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KÁLI-, NÁTRONFÖLDPÁT ÉS KVARCSZEMCSÉK %-OS ÖSSZETÉTELÉNEK 
MEGHATÁROZÁSA AZ ÁSVÁNYOK FESTÉSÉVEL

Irta: Nagy d ió si Stella

A kőzetek elemzésének egyik célja, hogy a kőzet egyes ásványait azonosítsuk. Ez az azonosítás 
történhet az ásványok külső és belső jellemző tulajdonságainak figyelembevételével, de végrehajthatjuk 
vizsgálatainkat úgy is, hogy általunk ismert kémszerekkel szándékosan szembetűnő változásokat 
hozunk létre és a változásokból következtetünk a vizsgált kőzet alkotó elemeire. Az utóbbi módszerek 
is elterjedtek az ásványok meghatározásánál. A laboratóriumi és terepi munkáknál egyaránt ismertek a 
földpátok, agyagásványok, ill. karbonátok festési módszerei.

A vizsgálataim során alkalmazott ásványfestési eljárás az irodalomból már ismert 
(Na g y  E. 1965): Tömény HF-ban kb. 30 mp-ig lefödve maratjuk az ásványszemcséket, 
majd desztillált vízzel átmossuk. (A maratásra előkészített szemcsék mérete: 0,06—0,1 
mm.) Ezeket Na-kobaltinitrit (Na3 [Co(N02 )6]) 1 0  %-os vizes oldatával 5—60 percig 
többszöri keverés mellett festjük. A vízzel kimosott ásványszemcséket megszárítva 
mm-beosztású fekete papírra öntjük és 5—10 négyzetes közben levő szemcsét fajta 
szerint binokuláris mikroszkóp alatt leszámolunk. Az egyes rész-százalékokat átlagoljuk. 
A festőanyag hatására a káliföldpát szemcse élénk sárga színt kap, a plagioklász földpát 
átlátszatlan, tejfehér színű lesz, a kvarc nem változik, színtelen átlátszó marad.

Méréseim az eddig ismertetett eljárás használhatóságának ellenőrzéseként indultak. 
A közölt eljárást pontról pontra gyakorlatban ellenőriztem. Az 1970-ben végzett ilyen 
természetű vizsgálatok párhuzamosan folytak „A kőzet ásványainak finom szétválasztása 
fajsúlyúk alapján nehézfolyadék-elegyekben” c. kísérletsorozattal. Ennek során bromo- 
form—aceton elegyben — melynek fajsúlyát 2,67 g/cm3 értékre állítottam be — gránitból 
nyert földpátszemcséket dúsítottam, majd a fajsúlyúk alapján két frakcióra szétválasztott 
ásványszemcsék %-os megoszlását állapítottam meg festési eljárással.

Az ásványszemcsék festéséhez részben frissen készített, telített Na-kobaltinitrit 
oldatot, részben már állott, 10 %-os oldatot használtam fel. A festési eljárás eredményei
ből megállapítottam, hogy a hígított oldatnál a komplexképző hatás intenzívebben 
nyilvánul meg, mint a tömény oldat esetében. Híg oldatnál azonban több időt kell 
biztosítanunk a szemcse és a színező oldat érintkezésére. A 10 percnél rövidebb ideig 
festett szemcsék színe a festetlen fehérektől (plagioklász földpát) nehezen különböztet
hető meg, rózsaszínes-sárga színátmenetű volt. Az ennél hosszabb ideig festett szemcsék 
már élénk sárga színt kapnak. A frissen készített 10 %-os Na-kobaltinitrit oldat a káliföld-
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1. táblázat
A gránitminta főbb kőzetalkotó ásványainak festése a Na-kobaltinitrit 

oldat töménységének és a festés időtartamának változtatásával
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pát szemcséket élénk sárgára festi. Ez az oldat eredményezi a legkönnyebben elkülönít
hető színt a mikroszkóp alatt. (A 10 %-os friss oldat saját színe is egészen sötét narancs, 
nem olyan világos, mint a régi, világos üvegben tárolt, már bomlófélben levő oldaté.)

Ugyanezen a gránitmintán ismételten végigvezetett kísérletsorozatnál a Na-kobalti- 
nitrit töménysége 5 %-os volt, a festés időtartama 10, 20, illetve 60 p. Az eredményeket 
táblázatban foglaltam össze ( 1 . táblázat).

A kísérletsorozatok eredményeit összegezve — egy-egy kiugró értéktől eltekintve 
— az ásványok %-os mennyiségei közötti különbség nem haladja meg az 5 —1 0 %-ot. 
Ugyanakkor nehezen összeegyeztethetők a mikromineralógiai eredményeivel. A mikro- 
mineralógiai vizsgálatok eredményei egy mintának három preparátumából, összesen 600 
megvizsgált szemcse alapján számított átlagértékből származtak. A meghatározás pontos
sága kb. 95 %-os. G e d e o n  I . - n é  mikromineralógiai vizsgálata az eredeti gránitmintát a 
következő összetételűnek találta:

Ezzel szemben festési eljárásnál: az eredeti minta káliföldpát tartalma elenyésző, 
többségében 1 % alatt van, a többi ásvány viszonylagos mennyisége így változik:

plagioklász földpát 55—65 % 
kvarc 35-45 %

A vizsgálatok ugyanazon anyagon, különböző időkben, növekvő időtartammal és a 
reagens oldat koncentrációjának szűkkörű variálásával történtek. A mérési eredményekben 
ezen tényezők bizonyos együttese nem okozott nagy eltéréseket. A kísérletek során ezzel 
feltételezhetően az optimális körülményekhez jutottunk. Ennek alapján a mérési utasítást 
úgy állapítottam meg, hogy a Na-kobaltinitrit oldatnál elég az 5 %-os töménység és friss 
oldat készítése ajánlott; 10  perces festési időnél maximuma van a festett szemcsék 
mennyiségének.

A vizsgálatok korlátozott sikerét a festési folyamat feltételezett mechanizmusa magyarázza. 
A Na3 [Co(NC>2)6l komplex vegyület, mely vízben jól oldódik. A komplex anionban а Со3 + körül 
oktaéderes elrendezésben 6 NO2“ nitrocsoport található, melyek N közvetítette datív kötésmóddal 
kapcsolódnak а Со külső elektron pályájára. Ezt a vízben oldódó vegyületet használják fel az analitiká
ban reagensként a K+ kimutatására. А K3[Со(NC^lél ugyanis csillogó sötétsárga csapadékként 
keletkezik K+-t tartalmazó közegekben. A komplex anion stabüitása annál nagyobb, minél kisebb a 
központi ion mérete és minél nagyobb a töltése. A Co3+ ionsugara 0,65 Ä, ezért anionunk stabilitása 
igen nagy.

A festési eljárást megelőző savas mosás az izoelektromos pont kedvező eltolásával segíti a 
komplex aniont az ásvány felületén a rosszul disszociáló kapcsolat létrehozásában. A felületen keletke
ző vegyület esetében a sókötés dominál, az adszorbeált mennyiség viszonylag kis koncentrációban 
határértékhez tart, mivel a kémiai kötésre alkalmas K+ száma korlátozott. Az optimális adszorpciós 
telítődés megakadályozza a további festődést a felületen, töményebb festékoldattal sem érhetünk el 
nagyobb sikert. Emellett számolni kell azzal a ténnyel, hogy a színeződést okozó komplex anion és az 
ásvány felülete is negatív töltés-előjelű, ami csökkenti az adszorpció és a diffúzió sebességét a felület
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hez. Ilyenkor a festési gyakorlatok semleges elektrolitok vagy egyéb szolvatáló vegyületek adagolását 
írják elő. Esetünkben a szolvatáló szerepet víz tölti be, tehát a hígabb festékoldat alkalmazását 
jogosan találtam előnyösebbnek.

A festési eljárás másik nehézsége az ásvány szerkezet tömörsége. A szilárd fázisban 
lejátszódó reakciók csak részben kémiai, másrészt geometriai jellegűek. Ha a reakcióban 
levő anyag vázszerkezetű, mint a földpát is — tehát nincs lehetőség a rétegszerkezetek 
erőteljes fellazulására —, a komplex anion adszorpciója a rács méreteinek megváltozása 
nélkül végbemehet, ha nagysága kisebb a keret méreténél. Komplex anionunk méretére az 
irodalomban pontos adatokat nem találtam. A hasonló szerkezetekből következtetve 
azonban mérete szerint azon a határon van, hogy a hasadási lapok közötti hézagokban a 
hidratáló vízmolekulákkal együtt elférhet.

A kísérletek sikertelenségének döntő oka azonban a következő: a vizsgálat tárgya 
nem üde ásvány. Málláskor a víz mennyiségének megnövekedése a kis vegyületpotenciálü 
ásványok feloldódásában és nagyobb vegyületpotenciálü ásványokból a kis vegyület- 
potenciálú elemek kioldódásában nyilvánul meg. Ezért kezdődik a földpátok elbomlása a 
kis ionpotenciálú ionok kioldódásával (Kionpot.: 0,75, Na: 1,02, Ca: 1,89). A földpát-*K- 
csillám-»kaolinit átalakulásban a hidrolízis során energetikailag is legszámottevőbb ténye
ző a K+-»H+ cserefolyamat (hidratáció), melyhez képest a többi átalakulás energiaváltozása 
elhanyagolható. 25 °C-on vizes oldatban a H-földpát és H-csillám stabilabb, mint a K-föld- 
pát, ill. K-csillám.

3KA1Sí30 8 + 2H20 =  [Sí3A1O1 0 (OH)2A12] K + 6Si02 + 2K++ 20H‘
2 [Si3A1010(OH)2Al2] К + 5H20  = 3Si20 5(0H)4Al2 + 2K++ 20H'
2KAlSi30 10 + 7H20  =  Si20 5(0H)4Al2 + 4Si02 +  2K++ 1 0 OH-

Az ortoklász-»muszkovit-»kaolinit átalakulásban a muszkovit képződésekor az alkáliák- 
nak kétharmada oldódik ki, a kaolinitosodásnál az összes alkáliák eltávoznak (N em ecz  E. 
1971). A mállás előrehaladott volta miatt a vizsgálati anyagnál tömény KN03 oldattal 
való kezelés után sem sikerült a festési eljárást eredményre juttatni, mert már a szerkezet 
sem őrizte meg azokat az aktív centrumokat, amelyek valaha K+- í tartalmaztak. Ezzel 
bebizonyosodott az is, hogy a K^-ok nem a kísérlet során távoztak el a reagens vizes 
oldatába.

Ö s s z e f o g l a l á s .  Pusztán az ásvány felületének vizsgálata nem jellemzi az 
ásvány teljes szerkezetét. Ezt bizonyítja vizsgálataim sikertelensége is. A festési eljárás 
alapja jól bevált, évtizedek óta elemzésre használatos kémiai reakció, melynél alapvető 
tényező a komplex vegyület képződéséhez min-dkét komponens jelenléte. Ha az ásvány 
felületi mállás során olyan módon alakul át, hogy a K+-ok leoldódnak, eltávoznak, a 
színt adó komplex vegyület képződése elmarad. Csupán a felület állapota alapján nem 
elemezhető ilyen módszerrel ásvány. Az eljárás tehát csak elméletileg kidolgozott, mert 
ahol az ásványfelület bomlást szenved, az eljárás nem biztos; így kvantitatív eredményhez 
sem juttathatja a kutatót. Ezek a megfigyelések óvatosságra intenek és a módszer ellen 
szólnak. Célszerű az eljárás alkalmazása előtt a K+ mennyiségének kvantitatív kémiai 
meghatározását elvégezni.
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DETERMINATION OF THE GRAIN % OF POTASH 
AND NATRON FELDSPAR AND 

QUARTZ WITH STAINING TECHNIQUES

by
S. Na g y d ió si

The aim of the author’s experiments was to check the applicability of the simple 
laboratory staining techniques fór feldspars described several times in the literature. The 
reagent used was the aqueous solution of Na-cobaltian nitrite. Minerals of the 0.06—0.1 
mm size fraction of the same gránité sample was tested at different times, with increasing 
duration by changing the concentration of the test liquid within a narrow rangé. The 
study of the supposed mechanism of the staining process and the comparison of the 
results of micromineralogical and colouring methods proved convincingly that the 
examined minerals were not fresh. If the surface of the minerals during weathering is 
altered in such a way that the K+ ions are exsolved and released from the surface, no 
colour-giving complex compound will be formed. The author’s experiments have shown 
that surficial characteristics alone are insufficient fór analysing a mineral by the 
present method.




