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DR. EMSZT MIHALY-JANKOVITS LASZLO

GYORS ELJÁRÁS SZILIKÁTOS KŐZETEK 
KOVASAVTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA

Laboratóriumi feladataink zömét a szilikátos kőzetek elem
zése képezi. Több éve fáradozunk azon, hogy az elemzéshez 
szükséges munkaórák számát csökkentsük. A kőzetelemzés több 
munkafázisát sikerült is jelentősen megrövidíteni, azonban a 
kovasav meghatározására eddig alkalmazott eljárásaink csak ak
kor voltak kielégítően pontosak, ha a régen bevált klasszikus 
eljárást alkalmaztuk. Ez az eljárás egyszerű is, pontos is, 
de időigényes. Hosszadalmasságát nem sikerült csökkentettünk, 
a dehidratizálási idő megrövidítésekor az elemzési eredmények 
alacsonyabbak voltak a valódi értékeknél. Gyors meghatározásra 
a fotometriás eljárást sem tudtuk minden esetben használni, 
mert a kis bemérés és nagy higitás jelentős hibát okozott. 
Csupán kis mennyiségű kovasavat tartalmazó kőzetek elemzéséhez 
találtuk alkalmasnak.

A klasszikus és fotometriás módszer előnyeit megtartva a 
hibalehetőségeket nagyrészt kiküszöbölhetjük, ha a kovasav 
meghatározását klasszikus eljárással kezdjük és fotometriával 
fejezzük be.

Tapasztalataink szerint csak az első bepárlás befejezéséig 
célszerű a klasszikus eljárást alkalmazni, mert az ilyenkor 
még oldható állapotban maradt 2-8 mg kovasav, többszöri higi
tás nélkül, jól fotometrálható. A kétszeri dehidratizálás fo
tometriával való helyettesitése jelentős időnyereséget ered
ményez. BENNET H. /1958/ majd JEFFERY P. G. /1960/ dolgozott 
ki ezen az elven alapuló meghatározást, tapasztalataikat, va
lamint a fotometriás technikát /V0IN0VICH I. A. 1962/ fel
használva, a megnövekedett elemzési igényeink kielégítésére
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alkalmas, egyszerű, gyors eljárást közlünk. A módszer reprodu
kálhatóságát az NDK-ban készített nemzetközi tipusminták és a 
laboratóriumunkban készített ismert összetételű mesterséges 
kőzet elemzésével határoztuk meg. A nagyobb pontosság céljából 
minden meghatározásnál egy gramm anyag bemérésből indultunk ki 
és a nem dehidratizált kovasav mennyiségét Pulfrich fotométe
ren /А/ és Beckmann spektrofotométeren /В/ is meghatároztuk. A 
szükséges összehasonlitó oldatokat "Máramarosi gyémánt" jelzé
sű, nagytisztaságu kvarckristályból, szódával való feltárással 
készítettük. A kvarckristály tisztaságát gravimetriás módszer
rel ellenőriztük, sziliciumdioxid tartalma 99,94 % volt.

K í s é r l e t i  r é s z

Vegyszerek
Nátriumkarbonát, vízmentes
Sósav, fs. 1,19
Ammónium-molibdenát, 1 n ammónium-hidroxidban oldott

10 %-os oldat
Oxálsav, 10 %-os oldat
Redukáló oldat: 1. 0,7 gramm nátrium-szulfitot 10 ml 

deszt. vizben oldunk, 0,15 gramm- 
l-amino-2-naphtol-4-szulfonsavat 
adunk hozzá és feloldásig kevergetjük.

2. 9 gramm nátrium-metabilszulfitot 80 ml 
deszt. vizben oldjuk.
A két oldatot összeöntjük és 100 ml-re 
feltöltjük. Csak egy hónapig tartha
tó .

E l j á r á s

a/ Gravimetrikus vész:
Lisztfinomságura /70 mesh/ poritott 1 gramm kőzetet 5-6 

gramm nátrium-karbonáttal platina tégelyben feltárunk. A ki
hűlt olvadékot vizzel fellazítjuk, sósavval kioldjuk, porce
lántálban bepároljuk. A bepárlást csupán addig végezzük, mig 
a maradék száraz lesz. Lehűlés után 20 ml 1:2 higitásu sósav
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val vízfürdőn néhány percig melegítjük. A bázisos sók oldódása 
után forró vizzel 100 ml-re higitjuk és 10 percig tartó mele
gítés, kevergetés után az oldhatatlan kovasavat leszűrjük, 
forró vizzel savmentesre mossuk. Elégetés, mérés, majd hidro- 
gén-fluoriddal történő lefüstölés utáni ujraméréssel a gra- 
vimetrikus módon leválasztott kovasav mennyiségét meghatároz
zuk és kiszámítjuk. A lefüstölési maradékot piroszulfáttal 
tárjuk fel, forró deszt. vizzel oldjuk és a kovasav szürlettel 
elegyítjük.

b/ Fotometriás rész:
A kovasav szürletét és mosóvizét egyesitjük, 15 ml conc. 

sósavval megsavanyitjuk és 500 ml-es mérőlombikban jelig tölt
jük /kőzettörzsoldat/. Ebből az oldatból 10 ml-t 100 ml-es 
mérőlombikba pipettázunk, 15 ml deszt. vizzel felhigitjuk és 
1 ml ammónium-molibdenát oldatot adunk hozzá, összekeverjük. 
T í z  percig tartó állás után 5 ml oxálsav oldattal, 2 ml redu
káló oldattal elegyítjük, deszt.vizzel jelig töltjük. Legalább 
30, de legfeljebb 60 percig tartó állás után 650 millimikron 
hullámhosszon fotometráljuk.

sío2 % G . H . 100
В . A

G = Extinkclónak megfelelő SiO grammban megadva 
H = Hígítás, kőzettörzsoldat ml 
В = Bemérés, gramm
A = Fotometriához felhasznált kőzettörzsoldat ml.

A kiértékeléshez szükséges extinkciós görbét kvarckris
tályból készített olyan kovasav törzsoldattal vesszük fel, 
amely körülbelül 0,5 n savkoncentrációju és ml-ként 25 gamma 
kovasavat tartalmaz.

Ha az extinkciós görbe felvételét mellőzni akarjuk, az is
meretlen kőzetmintával párhuzamosan ismert mennyiségű kovasa
vat kell fotometrálnunk. A két oldat extinkciójának arányából 
a kőzetminta kovasav tartalma kiszámítható.
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Ex . К . H . 100

E^ = Kőzettörzsoldat extinkciója,
= Kovasav törzsoldat extinkciója,

К = Kovasav törzsoldat kovasav tartalma,
H = Higitás, közettörzsoldat ml 
В = Bemérés, gramm
A = Fotometriához felhasznált kőzettörzsoldat ml.

Az eredmények értékelése:
Az első bepárlás után oldható állapotban maradt kovasav 

mennyisége az irodalomban megadott határértékek /BENNET H. 
1958/ közé esett és a kőzetek kovasav tartalmával egyenes 
arányban változott, átlagértéke:

gránitnál 0,43 S Si°2
agyagpalánál 0,17 % Si°2
bazaltnál 0,17 % Si°2
mészkőnél 0,12 % SiO volt
Ilyen csekély mennyiségű kovasav dehidratációjára nem ér

demes hosszú időt forditani, mert gyorsan és jól fotometrálha- 
tó. Pulfrich fotométeren /А/ és Beckmann spektrofotométeren
/В/ átlagban:

А В
gránitnál 0,39 % 0,47 %
agyagpalánál 0,18 % 0,16 %
bazaltnál 0,16 % 0,19 %
mészkőnél 0,11 % 0,14 %

dehidratizálatlan kovasavat mértünk. Az eredmények azt mutat
ják, hogy a fotometrálásra kisebb érzékenységű fotométerek is 
alkalmasak.

A kőzetelemző laboratóriumok munkájának megkönnyitésére, 
meggyorsitására ezen módszer alkalmas.

A szilikát elemzések megbízhatóságát vizsgáló szakirodalom 
szerint a sziliciumdioxidra megengedett hiba néhány tized szá
zalék.
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0 S S Z E F O G L A L A S :  Kőzetek kovasav tartalmának

meghatározására gyors eljárást közlünk, mely a gravimetria és 
fotometria egymás melletti alkalmazásán alapul. A klasszikus 
eljárásnál alkalmazott hosszadalmas dehidratálást részben fo
tometriával helyettesitjük, ezáltal a munkaidő lényegesen meg
rövidül. A kapott eredmények a követelményeknek megfelelnek.
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