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GUZYNE somogyi aranka

KISMENNYISÉGŰ WOLFRAM MEGHATÁROZÁSA 
SZILIKÁTOS KŐZETEKBEN

Az elmúlt évben a Velencei-hegység geokémiai vizsgálata 
során a hegység K-i és DK-i részén W nyomokat mutattunk ki. Ez 
a felismerés geokémiai szempontból jelentős, mert támpontot 
nyújt az utómagmás fázisok elkülönitésére.

Célul tűztük ki a W további nyomozását ezen a területen és 
szükségesnek láttuk, hogy a szinképanalitikai eljárásoh kivül 
kis mennyiségű W meghatározására kidolgozzunk egy pontos és 
érzékeny spektrofotometriás módszert.

Az irodalomban ismertetett vizsgálati módszerek

a/ A r o d a n i d - s z t a n o k l o r i d o s  m i d -  
s z e r: A W reakciói közül a SCH-SnCl^-al képezett sárga 
komplexe igen alkalmas mennyiségének pontos meghatározására. 
WESTWOOD W. és MAYER A. /1947/ behatóan tanulmányozták a reak
ció körülményeit. Megállapították, hogy a SCN koncentrációnak 
1,5 n és 2,5 n között, a HC1 koncentrációnak 8,5-9,5 normálnak 
kell lennie a végtérfogatban.

Maximális szinintenzitás 4,5 % SnC1^-ot tartalmazó oldat
ban érhető el. A mintában jelenlévő Mo hasonló reakciójának 
zavaró hatása az erős HCl-еs közegben 20 perces várakozás után 
elhanyagolható lesz.

b/ M á s  m ó d s z e r e k :  A toluene 3,4-ditiol-kékes- 
zöld szinü komplexet ad a W-al, mely szerves oldószerekkel ki
rázható.

Mo nem lehet jelen, mert sárgászöld komplexet ad a ditiol- 
lal. JEFFERY P. G. /1956/ mégis ezt a reakciót használta fel a
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Mo és W meghatározásához. A savas feltárással oldatba vitt Mo 
és W-ot kloroformos alfa-benzoinoximmal kirázta O-tól 1,8 n 
HCl-es oldatból. A W ditiol komplexének képződéséhez p 6-14-

П

nek megfelelő H^SO^ koncentráció szükséges.
A Mo-ditiol komplexet 630 millimikron hullámhossznál, a 

W-ditiol komplexet 680 millimikronnál mérte. Mindkét esetben 
korrekciót kellett alkalmaznia.

Javasolják a W hidrokinonnal képezett vörös szinü komp
lexét is erős HgS.Oj-as közegben.

Tapasztalataink szerint azonban a módszer nem eléggé ér
zékeny, még 100 ppm W is csak igen gyenge szinü komplexet 
ad. A ditiolos módszer meglehetősen elterjedt a W mikro-megha- 
tározására. A ditiol reagens azonban drága és rendkívül bomlé- 
kony.

A felsorolt eljárások közül mi a W meghatározásokhoz 
SCN-SnClg-os módszert választottuk, mint céljainknak legmegfe
lelőbbet.

A W zavard ionoktól való elválasztása: A zavaró ionok kö
zül leginkább a Mo-el kell foglalkoznunk, egyrészt mert rokon 
kémiai jellege miatt elsősorban ez jön számításba, másrészt 
mert a Mo jelenlétével a vizsgálati területünkön mindig szá
molni lehet.

A Mo és W-nak más ionoktól való elválasztására a legtöbb 
kutató KNOWLES H. B. /1932/, MILLER C. C. /1944/ az alfa-ben- 
zoinoxim reagenst választotta. KNOWLES H. B. /1932/ a savas 
oldatból vanádium kollektor jelenlétében csapta le alfa-ben
zoinoximmal a kis koncentrációjú Mo és W-ot.

JEFFERY P. G. /1956/, GOLDSTEIN G. /1958/ az alfa-benzoi- 
noximmal képezett komplexet kloroformmal kirázta. A kloroform 
elpárologtatása után a W-ot vagy SCN-SnCl. módszerrel, vagy 
ditiol módszerrel határozta meg.

A kőzetek kis W tartalmának meghatározására legalkalma
sabb az GRIMALDI F. S. /1961/ által közölt eljárás. Megfelelő 
módosítással ezt az eljárást követjük. Nem vezetett eredményre 
az a próbálkozásunk, hogy először a Mo-t távolítsuk el az ol



K i s m e n n y i s ágii wolfram m e g h a t á r o z á s a... 49

datból éteres kirázással /a V-ot tömény ЛГЯ̂ -citráttal oldatban 
tartva/ és utána rázzuk ki csak a W-ot alfa-benzoinoximmal és 
kloroformmal. Az Л/й̂ -citrát a W-ot olyan erősen komplexben 
tartotta, hogy nem lépett reakcióba az alfa-benzoinoximmal.

Kisérletet végeztünk annak megállapitására is, hogy szük
séges-e a SiO£ eltávolítása a kilúgozott mintaoldatból.

Az adott körülmények között a SiO semmi zavart nem oko
zott. Az alfa-benzoinoximmal véghezvitt kirázásnál ügyelni 
kell arra, hogy az oldat hideg legyen és a kémszer hozzáadása 
után azonnal kezdjük el a~kirázást. Ha várunk, a kémszer ki
kristályosodik az oldatból és nem lép reakcióba a W-al.

Az eljárás leírása: Két gramm mintát négyszeres mennyisé
gű Na CO -al feltárunk, vizzel kilúgozzuk és 200 ml-es törzs-a ó
oldatot készítünk. A törzsoldatból 50 ml-t /ha sok a W keve
sebbet/ főzőpohárba pipettázunk, 1 csepp 0,2 %-os paranitro- 
fenol indikátor jelenlétében cc. HCl-al közömbösítjük, és 5 ml 
cc. HCl-t adunk hozzá. Rázótölcsérbe visszük át, térfogatát 
80 ml-re egészítjük ki és 3 ml 2 %-os alkoholos alfa-benzoi- 
noxim oldatot és 8 ml CHCl -ot adunk az oldathoz és 2 percig

«5

rázzuk. A W lassabban rázódik ki, mint a Mo, ezért többszöri 
rázás szükséges ugyanannyi W kinyeréséhez. Ahhoz, hogy 20 gam
ma W-ot kinyerjünk, négyszeri rázásra van szükség. A klorofor- 
mos rétegeket kis 50 ml-es pohárba gyűjtjük össze. A klorofor
mot langyos vízfürdőben elpárologtatjuk, 5 ml HNO -al a szer
ves anyagot elroncsoljuk, majd 5 ml 1:1 HClO^-e1 lefüstöljük. 
A HC104 nyomokat a pohár oldaláról is elűzzük, utána 5 ml 1:1 
HCl-al bepároljuk.

A többi ionoktól elválasztott W l+Mo/-t 1 csepp 1:1 arányú 
HCl-al és 8 ml vizzel felvesszük, 1,6 ml n. NaOH-ot, 1 ml 25 
%-os KSCN-ot és 9 ml 10 %-os /cc. HCl-Ъап oldott/ SnCl2~ot 
adunk hozzá. Pontosan 2 óra múlva a térfogatát 20 ml-re egé
szítjük ki és azonnal mérjük Beckman spektrofotométerrel 395 
millimikron hullámhossznál 1 cm-es küvettát használva. Egyide
jűleg vakmeghatározást is készítünk.
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Az eredmények értékelése: Az eredmények értékeléséhez 
standard görbe felvétele szükséges. Nem találtuk alkalmasnak 
a meghatározásokhoz a standard görbe oly módon való felvéte
lét, hogy a W törzsoldatból ismert mennyiségeket közvetlenül 
mérünk.

Az ismert W mennyiségeket egy W-ot nem tartalmazó gránit
minta feltárása után készitett törzsoldat 50 ml-éhez adagoltuk 
és a közölt módon kirázással elkülönítve határoztuk meg. A 
közvetlen meghatározással kapott értékek nem egyeztek a kirá- 
zottakkal. Már ÍO ppm-nél is tapasztalható kis eltérés a le
olvasott értékekben /lásd 1. ábra/. A kirázás többszöri is-

1. ábra: A W/SCN/ extinkciós görbéje

métlésével sem sikerült jobb egyezést elérni. A minta Mo tar
talma a W-al együtt alfa-benzoinoxim-kloroformmal szintén ki
rázható, de megállapítottuk, hogy jelenléte a W meghatározás
nál egyáltalán nem zavar.

A vakértékek levonása után 5-5 meghatározás középértéké
ből rajzoltuk meg az extinkciós görbéket.

Jó egyezést az ismert mennyiségek visszanyerésében akkor 
érünk el, ha a kiértékeld görbe felvételéhez is kirázást al
kalmazunk.

A kirázással felvett görbesorozatnál az egyes mérési ada
tok között a maximális különbség 0,5-2 ppm. Ez azt jelenti, 
hogy 5-30 ppm-ig az elérhető pontosság + 5-10 % között van. 
Tehát 0,5 gr mintában a W 5-30 ppm között határozható meg pon-
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tosan. Két grammos bemérés esetén ez azt jelenti, hogy 10-60 
g/t értékhatárok között alkalmas az eljárás. Nagyobb W meny- 
nyiségek esetében a bemérést megfelelően kisebbnek kell vá
lasztani.

t
Ö S S Z E F O G L A L Á S :  Szilikátos kőzetek W tartalmá

nak meghatározására spektrofotometriás eljárást alkalmaztunk, 
mely 5-30 ppm W tartalom között igen megbizható eredményeket 
adott.

A W-nak a SCN-SnCl2~al képezett sárga komplexét 395 milli- 
mikron abszorpciós maximumnál Beckman-spektrofotométerrel mér
tük. A W dúsítására és más ionoktól való elválasztására kloro- 
formos-benzoinoximos kirázást alkalmaztunk. Az eredményeket 
kirázással nyert standard görbéből olvastuk le.
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