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SOHANE SZALA Y KAROLA

KISMENNYISÉGÖ LÍTIUM 
PONTOS MEGHATÁROZÁSA 
SZILIKÁTOS KŐZETEKBEN

A litium a földkéreg felépítésében igen kis mennyiségben 
vesz részt. CLARKE, WASHINGTON, FERZMAN és VINOGRADOV adatai
ból átlagolva előfordulási aránya 0,004-0,006 %. A Li néhány 
ásványa közül legjelentősebb a lepidolit /litiumcsillám/ vas
tartalmú változata a zinnwaldit. A litium nyomokban az üledé
kes kőzetekben is megtalálható, igy megjelenik elvétve egy-egy 
bentonitban /pl. Greenwood, Maine állam, USA/. A Li + éppen az 
a kation, melyet más kationok a montmorillonitban könnyen le
cserélhetnek. Néhány hektoritféleségben rácsalkotó mennyiség
ben fordul elő, pl. a kaliforniai hektoritban.

Hazánkban litiumnyomokat főleg a Velencei-hegység gránit
jaiban találtunk, a nyomokat színképelemzéssel mutattuk ki. A 
Li gyenge nyomként jelentkezett a mecseki gránitterületen, to
vábbá a bükkhegységi diabázokban és a Balaton-felvidéki bazal
tokban.

Az 1950-es évek elején a Li meghatározására a lángfoto- 
metriás eljárást kezdték alkalmazni és tökéletesíteni.

Az eddigi eljárások áttekintése: A lángfotometriás eljárás 
kidolgozásánál többféle problémával kellett az analitikusoknak 
megküzdeni. Ezek a következők: a feltárás, a megfelelő pH meg
választása, a zavaró ionok kiküszöbölése. Több szerző a szili- 
kátos kőzetek savas feltárását ajánlja. ELLESTAD R. B. és 
HORSTMAN E. L. /1955/ fí SO + HF-os, majd később HORSTMANo 4
E. L. /1956/ H2S0 + UNO + HF-os feltárást alkalmaz. Ugyan
csak H„SO . + HF-os feltárást ajánl HOWLING H. L. és LANDOLT2 4
P. E. /1959/.
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Ezzel szemben WOHLMAN E. /1962/ azzal az indokkal tér 
vissza a klasszikus Lawrance-Smith feltáráshoz, hogy ily módon 
bármely szilikátos kőzet biztonsággal feltáródik, s a feltá
rás alkalmával az alkáliák un. főszürlete csak alkáliákat és 
Ca-t tartalmaz, a Ca pedig oxálsavval leválasztható.

Sok szerző foglalkozik az oldat p -jának a jelentőségével.
ri

PARKS T., JONSON H. D. és LYKKEN L. /1948/ kimutatták, hogy a 
különböző savak alkalmazása tekintélyes hibát okoz a lángfoto- 
metriás meghatározásban. Ezt követően más szerzők a vizsgálan
dó és összehasonlitó oldatok összetételének kérdésével fog
lalkoztak, s elsősorban állandó mennyiségű savnak mind a vizs
gálandó, mind a standard oldathoz való adagolásával próbálták 
a hibákat kiküszöbölni.

KASSNER J. L., BENSON V. M. és CREITZ E. E. /1960/ salét
romsav és HF-os feltárás után citromsav és ammóniumcitrát puf
fer adagolásával 3,68-ra állitja be az oldat pH~ját. Fent em
lített szerzők egy diagramot készítettek annak megállapításá
ra, hogy a pu érték mennyire befolyásolja a Li vonal intenzi- 
tását. Az intenzitás pH 4 felett meredek, ezért azt tanácsol
ják, hogy csak meghatározott pH tartományban /PH= 1 és 4 kö
zött/ dolgozzunk.

HOWLING H. L. és LANDOLT P. E. /1959/ szintén citromsav és 
ammóniumcitrát elégyével állitja be az oldat p^-ját. WOHLMAN 
E. /1962/ a metilorange átcsapására /p„ 3-4,4/ állitja be azП
oldat p -ját. Nagy problémát jelent feltárt oldatunk összeté- 
tele, vagyis annak megállapitása, hogy az egyes jelenlévő 
ionok milyen mértékben zavarnak és ez a zavaró hatás hogyan 
küszöbölhető ki. Különösen három ion zavaró hatásával kell 
számolnunk; a K', Na+ és da++-éval. Ezen ionok nagyobb mérték
ben kifejtett zavaró hatását talán az okozza, hogy részint na
gyobb mennyiségben fordulnak elő a szilikátos kőzetekben, ré
szint pedig analitikai spektrumvonaluk elég közel esik a li-

+ ++ + tiuméhoz /Na 589 millimikron, Ca 623 millimikron, К 770
millimikron/.
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A szerzők többféle eljárással próbálkoztak a zavaró ionok 
hatásának kiküszöbölésére. WILBERG E. /1950/ a káliumnak a lí
tiumra való zavaró hatását vizsgálta és kiküszöbölésére Zeiss 
fotométeren a két szűrő kombinált felcserélésével javasolja a 
méréseket. ELLESTAD R. B. és HORSTMAN E. L. /1955/ a K+ és Na+ 
zavaró hatását a Li standardhoz adott alkáliákkal kompenzálja. 
HORSTMAN E. L. /1956/, valamint HOWLING H. L. és LANDOLT P. E.
/1959/ szilárd CaCO -al leválasztja a harmadosztályt, a kelet-ó
kezett kalciumszulfátot alkohollal kicsapja és az oldatot fo- 
tometrálja. A K+ és Na+ zavaró hatását szintén а Li standard
hoz adott alkáliákkal kompenzálja. PALMBERG A. /I960/, hogy a 
Li-ot tisztán és azonkivül feldusitva megkapja, kationcserélő 
gyantát /Wofatit K.P.S. 200/ alkalmazott.

WOHLMAN E. /1962/ további kisérleteket végzett és megálla
pította, hogy egy pontos Li érték elérésére nem szükséges a 
Li-ot kationcserélő gyantával elválasztani, mert a minták 
ilyen kezelése ho&szadalmas és felesleges munka. A pontos mér
ték meghatározására inkább jól megválasztott összehasonlitó 
oldat szükséges. Méréseit Zeiss-fotométeren végezte, az alká- 
liákat különböző alkáliion-tartalmu mérőoldatokkal felvett ki
értékelő diagramokkal való összehasonlítással határozta meg.

A kísérleti eljárás kidolgozása. Az irodalmi adatok átte
kintése után kezdtük el saját kísérleteinket a nyomokban elő
forduló Li meghatározására.

Először tiszta L-í-oldatok emissziós görbéjét vettük fel 
/1. és 2. ábra/. Az oldatok egyenként 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
50, 100, 200 és 300 ppm litiumot tartalmaztak 100 ml deszt. 
vizben. Az oldatok p-ját HCl-el p„ 3-4 közé állítottuk be. 
Méréseinkhez nagy érzékenységű Beckman DU lángspektrofotomé
tert használtunk.

Következő lépésként feltártunk 1 gr velencei gránit mintát 
Lawrance-Smith eljárás szerint. A minta 334 % Ha^O-t és 44,4 % 
K^O-ot tartalmazott. A feltárás szürletéből készített törzs
oldat 100-100 ml-éhez annyi Li-t adagolunk /5 ppm-től 300
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1. ábra: 5-25 ppm Li desztillált vizben felvett 
emissziós görbéje

2. ábra: 25-300 ppm Li desztillált vizben felvett 
emissziós görbéje

ppm-ig/, mint amennyi Li-al a standard mérőgörbét felvettük 
/3. ábra/. A résnyilást mindkét esetben 0,15-re állitottuk.

A mérés azt mutatta, hogy kb. 100 ppm lítiumtól felfelé 
a jelenlévő zavaró ionok /К , Na+ esetleg Ca++ és oxálsav/ a 
Li értékekre nincsenek befolyással, viszont 100 ppm alatt a 
görbe csekély eltérést mutat a tiszta Li esetében felvett gör
bétől, ami arra enged következtetni, hogy ilyen csekély meny- 
nyiségben jelenlévő Lí-esetében, a nagyobb mennyiségben elő
forduló K+, Na+ és egyéb ionok már zavarják a Li pontos meg
határozását.



Ki smennyi sdgü lítium pontos meghatározása. . . 41

3. ábra: 5-300 ppm Li emissziós görbéje zavaró ionok 
IK+, Na+/ jelenlétében /Lawrance-Smith/

Ezután számos kísérletet végeztünk, hogy miként lehetne 
a K+ és Na+ zavaró hatását kiküszöbölni.

Oldatainkhoz, amelyek Li tartalma 5 ppm-től 300 ppm-ig 
terjedt, növekvő mennyiségben K O - ot, ill. Nao0-ot adagoltunk 
/2 mg - 125 mg-ig/ és a sorozatok emisszióit különböző résnyi- 
lásoknál mértük.

Méréseink alapján a következő megállapításokat tehetjük: 
igen kis mennyiségű alkália jelenléte /2-5 mg-ig/ a Li emisz- 
sziós értéket semmilyen résnyilásnál nem befolyásolja /4. áb
ra/. 5 mg-tól 50 mg-ig terjedő alkália tartalomnál azonban 
olyan megfelelő résnyilást kellett keresni, melynél a £i-nak 
igen kicsiny /5 ppm/ mennyisége is még biztonsággal kimu
tatható, és ahol a K+ és Na+ zavaró hatása már nem érvényesül.

A 0,15 mm-es résnyilást találtuk erre legmegfelelőbbnek 
/5. ábra/. Az 50 mg-nál nagyobb mennyiségben előforduló K+ és 
Na+ már ennél a résnyilásnál is zavart, igy a rést még job
ban szükiteni kellett, hogy ezt a hatást is ki tudjuk küszö
bölni.
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4. ábra: 10 ppm Li emissziós görbéje különböző résnyilásoknál 
20-50 mg Na+, mint zavaró ion jelenlétében
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5. ábra: 25 ppm Li emissziós görbéje 2-50 mg K+, 
mint zavaró ion jelenlétében 0,15 mm-es résnél

A zavaró hatás ugyan 0,06 mm-es résnél már nem érvényesül 
de nagyon kis mennyiségű /5-10 ppm/ Li esetében a műszer mu
tatójának kitérése oly csekély, hogy a leolvasás bizonytalan
ná válik. Nehézkesnek találtuk továbbá a Lawranae-Smith eljá
rás szerint való feltárást is.

Tekintettel arra, hogy a laboratóriumunkban Beckman DU 
spektrofotométerrel végzett vizsgálatunkhoz HCl, HF és HCl0^-e1 
tárunk fel, megpróbáltuk az ilyen módon feltárt anyaggal vé
gezni a Li meghatározásokat is.

Megállapítottuk, hogy a feltárás módja, valamint az oldat
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p -ja alkalmas arra, hogy a fenti savkeverékkel feltárt oldatГ1
Li-ra közvetlenül fotometrálható legyen. Természetesen az ol
datban Ca++, K+ és Na+, mint zavaró ionok jelen vannak.

A K+ és Na+ ionok zavaró hatásának kiküszöbölésére igen 
egyszerű módszert használtunk: a zavaró ionokat a Li standard
hoz is olyan töménységben adagoltuk hozzá, mint amennyit a 
minta tartalmazott.

Ezek az elemek fotometriásan gyorsan és pontosan meghatá
rozhatók, igy a Li standard K+ és Na+ koncentrációja az isme
retlennel pontosan azonos értékre állítható be. Ez pedig nem 
közömbös a Li érzékeny és pontos fotometiriás méghatározása 
szempontjából.

A Ca++ zavaró hatásának kiküszöbölése hasonló módon törté
nik. Az előzetesen pontosan meghatározott Ca++ mennyiségét 
Ijozzáadagol juk a Li-standardhoz.

Fenti eljárásunkat egyebek mellett két hazai bentonit min
ta segítségével is ellenőriztük. A minták pontos kémiai elem
zése rendelkezésünkre állt. A feltárt törzsoldathoz pontosan 
5, ill. 20 ppm Li-ot adagoltunk, a Li standardhoz pedig hoz
záadtuk a mintában talált К, Na és Ca mennyiségeket. Eredmé
nyeinket az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

Adaqolt Li Visszanyert Li
Koldui bentonit 5 ppm 6,24 ppm

20 ppm 20,00 ppm

Istenmezei bentonit 5 ppm 6,18 ppm
20 ppm 20,00 ppm

Kísérleteink során megállapítottuk, hogy a fent emlitett 
eljárással pontos, megbízható és viszonylag gyors meghatáro
zást tudunk adni 10 ppm Li érték felett és elfogadható meg
határozást még 5 ppm Li esetében is.
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Az eljárás részletes ismertetése : Platina tálban 0,5 gr
anyagot 25 ml tömény HCl-a.1 és 20 ml tömény HF-al homokfürdőn 
szárazra párolunk, majd 5 ml 1:1 higitásu H C I O t adunk hozzá.

Ismét bepároljuk, de már nem teljesen szárazra, majd a 
nedves maradékot 5 ml 1:1 HCIO -el felvesszük, homokfürdőn ad- 
dig melegítjük mig oldódik, majd 100 ml-es mérőlombikba visz- 
szü.k és jelig feltöltjük.

Az oldat p -jának külön beállítása nem szükséges, mert mé-П
réseink szerint a fenti eljárás után a kivánt határok közé e- 
sik, tehát a feltárt tiszta oldatot közvetlenül fotometrálhat- 
juk 671 millimikron hullámhossznál és 0,30 mm résszélességnél. 
Minden egyes ismeretlennél felvesszük a Li standardok mérőgör
béjét is. A standardokhoz az ismeretlen mintákban előforduló 
К ill. Na és Ca mennyiségét adagoljuk.

Közölt vizsgálataink alapján módszerünket kismennyiségü 
Li meghatározására kielégítőnek találtuk. Továbbiakban ezt a 
módszert a Ca gyors lángfotometriás kvantitatív meghatározásá
val fogjuk kiegészíteni.

I
O S S Z E F O G L A L A S :  Kismennyiségü Li meghatározásá

ra dolgoztunk ki lángfotométeres eljárást.
A mintát HCl, HF és HClO^-e1 feltárjuk és a tiszta oldatot 

Beckman DU lángspektrofotométerrel fotometráljuk, 671 milli
mikron hullámhossznál 0,3 mm résnyilással. A zavaróhatás ki
küszöbölésére a mérőstandardokhoz a mintáéval azonos K, Na és 
Ca mennyiséget adagolunk.
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