
SZILIKÁTELEMZÉSEINK MEGBÍZHATÓSÁGA
í r ta :  Gsajághy  Gábor

Régi hagyomány szerint a legalább 13 alkotórész meghatározására 
kiterjedő, ún. „teljes” szilikátelemzések helyességének megítélésekor 
két szempont érvényesül. Egyik az, hogy az elemzés végösszege mennyire 
közelíti meg a 100%-ot. Általában azokat az elemzéseket szokták elfogadni* 
amelyeknek végösszege 99,75 és 100,50% között mozog.

Még a vegyészek között is sokan vannak, akik azt hiszik, hogy az a 
pontos elemzés, amelynek a végösszege 100% vagy valamivel 100% 
alatt van. Ez a vélemény téves. Az egyes alkotórészek elválasztásakor a 
csapadékokat ui. nem lehet vegytisztára kimosni anélkül, hogy magából a 
lemérendő csapadékból is észrevehető mennyiséget ne oldana ki a mosó
folyadék. Ezért bizonyos engedményt kell tennünk, és ez — ha kismérték
ben is — de észrevehetően jelentkezik a végösszegben. Ezenkívül még a 
vegytiszta vegyszerek is tartalmaznak szennyezést, ami ugyancsak a 
végösszeget növeli, s ehhez járul még a hosszadalmas bepárlási műveletek 
alatt az oldatba jutó szállópor is. Ez az oka, hogy a nagy gonddal készült 
elemzések végösszege 100,20—100,30% között szokott lenni.

A másik szempont a szilikátelemzések helyességének megítélésére a 
párhuzamosan végzett elemzések közti eltérés nagysága. Bár a különböző 
szerzők más és más határokat állapítottak meg a párhuzamosan végzett 
elemzések megengedett eltérésére, abban mindnyájan megegyeznek, hogy 
a nagyobb mennyiségben előforduló alkotórészeknél általában nagyobb 
eltérést engednek meg, mint a kisebb százalékban jelenlevőknél. A meg
engedett eltérés a két legnagyobb mennyiségben szereplő alkotórésznél, 
nevezetesen az Si02-nél és az Al20 3-nál 0,1—0,3% között mozog, a kisebb 
mennyiségüeknél pedig 0,1% alatt van.

Sajnos, sem a végösszeg 100% körüli értéke, sem a párhuzamosan 
végzett elemzéseknek a fenti hibahatárokon belüli egyezése nem feltétlen 
bizonyítéka az elemzés helyességének. Lehet ui. az elemzés végösszege 
oly módon is 100%, hogy az egyes alkotórészek elválasztása nem sikerül* 
és az egyes alkotórészek hibás meghatározásai egymást kiegyenlítik. 
A párhuzamosan végzett elemzések kifogástalan egyezése sem feltétlen 
bizonyítéka az elemzés helyességének, mert könnyen lehetséges az is, 
hogy ugyanaz az elemző teljesen hasonló körülmények között azonos 
módszerekkel dolgozva ugyanolyan nagyságú hibát követ el mindkét
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elemzésnél. Minden esetre bizonyos megnyugtatást jelent a 100% körüli 
érték, de teljes megnyugvást csak két különböző módszerrel végzett 
elemzés adhatna.

Arra nézve, hogy a fenti hibahatárokat mennyire lehet megközelíteni, 
ha nem egy elemző párhuzamosan végzett elemzéseiről, hanem különböző 
személyek különböző laboratóriumokban nyert adatairól van szó, nem 
sokat tudunk, mert ilyen vizsgálatokat azok költséges volta miatt csak 
igen ritkán végeztek. Újabban a szilikátelemzések egyre növekvő gyakor
lati jelentősége arra késztette a szakembereket, hogy a szilikát-analitika 
legnyugtalanítóbb fejezetét, nevezetesen az elemzések pontosságának és 
reprodukálhatóságának kérdését kísérletileg is tanulmányozzák.

F a i r b a i r n  és mások [F a i r b a i r n , H. W. és  t á r s a i : A cooperative 
investigation of precision and accuracy in chemical, spectrochemical and 
modal analysis of silicate rocks (Geol. Surv. Bull. 980, 1951)] 1951-ben 
közölték annak a nagyszabású kísérletsorozatnak az eredményeit, amelynek 
az volt a célja, hogy felderítő felvételt készítsenek a szilikátelemzések 
jelenlegi állásáról. Ebből a célból egy nagyobb mennyiségű, mintegy 
40 kg-os gránit- és diabázmintát gondosan elporítva homogenizáltak, 
és a teljesen egynemű mintákból 70—70 g-ot szétküldtek a világ minden 
táján levő 25 laboratóriumba, ahol a szilikátelemzésekben gyakorlott 
34 vegyész a két mintát megelemezte.

A 34 elemzés eredményeinek kiértékelése nagy meglepetést keltett. 
Kitűnt ui., hogy az elemzési adatok azokat a hibahatárokat, amelyek az 
átlagos összetételű szilikátok elemzésére a szakirodalomban elfogadottak, 
egy egész nagyságrenddel túllépték.

Említettük, hogy a szakirodalom a két legfontosabb szilikát-alkotó- 
részre, az Si02-re és az Al20 3-ra néhány tizedszázalékban jelöli meg az 
elemzési hibahatárokat. A nemzetközi méretekben lefolytatott kísérlet- 
sorozatnál azonban a legkisebb és a legnagyobb Si02-érték közötti eltérés 
megközelítette a 2%-ot, az A120 3 esetében pedig 3% körül volt. Igaz 
ugyan, hogy a szakirodalomban megadott hibahatárok ugyanazon személy 
párhuzamosan végzett elemzéseire értendők, mégsem lehetett arra számí
tani, hogy 34 elemzés adatai ilyen nagy mértékben eltérjenek egymástól.

Mivel laboratóriumunk munkájának szempontjából nagy fontossága 
van annak a kérdésnek, hogy szilikátelemzéseink mennyire reprodukál
hatók és milyen pontosak, a fent említett nemzetközi kísérletsorozatot 
N o sz k y  J. igazgató engedélyével kisebb méretekben, laboratóriumon 
belül megismételtük.

Ebből a célból mintegy másfél kg-nyi gránitmintát gondosan elporí- 
tottunk és homogenizáltunk. A minta a Velencei-hegységből a Sági
majorból származik és F ö l d v á r i  professzor volt szíves rendelkezésünkre 
bocsátani. A minta egy részét üvegcsövekbe forrasztottuk be, másik 
részét pedig kiosztottuk a vegyi laboratórium szilikátelemzéssel foglalkozó 
munkatársai között. A munkában a következő munkatársaink vettek 
részt: B a ra bá s  L a j o s n é , Cs a j á g h y  G á b o r , E mszt  M i h á l y , G uzy  
K á r o l y n é , N e m e s  L a j o s n é , S imó B é l a , T o l n a y  V e r a , T oókos  I l d i k ó .
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Mindenki párhuzamosan két elemzést végzett, összesen tehát 16 elemzés 
készült el. Az elemzők — e sorok írójának kivételével — nem tudták azt, 
hogy milyen célra végzik a munkát, ezért még a lehetősége sem volt meg 
annak, hogy nagyobb eltérés esetén addig ismételjék meg az egyes meg
határozásokat, amíg eredményeik meg nem közelítik egymást. Az elemzési 
eredményeket úgy, ahogyan azokat az elemzők megadták, az 1. táblázat
ban foglaltuk össze.

1. táblázat

Abból a célból, hogy kísérleteinket a nemzetközi kísérletekkel össze
hasonlíthassuk, ugyanazokat a számításokat végeztük el, amelyeket a 
nemzetközi kísérletek eredményeinek kiértékelésekor elvégeztek. Minden 
egyes alkotórészre kiszámítottuk a középértéket, az egyes mérések közepes 
hibáját, a középérték közepes hibáját, az egyes mérések viszonylagos 
hibáját és a középérték viszonylagos hibáját.

Jelölések:

n =  a m eghatározások száma (jelen esetben =  16)
Ké =  a meghatározások számtani középértéke 
d =  egy-egy m eghatározás eltérése a szám tani középértéktől

Ek =  az egyes mérések közepes hibája =  

Kk =  a középérték közepes hibája =

v d2 
n -  1

У d2
n (n -  1) 

Ek
E r =  az egyes mérések viszonylagos hibája- =

ErКг =  a középérték viszonylagos hibája =  —■==-

100
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Ugyanezeket az értékeket a nemzetközi kísérletek adataiból kiszá
mítva a 3. táblázatban tüntettük fel.

3. táblázat

A nemzetközi kísérlet adataiból hiányzik a —H 20  és a végösszeg 
kiértékelése, ui. az eredményeket vízmentes anyagra számították át, és 
így végezték el a hibaszámításokat.

A nemzetközi kísérletek adatait a saját kísérleti eredményeinkkel 
összehasonlítva, feltűnő különbség mutatkozik a javunkra. Bár saját 
meghatározásainknál az egyes mérések középhibája általában jóval 
kisebb volt, mint a nemzetközi kísérletsorozatnál (pl. SiO„-nél az Ek =  0,13, 
szemben a 0,43-as értékkel), mégsem akadt egyetlen olyan meghatározásunk 
sem, amelynél a középértéktől való eltérés nagyobb lett volna a középhiba
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kétszeresénél. Igaz ugyan, hogy ugyanabban a laboratóriumban végzett 
elemzéseknél elvileg is kisebb szórás várható az egyes értékek között, 
mint különböző munkahelyen, különböző elemzők eredményeinél, de 
figyelembe kell venni azt is, hogy adataink között szerepel olyan elemzés is, 
amely egyik munkatársunknak a legelső teljes szilikátelemzése volt. 
Figyelembe kell venni továbbá azt a körülményt is, hogy munkánkat a 
legnehezebb viszonyok között, állandó villany-, gáz- és vízszolgáltatási 
zavarokkal küzdve kellett elvégeznünk, a vegyszerek tisztátalanságáról 
nem is beszélve.

Ezeket a tényeket kellőképpen értékelve, nyugodtan megállapíthatjuk, 
hogy Intézetünk vegyi laboratóriumában még a futó elemzések is megütik 
azt a mértéket, amelynél többet még a kényesebb tudományos célokra 
való felhasználás sem igényel. Ennek a megállapításnak azért van jelentő
sége, mert egyrészt ismernünk kell minőségi teljesítményünk nagyság
rendjét, másrészt ha nálunk is 2—3%-ot te tt volna ki a legkisebb és a 
legnagyobb érték közötti eltérés, akkor kötelességszerűen fel kellett 
volna vetni a kérdést, nem lenne-e helyesebb a hosszadalmas és drága 
klasszikus módszerek helyett a kevésbé pontos gyors módszereket előnyben 
részesítenünk, mint ahogyan azt a tengeren túl teszik.

Az európai országokban a szilikátelemzések vonalán általában az a 
törekvés, hogy inkább készítsünk kevesebb elemzést, de az minél pontosabb 
legyen és lehetőleg minél több alkotórész meghatározására terjedjen ki. 
A fentiekben megadott eredmények alapján megállapítható, hogy ameny- 
nyiben ilyen elemzésekre igény jelentkezik, laboratóriumunk ki tudja 
elégíteni. Ez nem jelenti azt, hogy ne foglalkozzunk a gyors módszerek 
bevezetésének gondolatával, sőt ez képezhetné a laboratórium egyik 
távlati fejlesztési irányát. A gyors módszereknek is megvan a létjogosult
sága, ha nem tudományos kőzettani kiértékelésről van szó, hanem csupán 
tájékoztatás a cél, tehát amikor nem fontos az, hogy pl. a Si02-ot 70%-nak 
vagy 72%-nak adjuk meg, mert a kiértékelés szempontjából mindegy, 
hogy melyik érték a helyes.

A klasszikus elemzési módszerek pontosságára van egy nagyjából 
általános érvényű szabály: a meghatározások pontossága az alkotórészek 
koncentrációjával fordítva arányos. Azaz minél nagyobb valamely alkotó
rész százalékos mennyisége, annál kisebb a viszonylagos hiba és fordítva, 
minél kisebb a meghatározandó alkotórész százalékos mennyisége, annál 
nagyobb a viszonylagos hiba. Ez a szabályszerűség bizonyos mértékben 
megnehezíti kísérletsorozatunk egyik céljának elérését, nevezetesen annak 
megállapítását, hogy melyek azok a meghatározások, amelyeknek a 
pontossága nem kielégítő, tehát indokolt egy újabb, pontosabb mód
szerrel való kicserélésük. Pl. az Fe20 3-meghatározás viszonylagos hibája 
saját kísérletünknél: Er — 37,3, a nemzetközi kísérletsorozatnál pedig 36,2. 
Ez nem jelenti azt, hogy saját meghatározásaink pontossága ennél 
az alkotórésznél elmaradt a nemzetközi kísérletek mögött, mert ha meg
nézzük az amerikai gránitminta ferrivas-tartalmát (0,94 °/0), az több mint 
kétszerese a hazainak (0,41%).
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Elemzéseink pontosságát tulajdonképpen csak akkor tudnánk szaba
tosan kiértékelni, ha pontosan ismernénk a megvizsgált gránitminta 
valóságos összetételét. Az elemzési adatok középértéke csupán meg
közelíti a valóságos értéket, mert feltételezhető, hogy az egyik elemző 
nagyobb, a másik kisebb értéket kapott ugyanarra az alkotórészre. Ha a 
használt módszerben van a hiba, és az elemzők azonos vagy közel azonos 
módszerrel dolgoznak, a középérték természetesen eltolódik a valóságos 
értéktől egyik vagy másik irányba. Mivel nincs lehetőség a valóságos 
értékek megállapítására, ezért az elvégzett kísérletsorozat elsősorban 
elemzéseink reprodukálhatóságáról ad megbízható képet.

Meghatározásaink módszertani szempontból általában kielégítő pon
tosságinak. A laboratóriumunkban is használt klasszikus szilikátelemzési 
módszereket az átlagos összetételű szilikátokra dolgozták ki. Véletlen 
szerencse dolga, hogy a vizsgálati minta összetétele megfelel-e az átlagos 
összetételnek, ami annyit jelent, hogy szerencse dolga az is, hogy a meg
szokott elemzési módszereket kellő biztonsággal alkalmazhatjuk-e. Ha az 
átlagosnál kisebb mennyiségben fordulnak elő egyes alkotórészek, különösen 
akkor lehet indokolt pontosabb módszerek alkalmazása. Elsősorban a 
Ti-, Fe-, Mn-, Mg-, H20-, P- és a C02-meghatározás felülvizsgálata jöhet 
szóba.

Említettük, hogy az elporított, homogenizált minta egy részét üveg
csövekbe forrasztva eltettük. Ennek célja az volt, hogy a laboratórium 
rendelkezésére álljon egy olyan minta, amelyet — mivel 16 elemzés készült 
belőle — szabványmintaként használhatunk az esetleges új módszerek 
kidolgozásánál vagy kipróbálásánál.

Eredmények:
1. Az elvégzett kísérletsorozat alapján nemcsak szilikátelemzéseink 

reprodukálhatóságáról kapunk megbízható képet, hanem bizonyos fokig 
azok pontosságáról is.

2. Első ízben nyílt alkalom arra, hogy nemzetközi viszonylatban 
számbavegyük erőinket.

3. Biztosabb alapot kaptunk laboratóriumunk irányításának és 
távlati fejlesztésének szempontjaihoz.

4. Adatokat nyertünk arra nézve, hogy milyen esetekben és mely 
alkotórészek meghatározásánál kellene újabb és pontosabb módszerek 
után kutatnunk.

5. Egy szabványmintát kaptunk, amelyet módszertani kutatásaink
nál vagy új módszerek bevezetésénél felhasználhatunk.


