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SOHANE SZALAY KAROLA

KISMENNYISÉGÖ RÉZ MEGHATÁROZÁSA 
SZILIKÁTOS KŐZETEKBEN

Megfelelő irodalmi áttekintés után egy gyors és specifikus 
módszert sikerült találnunk, valamint laboratóriumunkban beve
zetnünk, a nyomnyi mennyiségben előforduló Си pontos meghatá
rozására.

A KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZEREK IRODALMI KRITIKÁJA

HY ALMOND /1955/ cikkében а Си-пак háromféle meghatározási 
módjáról ir. Ezen módszerek a Cu-nak diphenilthioaavbazonnal 
/ditizon/, Na-dietildithiokarbamáttalj és rubeansavval való 
meghatározásai.

Diphenilthiooarbazon alkalmazása esetén az oldat p -játП
pontosan 3-ra kell beállítani, mert alacsonyabb p -nál továbbri
kell várni, hogy а Си extrahálódjon, magasabb pu-nál pedig aП
Zn zavar.

Nem kellemes sajátsága ennek a módszernek, hogy a napfény, 
valamint a Fe + +,+ vas oxidálja a ditizont.

A Na-dietildithiocarbam&t szintén nem kívánatos tulajdon
ságokkal bir. Az ilymódon való meghatározást a vas zavarja, 
hacsak nem sikerül komplexbe vinni már előzetesen, nagy meny- 
nyiségü citrát adagolásával.

A reagenst mindig frissen kell készíteni, mert elbomlik 
és az organikus oldószerben sárga terméke keletkezik. Rubeán- 
savval а Си oldhatatlan komplexet képez, mely komplexből а Си 
az organikus oldószerrel nem vonható ki.

HOSTE J. /1950/ megállapítja, hogy a 2-2' biquinolin/cup- 
тогп/ alkalmazása а Си meghatározására jobb a ditizonnál. Egy
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későbbi cikkében /1953/ EECKHOUT J. and GILLIS J. szerzőtár
saival, valamint KVANG LU CHENG-és BRAY R. H. /1953/ megálla
pították, hogy а Си biquinolinos komplexe izoamylalkohollal 
extrahálható és 540 millimikronnál abszorpciós maximuma van.

Fentemlitett szerzők szerint ez a meghatározás а Си-ra 
specifikus, valamint egyéb tekintetben is több előnye van a 
ditizonos módszerrel szemben. Tekintettel arra, hogy a megha
tározást klorid, szulfát és perklorát nem zavarja, a feltárás
nál tetszőleges módszert alkalmazhatunk.

KVANG LU CHENG és BRAY R. H. piroszulfátos ömlesztést és 
utána sósavval való extrakciót ajánl.

KÍSÉRLETEINK A BIQUINOLINOS MÓDSZERREL

KVANG LU CHENG és BRAY R. H. /1953/ cikke alapján kísérle
teink során a biquinolinos módszert próbáltuk ki laboratóriu
munkban .

A standard görbe felvételéhez а Си törzsoldatból 10, 25, 
50, 100 gamma Си-t tartalmazó aliquotokat vettünk. A választó 
tölcsérbe vizzel a kivánt térfogatra higitottuk, majd miután 
az alábbiakban ismertetésre kerülő reagenseket hozzáadtuk a 
biquinolinos komplexet izoamylalkohollal extraháltuk, s mértük 
az oldatok abszorpcióját 546 millimikron hullámhossz és 0,6 mm 
résszélességnél /1. ábra/.

A továbbiakban' HCl, HF és HCIO savkeverékkel gránit min
tát tártunk fel és ennek aliqoutjaihoz adagoltuk a 10, 25, 50 
ill. 100 gamma Си-t annak megállapitására, hogy a kőzeteinkben 
előforduló ionok zavarják-e a meghatározást és ha igen, mi
lyen mértékben.

Nagyszámú kisérlet elvégzése és az abszorpciós görbék fel
vétele után /2. ábra/ megállapítottuk, hogy a jelenlévő ionok 
nem zavarnak, az eljárás Си-ra specifikus.
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1. ábra: A Си emissziós görbéje tiszta vizben

2. ábra: А Си emissziós görbéje idegen ionok jelenlétében
/gránit minta/

E l j á r á s  l e i r á s a
Feltárás : 0,5 gr anyagot platinatálba mérünk és 25 ml tö

mény HCl és 20 ml tömény HF-el elegyítjük. Homokfürdőn száraz
ra pároljük, majd 5 ml 1:1 higitásu HClO^-t adunk hozzá. Ismét 
bepároljuk, de nem teljesen szárazra, majd a gyengén nedves 
maradékot 5 ml 1:1 higitásu HCIO^-el felvesszük, homokfürdőn 
kicsit megmelegitjük mig oldódik, majd 100 ml-es mérőlombikban 
jelig töltjük.
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А Си-t tartalmazó oldatunkból 20 ml-t választótölcsérbe 
pipettázunk, s a következő reagenseket adjuk hozzá: 1 ml bor
kősav /a vas és aluminium komplexbe viteléhez/ 1 ml hydroxila- 
min H Cl /a См''-nek Cu'-vá való redukálására/ majd 20 %-os 
NaOH-val a p -t 4 és 5 közé állitjuk be, utána 3 ml puffer ol-П
datot adunk hozzá, összekeverjük és néhány percig állni hagy
juk.

Az igy előkészített mintákhoz ÍO ml izcumylalkoholban ol
dott 0,02 %-os biquinolin oldatot adunk. 3 percig erőteljesen 
rázzuk, majd az elkülönülés után a rétegeket külön-külön leen
gedjük, 50 és 100 gamma Си esetében még egy 10 ml-es kirázást 
alkalmazunk, nehogy Си nyomok maradjanak a vizes rétegben.

Végül a vörös izoamylalkoholos réteget átszűrjük olykép
pen, hogy a választótölcsér szárába szűrőpapír dugót helyezünk.

Ilymódon а Си komplex teljesen megszabadul a víznyomóktól 
és tisztán fotometrálható.

Méréseinkhez Beckman DU'fotométert alkalmazunk.
Reagensek:
Cuproin /2-2' biquinolin/ 0,02 %-os izoamylalkoholos ol
data.
Acidum tartaricum 10 %-os.
Hydroxilamin hydroclorid 15 %-os.
Acetát puffer 8,2 gr Na-acetát vízben oldva +5,8 ml ecet
sav, 200 ml-es mérőlombikban jelig töltjük.
NaOH oldat /20 %-os/ Polyethylen edényben tárolva.
Standard Си oldat. /1 ml = 2 gamma Си./

Mérési
3.
eredmények a
ábrához

Mérési eredmények a 
4. ábrához

Adagolt Си Extinkció Adagolt Си Extinkció
Vak oldat Vak oldat 7

10 ppm 49 10 ppm 54
25 ppm 110 25 ppm 120
50 ppm 227 50 ppm 235

ÍOO ppm 450 100 ppm 445
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