед-

ніх результа-

тів аналізу, 

виконаних у 

різних умо-

вах, D2  

двох парале-

льних визна-

чень, d2 

трьох пара-

лельних 

визначень, 

d3 

результатів 

аналізу стан-

дартного зра-

зка від атесто-

ваного зна-

чення, δ 

Від  0,01 до 0,02 включ. 0,003 0,004 0,003 0,004 0,002 

Понад 0,02 « 0,05 « 0,006 0,007 0,006 0,007 0,004 

« 0,05 « 0,10 « 0,008 0,011 0,009 0,011 0,006 

« 0,1 « 0,2 « 0,014 0,018 0,015 0,018 0,010 

« 0,2 « 0,5 « 0,022 0,030 0,025 0,030 0,016 

« 0,5 « 1,0 « 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 

« 1,0 « 2,0 « 0,04 0,06 0,05 0,06 0,03 

« 2,0 « 5,0 « 0,07 0,08 0,07 0,08 0,04 

« 5,0 « 10,0 « 0,09 0,12 0, 11 0,12 0,06 

« 10,0 « 20,0 « 0,13 0,18 0,15 0,18 0,09 

« 20,0 « 45,0 « 0,20 0,25 0,21 0,25 0,13 

 

8 ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ ОПЕРАТОРА 

 

8.1 До роботи з устаткованням допускають осіб, які вивчили методику ви-

конання вимірювань, інструкції з експлуатації устатковання, правила експлуатації 

електроустановок, пройшли відповідний інструктаж і допущені до роботи в уста-

новленому на підприємстві (організації) порядку. 

 

9 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 

 

9.1 Під час аналізування треба дотримувати вимоги щодо безпеки, викладе-

них в інструкціях, що діють у хімічних лабораторіях і розроблених на підставі 

ДСТУ 7237 та чинних нормативних документів. 
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9.2 До роботи на атомно-абсорбційному спектрофотометрі допускають осіб, 

що пройшли навчання відповідно до інструкції з обслуговування та експлуатації 

приладу. Потрібно особливу увагу звернути на: 

- вибухонебезпечність ацетилену; 

- необхідність захисту очей оператора від ультрафіолетового випроміню-

вання кольоровим склом; 

- заповнення гідрозатвора водою. 

Після закінчення роботи необхідно ретельно помити водою систему подан-

ня та розпилення розчину та систему пальника, оскільки забруднений солями па-

льник може спричинити проникання полум’я в середину пальника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДСТУ 

 15 

Код УКНД 77.080.01 
__________________________________________________________________________________ 

 

Ключові слова: чавун, сталь, нікель, фотометричний метод, гравіметрич-

ний метод, атомно-абсорбційний метод, наважка, похибка, градуювальний графік, 

розчин, стандартний зразок. 

______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Генеральний директор 

УкрДНТЦ «Енергосталь» 

  

Д.В. Сталінський 

 

 

Керівник розробки, 

завідувач відділу екологічного  

моніторингу, стандартизації, метро-

логії та якості  

НДІ «Енергосталь» 

  

 

 

 

С.В. Спіріна 

 

 

Керівник розробки, 

відповідальний виконавець, 

провідний науковий співробітник 

НДІ «Енергосталь» 

  

 

Н.М. Гриценко 

 



ДСТУ 

 16 

 

 


