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lítium MEGHATÁROZÁS 
A VELENCEI-HEGYSÉG VÍZMINTÁIBAN

Feladatom a nyoméleinkutatással kapcsolatban a geokémiai 
osztály által begyűjtött vizminták litium tartalmának megha
tározása volt.

Az elmúlt évek folyamán a korábban használt fáradságos és 
hosszadalmas gravimetriás litium meghatározást felváltotta a 
litium lángfotometriás és lángspektro-fotometriás vizsgálata.

A lángfotometriás litium meghatározás a vízkémiában az 
amerikai vizügyi szabvány standard módszere. Ennek a gyors és 
elegáns módszernek egyszerű alkalmazását azonban megnehezítik 
a nagyobb mennyiségben jelenlévő alkáliföldfémek, vizek eseté
ben elsősorban a kalcium. Az alkáliföldfémek jelenléte egy
részt saját emissziójuk miatt, másrészt az alkáliák gerjeszté
sére gyakorolt befolyásuk miatt lehetetlenné teszi az alkáliák 
illetve a litium meghatározását. Ezért a standard módszer ese
tében nátriumszulfát és nátriumkarbonát oldattal választják le 
az alkáliföldfémeket a vízmintából, majd a csapadék leszűrése 
után mérik a litiumot. A meghatározott legkisebb litium kon
centráció ezzel a módszerrel 0,1 mg/1 litium.

Német szerzők, SCHUHKNECHT W. és SCHINKEL H. tanulmányuk
ban foglalkoztak olyan lángfotometriás litium meghatározás ki
dolgozásával, amely szükségtelenné teszi az alkáliföldfémek 
előzetes eltávolítását a vizsgálandó mintából. Saját szerkesz
tésű, un. SCHUHKNECHT féle lángfotométerrel dolgoztak, aceti
lén-levegő gázkeveréket használtak a gerjesztéshez. Különböző 
irodalmi adatokkal egybehangzóan azt találták, hogy a lángfo
tométernél használt szinszürő és a lángspektrofotométernél al
kalmazott monokromátor között nincs lényeges különbség az al-
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káliföldfémek emissziójának zavaró hatását illetően. Ezért en
nek a hatásnak kiküszöbölésére felhasználták azt a megfigye
lésüket, hogy a kalcium emisszió aluminiumsóval erősen csök
kenthető. Ezt a hatást nehezen illanó, rossz hővezető alkáli- 
földfém-aluminiumoxid kötések képződésével magyarázzák.

Ezzel a módszerrel sikerült nekik az alkáliföldfémek meny- 
nyiségétől és fajtájától függően azok emisszióját teljesen 
megszüntetni vagy annyira lecsökkenteni, hogy többé nem zavar
ták az alkáliák meghatározását,

A alkáliföldfémek jelenlétének másik gátló hatása az alká
liák gerjesztésére gyakorolt befolyása. Szerzők vizsgálatai 
szerint aluminiumsó alkalmazásával nagy alkáliföldfém koncent
ráció-határok között ez a hatás is kiküszöbölhető. Az alumini- 
umsók közül a leghatásosabbnak az Al/NO / 9H^0-ot találták. 
0-10 mg litiumot tudtak meghatározni 0-500 mg kalcium mellett 
25 g aluminiumnitrát jelenlétében 100 ml oldatban.

A relativ magas aluminiumnitrát-tartalom meghatározza 
egyúttal a mérő és vizsgálandó oldatok fizikai tulajdonságait 
is, a felületi feszültséget, viszkozitást, sűrűséget, igy ezek 
a különbségek sem befolyásolják a mérési eredményeket.

FISHMAN M. J. acetilén-oxigén gázkeverékkel-működő Beckman 
DU lángspektrofotométerrel határozott meg litiumot vizekben 
0,02-5,0 mg/l-nyi mennyiségekben 0,01 mm körüli résnyi- 
lással.

2000 mg/1 nátrium, 500 mg/1 kálium, 500 mg/1 kalcium, 500 
mg/1 magnézium és 10 mg/l-nél kisebb mennyiségű stroncium, va
lamint a szokásos anionok nem befolyásolták a mérési eredmé
nyeket, kiküszöbölésükre nem volt szükség. Vizsgálta az olda
tok p -jának befolyását is a litium meghatározásra és azt ta-

П
lálta, hogy p„ 1-és 8 között a litium emisszió intenzitása

П

azonos volt.
A sukorii vízminták litium tartalmának meghatározása: 

Fishman dolgozata nyomán litiumszulfát mérőoldatokkal végeztem 
vizsgálatokat Beckman DU lángspektrofotométert használtam a 
mérésekhez, a gerjesztés hidrogén-oxigén gázkeverékkel tör
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tént. Vizsgálataimnál azt tapasztaltam, hogy 0,3 mm-es résnyi- 
lás alatt a literenként századmilligrammot tartalmazó litium 
oldatok nem mérhetők, kitérést nem vagy csak igen csekély mér
tékben mutatnak. Mérhető értékeket csak tized mg/l-es mérőol
datokkal kaptam.

A kalcium, nátrium és kálium zavaró hatásának vizsgálatá
hoz az emlitett elemeket növekvő mennyiségben adagoltam a mé
rőoldatokhoz és 0,3 mm-es résnyilásnál mértem intenzitásukat 
a litium 671 millimikron hullámhosszán. Az észlelt kitérések 
a résnyilás szűkítésével exősen lecsökkenthetők, sőt meg is 
szüntethetők. Ilyen kis résnyilásokkal azonban csak tizedmil- 
ligrammnyi litium koncentrációk mérhetők.

Méréseimből azt a következtetést vonhattam le, hogy a li
tium meghatározásnál a zavaró alkotórészeket figyelembe kell 
venni, kiküszöbölésükről gondoskodni kell, legalábbis ha kis 
mennyiségű litium meghatározásáról van szó.

Fishman módszerénél valószinüleg az oxigén-acetilén láng 
magas hőmérsékletével magyarázható, hogy századmilligramm/1 
mennyiségű litium meghatározásánál 0,01 mm körüli résnyilásnál 
dolgozhatott és ezzel egyúttal kiküszöbölte a vizekben előfor
duló zavaró alkotórészek gyakorlatilag számbajöhető mennyisé
gét is.

Vizmintákat elemeztem meg a Velencei-hegységből, Sukoró
keleti részéről. A vizminták kémiai összetétele:

Országút mellet
ti kút
mg/1

a legelőn, 
felső kút

mg / 1

a legelőn, 
alsó kút

mg /1

ördöghegyi 
legelőn, 

gémeskut 
mg /1

Na+ 9,0 13,0 7,0 10,0
K+ 2 ,0 3,0 11,0 6,0
Ca++ 66,7 45,5 57,9 89,5
Mg++ 29,7 19,2 21,0 26,4
rp + +í e nyom nyom 0 nyom
NH „ + 4 nyom nyom 0 erős ny.
Mn++ 0 0 0 0
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Örs zágut mellet
ti kút
mg/ 1

a lege lön, 
felső kút

mg/1

a legelőn, 
alsó kút

mg/1

ördöghegyi
legelőn,
gémeskut
mg/1

Cl 5,8 7,5 8,0 37,4
HC°3 180,6 90,3 126,9 148,8
SOf- 98,8 98,0 103,0 160,9
N0 - 
■»,-

70,3 44,7 40,0 24,0
0 0 0 nyom

HPSi0x
21,0 21,0 13,0 26 ,0

Összes ol
dott anyag 483,9 342,2 387,8 529,0

Az elemzési adatok, különösen a kalcium és alkáliák meny- 
nyiségének ismeretében hozzáfogtam a litium meghatározásához. 
Irodalmi adatok szerint a magnézium és a jelenlévő anionok a 
meghatározást nem zavarják.

Az adatok és a vízmintának egyszerű beporlasztásával ka
pott kitérések nagyságának figyelembevételével századmilli- 
grammnyi értékeket várhattam.

0,5323 g litiumkarbonátot 15 milliliter normál sósavban 
oldottam melegítés közben, majd lehűlve 1000 ml-re töltöttem, 
igy 100 mg/l-es litium oldatot kaptam. Ebből litium mérőol
datsort készítettem 0,01 mg/1 Li-tói 0,1 mg/1 Li-ig.

Oldatokat készítettem a vízmintáknak megfelelő kálium és 
nátrium tartalommal és a litium 671 millimikron hullámhosszá
nál mértem esetleges emissziójukat, kitérést azonban nem 
kaptam.

Hozzákevertem a fenti oldatokhoz a vizekben található kal
cium mennyiséget. A kalcium zavaró hatásának megfelelően, ki
téréseket kaptam.

A litium mérőoldatsorhoz keverve az átlagosan a vizekben 
talált kálium és nátrium mennyiségeket, valamint a megfelelő 
mennyiségű kalciumot, a mérőoldatok kitérései a kalcium meny- 
nyiségeinek megfelelően emelkedtek.
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A 4. számú mintának megfelelő kálium, nátrium és kalcium 
mennyiséget tartalmazó oldathoz 5 g/1 Al/NO / .9H 0-ot adtam,

О ó  Ci

ennek hatására kitérést nem észleltem, 10 g/1 Al/NO / 9H^0 
hozzáelegyitésére a kitérés minimális volt 0,3, 0,4, 0,5 mm-es 
résnyilásnál. Az aluminiumsó igen jó minőségű, Riedel készít
mény volt.

Ezután 250 ml-es mérőlombikokba 10 g/1 aluminiumnitrátnak 
megfelelő mennyiségű sót mértem és a tiszta litium mérőoldat
sorral jelig töltöttem. Ugyancsak 250 ml-es mérőlombikokba 
mérve ugyanilyen mennyiségű aluminiumsót a vizsgálandó víz
mintákkal jelig töltöttem.

Az oldatok p -ját a nagy mennyiségű aluminiumnitrát p„ 4-5
П  i l

közötti értékre állítottam be.
Végigmérve az aluminiumsó tartalmú mérőoldatokat és víz

mintákat, 0,4 és 0,5 mm-es résnyilásokkal a következő eredmé
nyeket kaptam:

1. sz. vizminta Li = 0,04 mg/1
2. sz. vizminta Li = 0,03 mg/1
3. s z. vi zminta Li = 0,03 mg/1
4. sz. vi zminta Li = 0,05 mg/1

A mérések ellenőrzésére a következő oldatokat állítottam
össze :

a/

Ъ/
о/

12 ,0 mg/1 К
10.0 mg/1 Na /NaCl alakjában/

100.0 mg/1 Mg
20.0 mg/1 N0
197.0 mg/1 SO 
0,03 mg/1 Li

fenti összeállitás 0,04 mg/1 l-í-al 
fenti összeállitás 0,05 mg/1 Li-al.

Előzőek szerint itt is 250 ml-es mérőlombikokba mértem a 
10 g/1 mennyiségnek megfelelő aluminiumnitrátot és az oldatok
kal jelig töltöttem a lombikokat. Az eredményt a grafikon mu
tatja, a litium mennyiségeket visszakaptam.
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--- Li mérőoldatsor;
--  Li mérőoldatsor 10 g/1 Al/NO / • 9H 0-al, 0,4 mm-es résnyi-lással; é ó <í

... Li mérőoldatsor 10 g/1 Al/NO / • 9H0-al, 0,5 mm-es résnyi- 
lással; ó 6 ^

1, 2, 3, 4, a sukorói vízmintákban található Li mennyisége

a/ mesterségesen összeállított oldat 0,03 mg/1 
Ъ/ mesterségesen összeállított oldat 0,04 mg/1 
e/ mesterségesen összeállított oldat 0,05 mg/1

Li-al, 
Li-al, 
Li-al.
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Méréseket végeztem arra vonatkozólag is, hogy különböző 
mennyiségű kalciumot milyen mennyiségű aluminiumnitráttal le
het kiküszöbölni. Arra az eredményre jutottam, hogy 200 mg/1 
Ca-ig 10 g/1, 500 mg/1 Ca-ig 30 g/1 aluminiumnitrát- használa
ta ajánlatos.

Összefoglalva a litiummeghatározás során nyert tapasztala
taimat azt találtam, hogy a vizek dusitása, bepárlása nélkül 
Beckman DU tipusu hidrogén-oxigén lánggal gerjesztett láng- 
spektrofotométerrei a litium meghatározás alsó határa 0,02 
mg/1 Ы.

A vizekben jelenlévő kalcium zavaró hatásának kiküszöbö
lését, az oldatok között fizikai tulajdonságokban fennálló 
különbségeket és a p -nak közel azonos értékekre való beálli-П
tását aluminiumnitrátnak a mérőoldatokhoz és a vizsgálandó 
oldatokhoz történő hozzáadásával érjük el.

Nátrium és kálium 20 és 15 mg/1 mennyiségben nem befolyá
solja a mérési eredményeket.

Századmilligramm/1-nél nagyobb mennyiségű litium jelenlé
te esetén a résnyilás szűkítésével az alkáliák zavaró hatása 
csökkenthető, tehát ilyen esetben viszonylag nagy mennyiségű 
alkália jelenléte sem befolyásolja a meghatározás pontosságát.
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