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GUZÏNE SOMOGYI ARANKA

KISMENNYISÉGÖ MOLIBDÊN 
FOTOMETRIÁS MEGHATÁROZÁSA 
SZILIKÁTOS KŐZETEKBEN

A Velencei-hegységben folyó ritkafém kutatásaink miatt fel 
kellett készülnünk arra, hogy bizonyos nyomelemeknek kis kon
centrációban is nagy pontosságú meghatározására gyors eljárás 
álljon rendelkezésünkre. Mivel század százaléknyi mennyiség
ben jelenlevő Mo bizonyos körülmények között már eléri az ipa
ri hasznosithatóság határát, de az ennél kisebb Mo koncentrá
ciók is geokémiai érdekességüek, olyan eljárást kellett alkal
maznunk, mely század százaléknál kisebb Mo koncentrációk ese
tében is jól használható.

Az eddigi eljárások rövid kritikai áttekintése:
а/ А г о d a n i d módszer: Kismennyiségü Mo meghatározá

sára sok irodalmi adat található. Mivel század százaléknál is 
kisebb mennyiségek meghatározására kell felkészülni, ezek kö
zül az érzékeny módszereket vettük figyelembe. A kutatók sze
rint a Mo-nek legérzékenyebb reakciója - melyet legkevésbé za
varnak idegen ionok - a rodanidos módszer /SANDELL E. B. 1936; 
WARD F. N. 1951/. A határértékü Mo redukálóanyagok jelenlété
ben SCN ionokkal reagál és az oldat redukáló sajátságától füg
gően többféle szines Mo-rodanid keletkezik /BABKO A. K. — 
FILIPENKO A. T. 1953/. Legerősebb ezek közül az öt vegyértékű 
Mo-nel képezett vöröses szinü Mo/SCN/ komplex.

Ahhoz, hogy ilyen komplex képződhessen, nagy figyelmet 
kell fordítani a közeg redukáló hatására. Redukálószerként ál
talában SnClg-t használnak, de alkalmazható KJ-N.a^SO és TiCl 
is /HOPE R. 0. 1957/. A redukálószer nagy feleslege hibát 
okoz, mert a Mo/VI/-ot a Mo/V/-nél alacsonyabb vegyértékűvé 
redukálja, s a keletkezett komplexek gyengébb szinüek lesznek.
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Állandó szinintenzitás eléréséhez a közeg HCl és SCN kon
centrációja a döntő /HURD L. C. and ALLEN H. 0. 1953/. Az ol
datnak HCl-ra 5 %-osnak, SCN-ra pedig 0,6 %-osnak kell lennie; 
0,5 % vagy 10 % HCl koncentrációnál már 20 perc alatt teljes 
szinintenzitás csökkenés következik be. A SCN koncentráció nö
velése viszont egy gyengébb szinü komplex Мо/SCN/ keletkeze-0
séhez vezet.

Kedvező hatást tulajdonítanak kevés F.e+++ jelenlétének, 
mert az SnCl2 redukálóképességét csökkenti. Sok Fe+++ jelenlé
te azért okoz hibát, mert a redukciója folytán keletkezett sok 
SnCl4 gyenge szinhalványodást okoz. Nem lehet jelen mert
még kis mennyisége is növeli a szin erősségét, a H^SO^ kon
centrációinak 10 %-osnak kell lennie, hogy szinhalványodás ne 
lépjen fel.

A rodanidos meghatározás tizszer érzékenyebbé tehető, ha a 
komplexet valamilyen szerves oldószerrel kirázzuk. Szerves ol
dószerben a Mo/SCN/ komplex is sokkal stabilisabb, mint vizes ö
közegben. Legáltalánosabb kivonószer az etiléter, melynek hát
ránya az állékonyság, viszont előnye, hogy tisztán elkülönít
hető a vizes fázistól. Használják még a ciclohexanolt, butil- 
acetátot és izoamilalkoholt is /SANDELL E. B. 1950/. Ezek a 
kivonószerek azonban lassan különülnek el a vizes fázistól és 
gyakran zavarosak lesznek. Mi az etilétert részesítettük 
előnyben, mert ezzel gyorsan jutottunk átlátszó, fotometrálás- 
ra alkalmas oldathoz.

A reakciót zavaró ionok között elsősorban a vanádium és 
wolfram zavaró hatását kell kiküszöbölni. Ez ammóniumcitrát 
alkalmazásával érhető el. RADER L. F. és GRIMALDI F. S. /1961/ 
borkősavat használnak a W maszkirozására. Tapasztalataink sze
rint a borkősav nem akadályozza meg a W részvételét a reakció
ban. Megállapítottuk továbbá, hogy sok fluor jelenlétében ki
sebb értéket kapunk. Zavarnak még a Ft> Rd és a nagy mennyisé
gű króm.

b/ M d s m ó d s z e r e k .  Több kutató a ditiol módszert 
alkalmazta kis mennyiségű Mo meghatározására /JEFFERY P. G.
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1956; WELLS J. E. és PEMBERTON R. 1947; KURODA P. K. és 
SANDELL E. B. 1954/. A ditiol reagens /4-methyl-l-2 dimercap- 
tobenzén/ drága és igen bomlékony. Igen érzékeny reagense a 
W-nak is, tehát Mo-re nem specifikus.

JEFFERY P. G. szerint azonban a Mo és W ditiolos komplexe 
nem ugyanazon körülmények között képződik.

A Mo ditiol komplexének képződéséhez pH 6-14
a W ditiol komplexének képződéséhez pu 0,5-2-nek megfelelőrl

H^SO koncentráció szükséges.
A komplexek kivonásához butilacetátot vagy petrolétert 

használnak. A Mo komplex abszorpciós maximumát 630 millimik- 
ronnál, a W komplexét 680 millimikronnál mérik. Az abszorpciós 
maximumok egymáshoz való közelsége miatt korrekció alkalmazása 
szükséges.

GOLDSTEIN G. és munkatársai /1958/ kloroformos-alfa-benzo- 
inoximmal történő előzetes elválasztás után a Mo-nek alkoho
los quercitinnel alkotott sárga komplexét 420 millimikron ab
szorpciós maximumnál mérték. A reakciót a W és kisebb mérték
ben a V zavarja.

KNOWLES H. B. /1932/ az alfa-benzoinoximot alkalmazta a Mo 
dusitására és a zavaró ionoktól való elválasztásra; kollektor
nak vanádiumot használt. Mi is megpróbáltuk az elválasztásnak 
ezt a módját, de el kellett vetnünk, mert még a hozzáadott is
mert mennyiségű Mo-t sem kaptuk vissza.

A tab oratóriumunkban alkalmazott eljárás: tapasztalataink
szerint a leggyorsabb és legpontosabb a kőzetek Mo tartalmának 
meghatározására SANDELL E. B. /1936/ módszere, igy ennek módo
sított változatát alkalmaztuk.

A minta feltárására Na.CO -ot használtunk, itt kilúgozva aО ó
Mo nátriummolibdát alakjában kerül a szürletbe. Ilyen feltá
rással sok zavaró iontól szabadulunk meg, elsősorban a vastól. 
Kevés vas igy is található a szürletben, azonban mint már em
lítettük, ez szükséges a reakció biztonságához. A szűrletet
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HCl-al savanyítva a Mo-t rodanidos módszerrel határoztuk meg, 
kivonószernek etilétert alkalmazva. A szódás szürlet savanyí
tását 5,6-7,6 pH tartományú paranitrofenol indikátor mellett 
végeztük. Ily módon elérhető, hogy az oldat HCl koncentrációja 
pontosan 5 % legyen.

Kiindulva a Sandell-féle eljárásból és azt saját tapaszta
latainkkal kiegészítve a következő módszert alakítottuk ki: 
2 gr poritott mintát négy-ötszörös mennyiségű Na0CO -al Pt-ú ó
tégelyben feltárunk. A kihűlt ömledéket vizzel kilúgozzuk, 200 
ml-es mérőlombikba szűrjük és kevés Na0CO -ot tartalmazó viz- 
zel mossuk, majd jelig feltöltjük. Ebből az oldatból 50 ml-t 
150 ml-es pohárba pipettázunk, 2 csepp 0,2 %-os paranitrofenol 
indikátor hozzáadása után cc. HCl-al semlegesítjük, 80 ml vég
térfogatra számitva 8,7 ml cc. HCl-at, 2 ml 25 %-os KSCN olda
tot és 4 ml 10 %-os /1:10 HCl-Ъап oldott/ SnCl^ oldatot adunk 
hozzá, majd 5 percnyi várakozás után 2x8 ml az alább leirt mó
don előkészített etiléterrel kirázzuk. Az éteres részt jól 
záró üvegdugós mérőhengerbe engedjük le és az extinkciót 1,5-2 
órán belül Pulfrich fotométeren 470 millimikron hullámhossznál 
mérjük. A használt kémszerekkel vakmeghatározást is készítünk 
és az ismeretlen oldatunk extinkcióját ezzel szemben hasonlít
juk össze.

Az etilétert közvetlenül a kirázás előtt készítjük elő.

Az előkészítés módja: az étert KSCN-al és SnCl^-al kiráz
zuk /80 ml éterre 3 ml 5 %-os KSCN-ot és 4 ml 10 %-os SnCl^-t 
számítunk/.

Az extinkciós görbe felvétele: A kiértékeléshez szükséges 
extinkciós görbét ismert Mo mennyiséget tartalmazó oldatsoro
zattal készítjük el.

Hat meghatározás középértékét figyelembevéve rajzoltuk meg 
az extinkciós görbét /lásd 1. ábrát/. /А mért extinkciók 1 ml
es küvettákra vonatkoznak./

Azt tapasztaltuk, hogy 3 gamma alatti Mo mennyiség bizony
talanabb értéket ad. Vizsgálatokat végeztünk az elérhető pon-
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1. ábra: A Мо/SCN/ extinkciós görbéje éteres oldatbanО

tosságra vonatkozólag. Azt találtuk, hogy 3-tól 20 ppm-ig kb. 
+ 8-10 % hibával dolgozhatunk. 3 ppm alatt az elérhető pon
tosság kisebb. Megbizhatóan tehát 3-20 ppm-ig határozható meg 
Mo 0,5 gr mintában az éteres kirázásos módszerrel. Ez azt je
lenti, hogy 2 gr bemérés esetén 6-40 g/t értékhatárok között 
alkalmas az eljárás. Nagyobb mennyiségű Mo esetén a bemérést 
kisebbre kell választani.

Ha az éteres kirázást el akarjuk kerülni, a szines vizes 
oldat fényelnyelését közvetlenül is megmérhetjük. A meghatáro
zás tizszer érzéketlenebb lesz az előzőnél, mint ez a 2. ábrán 
feltüntetett extinkciós görbén is látható. Az extinkciós gör
bét 80 ml végtérfogatban 5 cm^-es küvettával mérve vettük fel. 
Látható, hogy az extinkció ezen a görbén kb. tizszer nagyobb 
Mo mennyiségnek felel meg.

A görbe megszerkesztésénél négy meghatározás középértékét 
vettük figyelembe /lásd 2. ábra/.

A tiszta oldatokkal kapott értékek ellenőrzésére Mo-től 
mentes gránitmintát tártunk fel, vizzel kilúgoztuk és 200 mi
re töltöttük fel. Az oldat 50 ml-es részleteihez az előző meg
határozással azonos, ismert Mo mennyiséget adtunk. Kirázás 
után a tiszta oldatból nyert értékekkel azonos értékeket kap
tunk, a hozzáadott Mo teljes mennyiségét visszanyertük.
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2. Ábra: A Mo/SCN/c extinkciós görbéje vizes oldatbanО

t
Ö S S Z E F O G L A L Á S :  Szilikátos kőzetek Mo tartal

mának meghatározására fotometriás eljárást alkalmaztunk. A 
molibdén-rodanid komplex fotometrálása 3 ppm és 20 ppm Mo 
mennyisége között igen megbízható eredményt adott. A keletke
zett Mo/SCN/ komplexet etiléterrel kiráztuk és a nyert olda- ö
tot 1,5-2 órán belül 470 millimikron abszorpciós maximumnál 
fotometráltuk.
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