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NEMESNE VARGA SAROLTA - TOLNAI VERA

GYORS MÓDSZER A MÉSZKŐ ÉS DOLOMIT 
KALCIUM-MAGNÉZIUM TARTALMÁNAK 
MEGHATÁROZÁSÁRA

A kémiai elemzések során gyakran előfordul, hogy valamely 
kőzetből csak a mészkő vagy dolomit kalcium és magnézium meg
határozására van szükség. Ilyen esetekben felesleges, sőt 
helytelen az illető kőzet összes kalcium, illetve magnézium 
tartalmát meghatározni, hanem csak a hig savval kioldhatókat. 
A múltban is végeztünk ilyen elemzéseket, ezek azonban megle
hetősen hosszadalmasak voltak.

Az elporitott mintát normál sósavval vízfürdőn tartottuk 
1-2 órán keresztül, majd leszűrve az oldhatatlan részről az 
oldatot, leválasztottuk a harmad osztály fémjeit. A szürletből 
határoztuk meg a kalciumot és magnéziumot gravimetriásán.

GUZYNÉ SOMOGYI A. és EMSZT M. /1964/ által laboratóri
umunkban bevezetett módosított komplexometriás titrálások na
gyon meggyorsították az elemzéseket. A kalcium és magnézium 
titrálása előtt itt is le kell választanunk a harmad osztályt. 
Ennek mellőzése volt az egyik célunk, továbbá az elemzések 
pontosságát is növelni óhajtottuk.

A gyorsítás már a feltárásnál kezdődik. A harmad osztály 
fémjeit nem választjuk le, hanem álcázzuk. A pontosságot pedig 
különböző indikátorok alkalmazásával kivántuk növelni.

Feltárás : a szokásos módon elporitott anyagból 0,5 g-ot 
mérünk be főzőpohárba. Lefedve hozzáadunk 20 ml 1:9 sósavat. 
A kalcit hidegen is feloldódik, de mégis ajánlatos a melegí
tés, mely nem vízfürdőn, hanem gázlángon egy percig tartó for
ralással történik. Az oldatot leszűrjük egy 500 ml-es mérőlom
bikba. A szűrőt jól kimossuk és a lombikot jelig töltjük. Eb
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bői a törzsoldatból a várható k a i d ™ ,  magnézium mennyiségének 
megfelelően 50-100 ml-t pipettázunk ki. Az oldatot titrálás 
előtt vizzel felhigitjuk kb. 200-250 ml-re A higitás célja, 
hogy a kalcium kiválását megakadályozzuk, továbbá az oldatban 
levő színesfémek zavaró hatását csökkentsük. Ha az oldatban 
jelentősebb mennyiségű ferró-vas van jelen, /WOHLMANN E. 1961/ 
amit trietanolaminnal nem lehet álcázni, ajánlatos ferri-vas- 
sá feloxidálni - melegen 1-2 csepp salétromsavval vagy hidegen 
1-2 kristály ammóniumperszulfáttal.

Kalcium titrdlása

a/ Patton-Heeder indikátor. A kimért oldathoz 1-2 csepp 
niluskék /1 %-os/ indikátort adunk. Beállítjuk az oldat p^-ját 
30 %-os kálium vagy nátrium-hidroxiddal. Majd 2-4 ml lúgot 
adunk még hozzá, hogy biztosítsuk a megfelelő p -t. Az 1:4 ará-П
nyu trietanomalin oldatból 5 ml-t, késhegynyi hidroxilamin- 
klórhidrátot és káliumcianidot adunk az oldathoz még. Azután 
Patton-Reeder indikátor /1:100 nátriumkloriddal elkeverve/ je
lenlétében a szokásos módon 0,05 mólos komplexonnal megtit- 
rálj uk.

b/ Fluorexon-murexid keverék indikátor. Titrálás előtt 1-2 
csepp metilvörös-indikátor jelenlétében, az oldatot kétszer 
normál káliumhidroxiddal semlegesítjük. Utána 20-40 ml lúgot 
adunk még hozzá. Ezután tesszük bele az álcázáshoz szükséges 
vegyszereket a fent leirt módon. Ezt a titrálást ajánlatos 300 
ml-es Erlenmeyer lombikban végezni, mivel a fluoreszcencia 
vastagabb folyadékrétegnél jobban látható. Fluorexon-murexid 
keverék indikátor összetétele: /WOHLMANN E. 1962/ 1:100
fluorexon, káliumnitrát-ból 10 g - 1:200 murexid, nátriumklo- 
rid-ból 5 g. Ez az indikátor keverék az oldatban zöldes-ró- 
zsaszin fluoreszcenciát ad, mely ráeső fényben nagyon jól lát
ható. Komplexonnal való titráláskor élesen látszik a végpont
nál a fluoreszcencia eltűnése és erős rózsaszínbe való átcsa- 
pás. A szin tartós.
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Kalcium és magnézium együttes titv&lása.

A törzsoldatból 50-100 ml-t pipettázunk ki és 10 p^ mel
lett eriokromfekete T indikátor jelenlétében a fent leirt ál
cázó anyagok hozzáadása után, komplexonnal titráljuk. A kapott 
eredményből levonjuk a kalcium értékét és igy megkapjuk a mag
nézium összegét.

A komplexont standard kalcium oldatra állitjuk be.
Tapasztalataink alapján kalcium meghatározásra a fluorexon 

-murexid keverék indikátor előnyösebb, mivel a Patton-Reeder 
indikátor esetében és az eriokromfekete T indikátornál is az 
átcsapási szin kék. Ezt a kétféle kék szint a szemnek szétvá
lasztani nehéz, tehát hibaforrási lehetőséget ad.

Vizsgálati eredményeinket a 1. táblázatban tüntettük fel.- 
Az eredmények a módszer használhatóságát igazolják.
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