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Az ivóvíz szulfáttartalmának báriumkloridos leválasztása előtt a kalciumot 
el kell távolítani az oldatból, mert ellenkező esetben mindig tartalmaz a csapa
dék kalciumszulfátot is (1). A báriumszulfát tisztasága érdekében az oldat vas-
III. mentességéről is gondoskodni kell, mivel a kristály gócokhoz a ferri-ion ki 
nem mosható módon képes abszorbeálódni.

Az említett szennyező fémionok eltávolítása általában nátriumhidroxidos 
lágyítással történik.

A zavaró fémionok eltávolítására ioncserélő technikát is alkalmazhatunk 
(2, 3). Ennek egyik változata, hogy a több vegyértékű fémionokat nátrium
ionokra cseréljük ki, a másik lehetőség, hogy H+-formára hozott kationcserélő 
műgyanta segífségével az oldat összes fémionját hidrogénionokra cseréljük. Az 
utóbbi esetben az alkáli vegyületek adszorbciójára sincs lehetőség.

A báriumszulfátot szennyező kationoknak ioncserélő oszloptechnika alkal
mazásával történő eltávolítása előnyösen kombinálható azzal a leválasztási 
módszerrel, melyet „lecsapás extrém híg oldatból” néven ismerünk az irodalom
ból (4, 5). Az ioncserés előkészítő művelet és az ismert kis feleslegű lecsapási elv 
együttes alkalmazásával jól kifejlett és tiszta kristályok képződnek.

A módszer leírása
Az ioncserélő gyanta: 50 ml-es Winkler-féle lecsapó biirettába akkora tér

fogatú Varions KS gyanta-töltetet képezünk ki, hogy az duzzadt állapotban 
kb. 22 ml-t töltsön ki. A gyantát tartó réteget üveggyapotból alakítjuk ki. 
A gyantát úgy hozzuk H+-formára, hogy 4 — 5 ml/perc átfolyási sebességgel 
200 ml 4n sósavat bocsátunk át rajta, majd desztillált vízzel semlegesre mossuk.

Munkamenet: Az előkészített ioncserélő töltettel ellátott büretta alá azbesz- 
tes dróthálóra 400 ml-es főzőpoharat helyezünk, mefybe 100 ml desztillált vizet 
öntünk, 1 csepp metilnaracs indikátort adunk hozzá, majd felforraljuk. A pohár 
fölé egy másik, szintén 50 ml-es Winkler-féle lecsapó bürettát helyezünk, melybe 
kb 50 ml 0,015 m báriumkloridot töltünk. A vizsgálandó vízből" a várható 
szulfáttartalomtól függően 50 — 100 ml-t 150 ml-es főzőpohárba mérünk, és metil- 
narancs indikátor mellett n sósavval gyengén megsavanyítjuk. A megsavanyított 
vízmintát részletekben töltjük fel a gyantára. Az átfolyási sebesség 2 — 3 ml/perc 
legyen. A másik bürettából kb. ilyen sebességgel báriumkloridot adagolunk. 
Miután az oszlopon a mintát teljes egészében átfolyattuk, desztillált vízzel 
semlegesre mossuk a gyantát. A lecsapószer adagolása után a forralást még 5 per
cig folytatjuk. A csapadék közepes pórustávolságú szűrőpapíron 2 és 1/2 óra 
múlva jól szűrhető.

1 g báriumszulfát megfelel 0,4140 g szulfátionnak [a Winkler-féle javító
szorzószám (1,006) figyelembevételével].
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Kísérleti eredmények
A reprodukálhatóságot vizsgálva egy vízmintából 6 párhuzamos meghatá

rozást végeztünk (1. táblázat).
1. táblázat

Nr. SOi mg deviáció (Di) D i2

1 . 55,1 -0 ,0 5 0,0025

2 . 54,6 -0 ,5 5 0,3025

3. 55,4 + 0,25 0,0625

4. 55,8 +  0,64 0,4225

5. 55,2 +  0,05 0,0025

6 . 54,8 -0 ,3 5 0,1225

Az eredmények számtani középértéke: 55,15 mg.
Az egyes mérések standard deviációja: ±0,391.
Az egyes mérések relatív standard deviációja: 0,71%.
A középérték standard deviációja: +0,160.
A középérték relatív standard deviációja: 0,29%.

2. táblázat

Nr.

SO4 mg
Relatív 

eltérés %eredeti m inta hozzáadott összesen ta lá lt eltérés a 
szám ítottól

1.

55,15 13,4
6 8 , 8 0,25 0,37

2 . 6 8 , 6 0,05 0,07

3. 68,9 0,35 0,51

4. 2 0 , 1 75,6 0,35 0,46

3. táblázat

Nr.
SO4 m g /100 ml

ioncserés módszerrel W inkler szerint eltérés

1 . 5,1 5,5 - 0 , 4

2 . 2 1 , 6 21,5 + 0 ,1

3. 28,7 28,2 + 0,5

4. 53,7 54,3 +  0 , 6

5. 6 6 , 2 67,4 -  1 ,2
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A módszer pontosságát az ún. additív módszerrel ellenőriztük (2. táblázat). 
A modell ebben az esetben is a már vizsgált vízminta volt.

A következőkben néhány kísérletpár vizsgálati eredményeit mutatjuk be, 
melyeket a klasszikus Winkler-féle módszerrel, illetve az általunk javasolt mód
szerrel kaptunk (3. táblázat).

Ivóvíz szulfáttartalmának meghatározására a gyakorlati pontossági köve
telményeknek megfelelő és a klasszikus eljárásnál gyorsabb munkamenetet 
dolgoztunk ki. A módszer használhatóságát némileg korlátozza, hogy az ion
cserélő oszloptechnika miatt csak tiszta ivóvízminta esetében javasolható.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СУЛЬФАТА В ПИТЬЕВЫХ ВОДАХ

И. мл. Шаруди и Э. Шишка

Авторы перед определением сульфата бария питьевых вод для устране
ния металических ионов загрязняющих осадков, применяли ионообменную 
к о л о н н у ю  технику взамен способа гидрата окиси натрия. Применяли с м о л у  
Варион КШ (Нх). Ионообменный процесс применяют выгодно в комбинации 
с метооом Хан-а, а именно, осаждением из крайне жидкого раствора. Смесь 
кислоты стекающий из колоны разбавляют в кипящейся дистиллированной 
воде к которому бюреткой добавляют одновременно осадителя хлористого 
бария. Полученный таким образом осадок, с точки зрения морфологии, сте
пени чистоты, распоряжается благоприятными свойствами. Время необходи
мое для определения гораздо меньше классического способа; возможность 
репродукции и точность результатов соответствует требованиям. Релятив
ная стандартная девиация: 0,71%.

MODIFIZIERTE GRAVI METRISCHE BESTIMMUNG DES 
SULFATGEHALTES VON TRINKWASSER

7. Sarudi jun. und E. Siska

Die Verfasser wenden vor der Abscheidung des Bariumsulfates anstatt der 
Abtrennung der den Niederschlag verunreinigenden Metallionen mit Natrium
hydroxid eine Säulentechnik mit Ionenaustauschern an. Es wird der Harz 
Varion KS (H+) angewendet. Die Ionenaustauschertechnik wird mit der Ab
scheidungsmethode aus extrem verdünnten Lösungen nach Hahn vorteilhaft 
kombiniert. Das von der Säule abtropfende Säuregemisch wird in kochendem 
dest. Wasser verdünnt, zu welchem man gleichzeitig aus einer Bürette die 
Bariumchloridlösung zufliessen lässt. Der so erhaltenen Niederschlag besitzt 
vorteilhafte morphologische Eigenschaften und ist genügend rein. Der Zeit
aufwand der Bestimmung ist wesenlich geringer als derjenige der klassischen 
Methode und die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit der Resultate befriedigend. 
Die relative Standard-Deviation beträgt 0,71%.
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MODIFIED GRAVIMETRIC DETERMINATION OF THE 
SULPHATE CONTENT OF DRINK WATERS

I. Sarudi Jr. and E. Siska

Prior to precipitating barium sulphate, metal ions which may contaminate 
the precipitate are removed, instead of sodium hydroxide, by a technique based 
on ion exchange columns, employing the resin Varion KS (H + ). The ion exchange 
technique is favourably combined by the authors with precipitation from an 
extremely dilute solution according to Hahn. The acid mixture dropping off the 
column is diluted in distilled water kept in constant boiling. At the same time, 
barium chloride solution as precipitant is added from a burette. Precipitates 
obtained in this way possess properties which are very favourable both from the 
aspect of morphology and the absence of contaminants.

The suggested technique of determination requires essentially less time 
than the conventional methods. The reproducibility and accuracy of the results 
are adequate. The relative standard deviation ranged 0.71 per cent.

DOSAGE GRAVIMÉTRIQUE MODIFIÉ DE LA TENEUR EN SULFATES 
DES EAUX POTABLES

I. Sarudi (jun.) et E. Siska

Les auteurs employent préalablement ä la séparation du sulfate de barium 
une colonne de résine échangeur au lieu de la séparation des ions métalliques 
souillant le précipité par de l’hydroxyde de sodium. La résine employée est 
Varon KS (H+).

IIs combinent avantagensement le procédé d’échange avec la méthode de 
Hahn pour la précipitation en solution trés diluée. Le mélange acide s’égouttant 
de la colonne est dilué dans de l’eau distillée en ébullition ä laquelle ils ajoutent 
en mérne temps la solution de Ba Cl2 contenue dans une burette. Le précipité 
ainsi obtenu posséde des qualités fort avantageuses au point de vue de la morpho
logic et de la pureté.

Le temps nécessaire pour le dosage est essentiellement plus court que dans 
le procédé classique, la reproductibilité et l’exactitude des résultats sont satis- 
faisantes. Déviation standard relative 0,71%.
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