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GUZÏNE SOMOGÏ I  ARANKA

KŐZETEK CIRKÓNIUM TARTALMÁNAK 
MEGHATÁROZÁSA

A mecseki kőszénösszlet geokémiai vizsgálatával kapcsolat
ban került sor laboratóriumunkban a Zr meghatározására. A 
spektrálanalitikai utón készült Zr vizsgálatok kiugróan magas 
értékeit fotometriás eljárással ellenőriztük.

A kőzetek Zr tartalma átlag 20-500 g/t között van. Kősze
nekben a Zr tartalom ennél lényegesen több, 5 000 g/t is elé
ri. A természetben előforduló leggyakoribb ásványa a cirkon 
ZrSiO. Másik ásványa a Zr-Ti szilikátok mállásakor keletkező 
baddeleyit: ZrO,,. Azért is, mert ezek igen ellenálló ásványok 
és azért is mert kőszenekben kellett a meghatározást végeznünk 
a minták feltárása volt döntő fontosságú.

F e l t á r á s

Az emlitett ásványok savaknak ellenállnak, ezért a lúgos 
feltárások jöhettek szóba. A lúgos feltárásoknak az is előnye, 
hogy vizes kilúgozáskor az ás, Cr, Mo, V, W, SG , F , PO4 
ionoktól megszabadulunk.

Az irodalmi áttekintés után megállapítottuk, hogy a feltá
rások általában Na.CO-al /GROVES A. W. 1951, GRIMALDI F. S. -

ÍJ О

-WHITE С. E. 1952, stb./
NaOH-al /DEGENHARDT H. 1956/

vagy H.SO -HF-os lefüstölés után2 4
KNaCO -borax feltárókeverékkel /UNGETHÜM H.ó

1961/ történnek.
Először a GROVES A. W. által ajánlott Na^CO^-os feltárást 

alkalmaztuk. Figyelembe vettük GRIMALDI F. S. és WHITE С. E.
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/1952/ azon megállapitását, hogy 5-10 mg Fe jelenléte szüksé
ges a kolloidálisan oldatba kerülő Zr elkerülésére.

A nyert eredményeket azonban tájékoztató jellegűnek tekin
tettük, mert DEGENHARDT H. /1956/ megállapitása szerint a min
tában esetleg jelenlevő ZrSiO szódával nagyon nehezen, a ZrO g 
pedig egyáltalán nem feltárható. Hátránya a szódás feltárásnak 
az is, hogy kolloidálisan oldódó vagy pelyhesen kicsapódó SiO2 
marad vissza, mely Zr-t adszorbeálhat. Ezt tapasztaltuk is 
feltárásainknál.

UNGETHÜM H. javasolja a lúgos feltárás előtt a minta 
H gSO ̂-HF-os lefüstölését. így a Si fő tömege eltávozik s a ma
radék szóda-bóraxos ömlesztéssel könnyen feltárható.

Az emlitett feltárásoknál mintáinkat el kellett hamvaszta
nunk. Felmerült az a kétely, hogy nem távozik-e el Zr valami
lyen formában az elhamvasztás során. Ennek kiderítésére NaOH- 
-os feltárást is alkalmaztunk s a feltáródást adagolásá
val tettük tökéletessé. így elértük azt, hogy szeneknél előze
tes elhamvasztás nélkül is tökéletes feltáródást nyertünk. Ke
vés Ca-t tartalmazó kőzetek és különösen kis hamutartalmu sze
nek feltárásánál 30 mg CaO-t kellett a mintához hozzámérnünk, 
hogy a Zr kolloidális oldódását elkerüljük. A NaOH-os ömlesz- 
tés vizes kilúgozásakor a SiOg és az Al teljesen az oldatba 
került.

A különböző módon készített feltárások részben a meghatá
rozás módját is korlátozták. A fotometriás eljárások sikeres 
keresztülvitelének előfeltétele ugyanis a befolyásoló ionok 
távolléte és csekély sótartalom jelenléte.

A N a-CO —os ömlesztés vizes kilúgozása után fotometriásÍj О
módszert nem alkalmazhattunk a visszamaradó SiOg jelenléte 
miatt. A szódával készített feltárásokat GROVES A. W. eljárá
sa szerint kezeltük: a maradékot kénsavban oldottuk, a Ti-t
H gO g-\rel komplexbe vittük, a Zr-t /NH^/gHPO^-os lecsapás, szű
rés és izzitás után mint ZrPgO^-t sulyszerint mértük.

A fotometriás eljárások közül /xylenolorange, Alizarin-S, 
quercitin/ mi a xylenolorangeval alkotott komplexét választót-
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tűk méréseinkhez. A vöröses szinü komplex szine 6 órán belül 
független az időtől, 24 óra múlva kis pelyhes csapadék válik 
ki. A szin mélységére a savkoncentráció befolyással van; 0,5- 
-1,0 n HCl koncentráció között a szinmélység független, na
gyobb savkoncentrációknál a szin mélysége csökken. A nagyobb 
sótartalom jelenléte is ugyanilyen irányban hat, azaz a reak
ció érzékenységét csökkenti és az oldatban rövid időn belül 
csapadék kiválását segiti elő.

A reakciót befolyásoló ionok közül a W, V, Mo, Cr-tói és 
más ionoktól már a feltárás során elválasztást nyerünk, legne
hezebben a ferri ionoktól tudunk megszabadulni. Legegyszerűb
ben redukcióval vagy ioncserélőn végzett elválasztással érünk 
célt. Ascorbinsav a Zr komplex szinét is redukálja, de hid- 
roxilamin HCl alkalmazása a szint nem befolyásolja.

UNGETHÜM H. /1961/ a szóda-bóraxos ömlesztés maradékát 
HCl-ben oldja és a Zr-t kationcserélőn történő elválasztás u- 
tán xylenolorangeval határozza meg. Ezt a módszert követve nem 
minden esetben kaptunk reprodukálható értékeket. Az ioncseré- 
lős elválasztás és az azt követő bepárlás miatt hosszadalmas 
is ez az eljárás.

DEGENHARDT H. /1956/ NaOH-os feltárás maradékát oldja HCl- 
ban és NH^ÖH-os leválasztást alkalmaz. А Си, Ni, Со alkáli
földfémek és részben a Mn az oldatba kerülnek, csapadékban 
lesznek a Fe, Ti, Zr, Hf, Th, ritka földek és részben a Mn. A 
jelenlevő ferriionokat hidroxilaminnal redukálja az alizarin 
S-el képzett komplexének fotometrálása előtt.

Mi DEGENHARDT H. módszerének követését tartottuk előnyö
sebbnek azzal az eltéréssel, hogy a minták feltárásához a sok
kal alkalmasabb HF-H.SO-as lefüstölést és szóda-bóraxos öm-2 4
le3ztést alkalmaztuk és a meghatározást xylenolorangeval vé
geztük. Megvizsgáltuk a hidroxilaminos redukció viszonyaink 
között alkalmas feltételeit. Szénmintáinkból a fent emlitett 
módon NaOH-Na^Oos feltárást is készítettünk s eredményeink 
a H F - H ^ S O szóda-bóraxos feltárásból nyert értékkel egyezőek
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voltak. Ezzel bizonyossá vált, hogy Zr veszteség a minták ham- 
vasztásakor nem lép fel.

A MŐDSZER LEÍRÁSA

Az emlitett módszerek és a saját tapasztalataink alapján 
kőzetek Zr tartalmának meghatározására a következő módszert 
alakítottuk ki:

0,25-0,5 g finoman poritott mintát Pt tégelybe mérünk, 
2-3 csepp 50 %-os H^SO és 15 ml HF-al lefüstöljük. A maradé
kot szóda-bóraxos feltárókeverékkel /336 g K-Na„C0 és 231 gО ó
bórax/ feltárjuk és vízfürdőn melegítve vizzel kilúgozzuk. Ha 
igen kevés a Zr a kilúgozott oldathoz 5 mg Ti-t adunk /mint 
TiCl^l hogy a Zr tökéletes leválását biztosítsuk.

1/2 órai melegítés után szűrjük, 1 %-os Na^CO^-os vizzel 
kimossuk. Kb. 5 ml forró 4 n HCl-al leoldjuk a szűrőről. Viz
zel jól kimossuk, majd ammóniafelesleggel forrón leválasztjuk, 
néhány percig forraljuk és szűrjük. 5 %-os NH^Cl-os vizzel 
mossuk, majd kb. 5 ml forró 4 n HCl-al leoldjuk. A szűrőpapírt 
jól kimossuk vizzel s a szürletet 100 ml-es mérőlombikba, 
gyűjtjük. A szűrőpapírt elégetjük, s a kis maradékot kicsi 
szódával feltárjuk, 4 ''n HCl-al feloldjuk és a mérőlombikba be
lemossuk.

Jelig töltés után aliquotokat veszünk a meghatározáshoz. 
Ha kevés Zr-ra van kilátásunk, nem készítünk törzsoldatot, ha
nem a teljes mennyiséget fotometráljuk.

50 ml-es mérőlombikba 10 ml aliqoutot pipettázunk. 1 csepp 
fenolftalein indikátor mellett 20 %-os NaOH-al semlegesítjük, 
majd hozzáadunk 3 ml 25 %-os hidroxilamin HCl oldatot. A Fe 
redukciója végett 5 percig gyengén forraljuk és még forrón 
ml 4 n HCl-at adunk a lombikba és a Zr hidroxid oldódásának 
biztosítására újból felforraljuk. Oldatunk igy 0,8 n lesz HCl- 
ra nézve.

Kihűlés után hozzáadunk 4 ml 0,01 %-os xylenolorange olda
tot. Jeligtöltés után fotometráljuk 535 millimikron hullám
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hossznál. 0,25, 50, 100 ppm Zr-t tartalmazó oldatokkal azonos 
módon készítjük el a kiértékelő görbét.

E r e d m é n y e k

A módszer megbízhatóságának ellenőrzésére egy Zr-t nem 
tartalmazó gránitminta 0,25 g-hoz 250, 500, 1000 ppm Zr-t ada
golunk és a következő eredményeket kaptuk.

Hozzáadott 
Zr ppm

Visszanyert 
Zr ppm

250 245
250 251
2 50 253
500 500
500 505
500 510

ÍOOO 1000
1000 1036
1000 1056

Szénmintáinkban sulyszerint és fenti eljárásunkkal megha
tározva a Zr tartalmakat, a következő eredményeket kaptuk:

A minta jele Sulyszerint
g/t

Fotometriásan
g/t

Középérték
g/t

85. sz. minta 2100 2 42 3 2467
Pécs-Szászvár, III. 2 440 2457
mélyszint Ny-i főh. 2522
75. sz. minta Szász- 2580
vár, III. mélyszint 2614 2581
Ny-i főharánt. 2566 2664 Z DUÓ

77. sz. minta Szász-
vár, III. mélyszint 2200 2106 2125
Ny-i főharánt. 2071 2145
79. sz. minta Szász- 2046 2421 2 400
vár, III. mélyszint 2 380
Ny-i főharánt.
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