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fCSAJAGHY GABOR

KÖZETEK S l 0 2 TARTALMÁNAK 
MEGHATÁROZÁSA

A módszer elve a követkézül szódával feltárjuk a kőzetet, 
az olvadékot 1:1 sósavban oldjuk, utána a sósav koncentráció
ját tömény savval kb. 20 %-ra állítjuk be és zselatinoldattal 
a kovasav főtömegét leválasztjuk. Az oldatban maradt kovasav 
mennyiségét az ammónium-molibdenáttal képezett heteropolisav 
redukciója után a keletkezett sziliko-molibdénsav kék szinének 
fotometrálásával határozzuk meg.

A módszer egyik nagy előnye, hogy a zselatinnal leválasz
tott kovasav igen tiszta, ezért alig van lefüstölési maradéka. 
A klasszikus súly szerinti kovasavmeghatározás egyik hibafor
rása a kétszeres bepárlás alatt megnövekedett lefüstölési ma
radék. A kovasav kiizzitása után a szennyező elemek egy része 
kloridok alakjában van jelen, a kénsavas-hidrogénfluoridos le- 
füstölés után a kloridok átalakulnak szulfátokká s a szulfátok 
izzitásakor részben oxidokká bomlanak el, részben pedig válto
zatlanul maradnak. Ennek eredménye az, hogy ha pl. alkáliák 
szennyezik a kovasavat, akkor az első izzitás után kloridok, a 
második izzitás után szulfátok alakjában mérjük. Másik hibale
hetőség azáltal áll elő, hogy alkáli-kloridok jelenlétében 
nem illékony elemek illékonnyá válnak. A vas és az aluminium 
szulfátja aránylag alacsony hőmérsékleten elbomlik, a kalcium
szulfát ellenben még magasabb hőmérsékleten is csak részben 
bomlik el és ezáltal bizonytalanságot okoz az elemzésben. Mi
nél kevesebb a lefüstölési maradék mennyisége, annál kisebb 
lehetőség nyilik a fentiekben körvonalazott hibák elköve
tésére.

Javasolt módszerünknél a lefüstölési maradék mennyisége
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és még 10 % TiO r-ot tartalmazó kőzet esetében sem haladta 
meg a 2 mg-ot. Előfordulhat az is, hogy nincs lefüstölési 
maradék, sőt még negativ értéket is kaphatunk. Ennek az 
az oka, hogy a kovasav izzitását 1100 °C felett kell végezni, 
mert különben a kötött viz utolsó nyomai nem távoznak el belő
le, de még ezen a hőmérsékleten is huzamosabb idő szükséges 
hozzá. A magasabb hőfokon történő hosszas hevités hatására 
azonban magának a platina tégelynek is mérhető sulyvesztesége 
lehet. Az ez által okozott hiba kiesik, ha a lefüstölés után 
is megmérjük a benne levő maradékkal együtt kiizzitott té
gelyt. A lefüstölési maradékot nem szükséges fújtató lángon 
huzamos ideig izzitani, sőt az előbbiek miatt ez nem is aján
latos.

A módszer másik előnye a gyorsasága. A napokig tartó két
szeri bepárlás és száritás művelete teljesen elmarad. Igaz 
ugyan, hogy ez nem igényel állandó munkát, de állandó felügye
letet és időnkénti kezelést igen. Utóbbi a bepárlótálban a 
képződött sóréteg többszöri feltöréséből és a teljes kiszárí
tás előtti felapritásából áll. A klasszikus szilikátanalitika 
egyik szabálya, hogy a kovasavmeghatározás annál pontosabb, 
minél lassabban történik a szűrése, ami viszont munkaigényes 
művelet. A zselatinnal leválasztott kovasav igen gyorsan szűr
hető, a mosása is gyors, anélkül azonban, hogy ez a pontosság 
rovására menne.

A módszer további előnye, hogy a kovasav szüredékéből min
den további nélkül elvégezhetjük a komplexometriás meghatáro
zásokat, ha pedig a zselatint elroncsoljuk, utána az R gO cso
port, a CaO és MgO súly szerint is meghatározható. A zselatin 
megbontására egyaránt használhatunk HgOg-ot, HNO at vagy
/ЯН./.S.Q-ot. Amennyiben hidrogén-peroxiddal végezzük az el-
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bontást, ügyelni kell arra, hogy a forralással magát a H2°2~0t 
is elbontsuk, mert zavarja a kovasav szüredékében oldatban ma
radt SiOg meghatározását. Az elbontás céljából 5 ml tömény 
H N O al, vagy 5 ml tömény HgOg-al, vagy 0,5 g /Nh^/gSgOg-al 
forraljuk a kovasav szürletét.
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A zselatinos elválasztás után oldatban maradt kovasav ép
pen úgy szennyezheti a kovasav szüredékéből leválasztott oxi- 
dokat, mint az a klasszikus szilikátelemzés alkalmával is min
den esetben megtörténik kisebb-nagyobb mértékben. A semlegesi- 
téskor keletkező NH^Cl hatására a kovasav-szol kovasav-géllé 
alakul és könnyen ráválik az Д^О^-csapadékra. Hogy ez mennyire 
kvantitativ, az az oldatban maradt kovasav és az Я 0 -csoportо Ó
mennyiségétől függ. Pontos elemzéseknél a kiizzitott R ̂0 cso
portot szódával fel kell tárni és az olvadékot vizzel kilúgoz
va , a benne levő kovasavat„meg kell határozni, hogy helyesbit- 
hessük értékét. Szerencsére ma már rendelkezünk erre a célra 
alkalmas gyors fotometriás módszerekkel. Az alább javasolt 
módszer előírásait betartva, 1 g vizsgálati minta bemérésekor 
a kovasav szüredékéből oldott állapotban maradt SiO^ mennyisé
ge az eruptiv kőzetek átlagos összetételének megfelelő kőzet
minta esetében nem haladja meg az 5-6 mg-ot. Még ezt a mennyi
séget is le lehet csökkenteni, ha a feltárásra kisebb mennyi
ségű szódát és ennek megfelelően kevesebb sósavat használunk. 
Sajnos ez erősen bázikus kőzetek feltárásakor nem valósítható 
meg, kivéve a karbonátos kőzeteket.

A módszer igen pontos. Ugyanabból a gránitmintából végzett 
34 meghatározás középértéke 72,27 %-nak, a legkisebb érték 
72,22 %-nak és a legnagyobb érték 72,33 %-nak adódott. A leg
nagyobb és legkisebb érték közötti csekély eltérés annál in
kább figyelemreméltó, mert a munka kísérleti jellege miatt a 
feltárásra használt NaoC0 mennyisége, az oldásra használt sav 
koncentrációja és az oldat végtérfogata változó volt. Azonkí
vül a módszer kivitele sem volt egységes, pl. két feltárás ol
vadékát az előirt savval nem forraltuk, hanem vízfürdőn mele
gítettük. Ez azt bizonyltja, hogy a módszer igen rugalmas.

Mindent egybevetve, a módszer elvileg is és gyakorlatilag 
is, az eddig ismert eljárások között a legpontosabbnak látszik 
és gyorsabb, mint a laboratóriumunkban ez idő szerint beveze
tett eljárás.

Közetek SiO^-tartalmának meghatározása
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A standard deviációban nagyságrendi különbség mutatkozik
az eddigi eljárásokhoz viszonyítva:

standard deviáció /javasolt módszer/...............  0,032
standard deviáció /G-l minta, 24 labor/............  0,43
standard deviáció /G-l minta, 1 lab. U. S. Geol. S./ 0,23 
standard deviáció /német standard, gránit, MÂFI/.... 0,243 
standard deviáció /ném. stand, gránit, 24 labor/.... 0,29

A j a v a s o l t  e l j á r á s
Abban az esetben, ha nem ismerjük a kőzet közelitő össze

tételét, bemérünk 1 g anyagot és a szokásos módon 8 g Na^CO^- 
-tal platina tégelyben feltárjuk. Az olvadékot kihűlés után 
lehetőleg kopogtatással vegyük ki a tégelyből és tegyük egy 
250 ml-es, alacsony, kiöntős hengerpohárba. Mérőhengerbe vagy 
egy 100 ml-es, kiöntős hengerpohárba mérjünk be 40 ml 1:1 HCl- 
-at és a tégelyfedőt a tégely fölé tartva, mossuk bele a té
gelybe /amelyet egy óraüvegre helyezünk/ a fedőre tapadt, fel
freccsent olvadékot. A tégelyt befedve óvatosan oldjuk le a 
belső falára tapadt olvadékot is. Most a 250 ml-es hengerpo
hárra ráillő óraüveget előkészítve, a tégely tartalmát hirte
len a pohárba öntjük és a poharat az óraüveggel azonnal lefed
jük. Ezután a tégelyt még kétszer kiöblítjük, majd újabb 1:1 
sósavat öntve bele, enyhén forraljuk, mintha ferrovasat hatá
roznánk meg /borsó láng/. A 40 ml 1:1 HCl teljesen elegendő a 
tégely tökéletes kitisztítására. Ezután a tégelyt a fedővel 
együtt félretesszük. Legjobb a feltárást délután végezni, más
nap reggelre az olvadék teljesen feloldódik anélkül, hogy me
legítésre lenne szükség.

Ha nem sikerült volna az olvadékot a platina tégelyből ki
venni, akkor az egész tégelyt belehelyezzük a 250-es hengerpo
hárba, majd 1-2 csepp alkoholt és kevés 1:1 sósavat adunk a 
tégelybe és gyorsan lefedjük a tégelyt óraüveggel. Mikor már a 
heves gázfejlődés megszűnt, újabb sósavat adunk a tégelybe s 
ezt mindaddig folytatjuk, mig a tégely csaknem megtelik sósav
val. Ha az olvadék közben nem oldódott volna fel, akkor egy
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üvegbot, vagy célszerűbben üvegcsipesz segítségével a tégely 
tartalmát a pohárba öntjük s 1-2 csepp alkoholt cseppentve a 
tégelybe az oldást tovább folytatjuk s a maradék sósavval a 
tégelyt is lemossuk. A tégelyfedőről is lemossuk 1-2 csepp só
savval az esetleg rátapadt olvadékot, miközben a fedőt ferdén 
lefelé tartjuk a pohár felett, hogy a fejlődő széndioxid 
anyagveszteséget ne okozzon. Ezután a tégelyt a fedővel együtt 
félretesszük.

Az olvadék feloldódása után 25 ml tömény sósavat adunk az 
oldathoz, amelyben a kovasav-hidrát mellett még több-kevesebb 
NaCl is kiválik. A tömény sav hozzáadására a NaCl kiválása fo
kozódik, de ez nem zavar, sőt amint azt majd látni fogjuk, 
egyenesen kívánatos.

Az óraüveggel lefedett hengerpoharat azbesztlapra helyez
zük és forrásig melegítve kb. 10 percig enyhe forrásban tart
juk. Ha van az oldatban kiválott szilárd NaCl, nem kell tarta
ni attól, hogy az oldat forralás közben lökni fog. A forralást 
abbahagyva, mikor már az oldat kb. 60 °C-ra lehűlt, 5 ml tö
mény sósavat öntünk bele és erőteljes keverés közben addig 
adunk hozzá cseppenként 1,5 %-os zselatinoldatot, mig 30 másod
perces várakozás után az oldat ülepedni nem kezd és a felszine 
alatti rész tükörfényes nem lesz /70-75 % S i O ot tartalmazó 
gránitmintához 3-4 ml 1,5 %-os zselatinoldat elegendő/. A zse- 
latinos oldatot még egyszer alaposan átkeverve 5 perc múlva 
meleg desztillált vízzel kb. a kétszeresére higitjuk és köze
pes keménységű szűrőpapíron szűrjük. A feltárásra használt 
platina tégelyt és fedőt, valamint a 250 ml-es hengerpoharat 
az óraüveggel együtt szűrőpapírral megtisztítjuk az esetleg 
rátapadt kovasav nyomoktól, a szűrőpapír darabkákat is a töl
csérbe tesszük és a tölcsér tartalmát addig mossuk forró desz
tillált vizzel, amig a szürlet 50 cseppje klórreakciót már 
nem ad.

Nagyobb mennyiségű titán jelenlétében a csapadék kimosását 
forró normál sósavval kezdjük és háromszori mosás után forró 
desztillált vizzel folytatjuk mindig megvárva, mig a folyadék

Közetek SiO - tartalmának meghatározása
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teljesen kicsurog a tölcsérből. A csapadék rendkívül könnyen 
és gyorsan szűrhető és mosható.

A kovasav-hidrátból és zselatinból álló csapadékot a szü- 
rőtölcsérben hagyva szárítószekrényben nagyjából kiszárítjuk, 
de nem teljesen. A még gyengén nedves szűrőpapírt a benne levő 
csapadékkal együtt platina tégelybe helyezzük és a szokásos 
módon elhamvasztva kiizzitjuk. A csapadékot magában a tégely
ben is kiszáríthatjuk, de ha ezt szárítószekrényben végezzük, 
akkor soká tart, ha pedig szabad lángon, akkor pedig könnyen 
anyagveszteség állhat elő, mert a csapadék igen sok vizet tar- 
t<'.maz. A kiizzitott csapadékot, amely mindig hófehér, lemér
jük, utána vízzel, és 1 csepp 50 %-os kénsavval megnedvesitjük, 
majd kevés /a tégely kb. 1/3-áig töltve/ hidrogén-fluoriddal 
lefüstöljük. Lefüstölés után a tégelyt rövid ideig kb. 900 °C- 
on kiizzitjuk és lehűlés után mérjük. A két mérés különbsége 
adja a zselatinnal leválasztott mennyiségét. A lefüstölé- 
si maradék legtöbbször igen csekély. Feltárására kevés kálium- 
-piroszulfátot, esetleg szódát is használhatunk. Titántartalmu 
kőzetek lefüstölési maradékát célszerűbb az előbbivel feltár
ni. Feltárás után az olvadékot feloldjuk és a kovasav szüredé- 
kéhez adjuk.

Az oldatban maradt kovasav meghatározása céljából többféle 
módon járhatunk el. Vagy az egész kovasavas szürletet 500-as 
Erlenmeyer-lombikban gyűjtjük és a zselatin elbontása végett 
0,5 g ammónium-perszulfáttal 5 percig forraljuk /üveggyöngy/, 
majd hozzáadva a feltárt és feloldott lefüstölési maradékot, 
500 ml-es mérőlombikban jelig töltjük. Eljárhatunk oly módon 
is, hogy az egész szürletet 500 ml-es mérőlombikban gyűjtjük 
és a lefüstölési maradékból készített oldatot hozzáadva, lehű
lés után jelig töltjük anélkül, hogy a zselatint elroncsoltuk 
volna. A zselatin elbontása végett az 500 ml-es törzsoldatból 
kimérünk 100 ml-t egy 500-as Erlenmeyer-lombikba és 0,2 ammó- 
nium-perszulfátot adva hozzá 5 percig forraljuk, majd kihűlés 
után 100 ml-es mérőlombikba mossuk át és jelig töltjük. Az el
ső megoldást akkor választjuk, ha a kovásav szüredékét súly
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szerint, a másodikat pedig akkor, ha térfogatosan akarjuk to
vább elemezni.

Az 500 ml-es, vagy 100 ml-es mérőlombikból kimérünk 10 ml-t 
egy 40-60 g-os platina tálba. Egy csepp fenolftalein indiká
tor jelzésével addig csepegtetünk hozzá kb. 30 %-os NaOH-ot, 
mig az oldat szine vörös nem lesz, ekkor még adunk hozzá 1 
vagy 2 cseppet. Ezután a tálat vízfürdőre helyezzük 1-2 perc
re, majd onnan levéve hideg vizzel telt porcelán tálban kihűt
jük. Kihűlés után az oldatot 25 térfogatszázalékos kénsavval 
semlegesítjük /fenolftalein jelzés / és még 4 cseppet adunk 
hozzá feleslegben /kb. 0,15 ml/. A sav hozzáadása után az 
esetleg keletkezett csapadéknak fel kell oldódnia és ha sárgás 
szinü volt az oldat, el kell szintelenednie. Ha ez nem követ
keznék be, vízfürdőn 1-2 percig melegítjük. Ha a savas semle- 
gesités közben az oldat nagyon felmelegedett volna, a porcelán 
tálban újra lehűtjük. A lehűlt oldatot egy kis üvegtölcsér se
gítségével átvisszük egy 100 ml-es mérőlombikba és desztillált 
vizzel négyszer utána mossuk.

A kovasav regenerálására használt NaOH-ot műanyag edényben 
tartjuk és lehetőleg műanyag eszközöket használjunk. A sava
nyítást legcélszerűbb bürettával végezni, a büretta lehet 
üvegből is. Ha nincsenek műanyag eszközeink, akkor szemcsés 
NaOH-al lugositunk. Rendszerint 3-4 NaOH szemcse elegendő. 
Akár oldattal, akár szilárd NaOH-al végezzük a kovasav rege
nerálását, az elhasznált NaOH mennyiségét ismernünk kell, mert 
ugyanennyit kell adnunk a vakkisérlethez is. A NaOH szemcsével 
való regenerálásnak az a hátránya, hogy a szemcsék kovasav- 
tartalma nem egyforma.

A 100 ml-es mérőlombikban levő, regenerált kovasavat tar
talmazó oldathoz 5 ml 1,5 %-os ammónium-molibdenát-oldatot 
adunk, összekeverjük és 10 percig állni hagyjuk. Ekkor hozzá
adunk 5 ml 8 %-os borkősav-oldatot, összekeverjük és 2 ml, re
dukáló oldatot is hozzáadva és összekeverve, desztillált viz
zel jelig töltjük. Egy óra állás után 813 millimikronnál meg
mérjük az oldat optikai sűrűségét. Pontosan ugyanilyen módon
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10 ml desztillált vizzel, mely az összes felhasznált vegysze
reket arányos mennyiségben tartalmazza, vakkisérletet végzünk. 
Természetesen el kell végeznünk a meghatározást a standard-ol
dattal is, ennek a vakjával is. Erre a célra 10 ml standard-ol
datot pipettázunk ki /=100 gamma SiO /. Az oldat kék szine 
meglehetősen állandó, a mérést másnap is elvégezhetjük. Ha 
nincs fotométer, koloriméterrel is dolgozhatunk.

*
a 10 ml minta optikai sűrűsége

Az oldatban maradt SiO = -------------------------------  x5 mgà *
a 10 ml standard opt. sűrűsége

*
levonva a megfelelő vakértéket.

A s z ü k s é g e s  k é m s z e r e k  k é s z í t é s e

25 térfogatazAzalékos kénsav: kb. 50 ml desztillált vizbe 
óvatosan 25 ml tömény kénsavat öntünk és kihűlés után 100 mi
re egészítjük ki.

5 térfogatszázalékos kénsav: kb. 50 ml desztillált vizbe
óvatosan 5 ml tömény kénsavat öntünk és lehűlés után 100 ml-re 
egészítjük ki.

1,5 %-os ammónium-molibdenAt-oldat: 3 g ammónium-molibde- 
nátot 50 ml desztillált vizben feloldunk és 40 ml 5 %-os kén
savat adva hozzá 200 ml-re higitjuk.

8 %-os borkösav-oldat: 8 g borkősavat 100 ml desztillált 
vizben oldunk. Műanyag edényben tároljuk.

Re dukáló oldat : 0,40 g Na SO -ot feloldunk 10 ml desztil-ti ó
Iáit vizben és 75 mg l-amino-2-naftol-4-szulfonsavat adva hoz
zá addig keverjük mig ez is fel nem oldódik. Külön feloldunk 
4,5 g Л/a-metabiszulfitot 90 ml desztillált vizben és a két ol
datot összeöntjük. Az oldat kb. egy hétig tartható el.

Zselatinoliát : 0,75 g zselatint feloldunk 50 ml desztil
lált vizben. A viz hőfoka kb. 90 °C legyen. Legjobb frissen
késziteni.
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30 %-os NaOH oldat: 30 g szemcsés NaOH-ot 85 n.i desztil
lált vizben feloldunk. Polietilén edényben tároljuk.

Fenolftáléin indikátoraidat: 1 g fenolftál •únt 60 g alko
holban feloldunk és vizzel 100 ml-re egészítjük ki.

Standard SiO^-oldat: bemérünk 0,1000 g kvarctégelyben ki- 
izzitott vegytiszta SiO^-ot és 2 g szódával óvatosan feltár
juk, ügyelve arra, hogy a tégelyfedőre lehetőleg ne freccsen
jen fel az olvadék. /Használhatunk gyémántmozsárban porrá 
tört, sósavval kifőzött, dekantálva mosott és kvarctégelyben 
kiizzitott vitreozilt, vagy kvarckristályt is./ Az olvadékot 
platinatálban meleg vizzel feloldjuk és átvisszük egy 6-700 
ml desztillált vizet tartalmazó 1 literes mérőlombikba. A pla
tinatálat alaposan kimossuk és a lombikot gyorsan 1 literre 
töltjük fel. Utána polietilén edénybe visszük át az oldatot és 
ebben tároljuk. Az oldat 1 ml-e 100 gamma SiO^-ot mér. Megfe
lelő higitással készítünk belőle olyan oldatot, amelynek 
1 ml-e 10 gamma SiO^-зХ egyenlő.

Kőzetek SiO^-tartalmának meghatározása
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