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METODY BADA

Oznaczanie Al2O3 i Fe2O3 w boksytach
KATARZYNA STEC, MIROSAW BURDYL
Instytut Materiaów Ogniotrwaych w Gliwicach

Wprowadzenie i cel pracy
Boksyt to ilasta skaa osadowa; biay, szary, czerwony
lub brunatny naturalny surowiec, skadajcy si z uwodnionych tlenków glinu i elaza, z domieszkami innych skadników. W skad boksytu najczciej wchodz w rónych
proporcjach: gibbsyt (Al2O33H2O), boehmit (Al2O3H2O),
diaspor (Al2O3H2O), goethyt (FeOOH·xH2O) i inne mineray
towarzyszce [1]. W Polsce, spotykany na Dolnym lsku,
nie tworzy zó, których eksploatowanie byoby opacalne.
Eksploatowany jest gównie w Australii, Gujanie, Chinach
i Brazylii. Boksyt wykorzystywany jest do otrzymywania aluminium, oraz do produkcji korundu, materiaów ciernych,
cementów, materiaów ogniotrwaych, farb, katalizatorów
oraz jako adsorbent w procesie oczyszczania olejów
naftowych i rolinnych [2]. Z uytkowego punktu widzenia
najwaniejsze jest oznaczenie w boksytach zawartoci
tlenków glinu, elaza i tytanu, bowiem ich udzia decyduje
o jakoci surowca [3].
Oznaczanie skadu chemicznego w laboratoriach
wykonuje si standardowo technik ﬂuorescencji rentgenowskiej [4]. Jednak w przypadku uzyskania wyników
rónicych si od siebie w zakresie niedopuszczalnym
przez metodyk pomiaru, konieczne jest czsto wykonanie
analizy rozjemczej. Z prowadzonych praktyk analitycznych
wynika, e najczstsz przyczyn bdów analitycznych
w technikach instrumentalnych jest etap przygotowania
prób [5]. W trakcie wykonywania oznacze drog mokr
dodatkowo dochodzi problem niedostatecznej selektywnoci metody pomiarowej. Dlatego te analiza rozjemcza
powinna cechowa si nie tylko innym sposobem przygotowania próbek przed oznaczeniem, ale w szczególnoci
inn technik oznaczania skadu próbki [6]. Postpowanie
takie gwarantuje wyeliminowanie poszczególnych etapów
analizy badanego materiau, jako etapów, w których móg
powsta bd. W przypadku, gdy w laboratoriach standardowo stosuje si techniki instrumentalne wykonanie analizy
rozjemczej metod klasyczn na drodze mokrej spenia
warunki odmiennoci metody, jak i sposobu przygotowania
próbek do analizy. Metodyki mokre s najczciej stoso-
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wane w przypadku analiz rozjemczych pomimo duej ich
czasochonnoci.
Polskie i europejskie normy odnosz si zwykle do
szerokiej grupy materiaów i nie zawsze uwzgldniaj specyﬁk badanego materiau. W przypadku materiaów glinokrzemianowych moemy spotka w normach dwa sposoby
oznaczania tego samego pierwiastka, co pozostawia analitykowi moliwo wyboru metody. Taki przypadek mamy
w normie PN-85/H04154 „Analiza chemiczna materiaów
ogniotrwaych glinokrzemianowych”, gdzie podano dwa
sposoby oznaczania Al2O3, Fe2O3 i TiO2, na drodze mokrej
dla kadego z wymienionych tlenków. Wprawdzie w 1998
roku wprowadzono now norm PN–EN 995-2 „Materiay
ogniotrwae. Analiza chemiczna wyrobów ogniotrwaych.
Wyroby zawierajce gównie krzemionk i/lub tlenek glinu
(metoda mokra)” gdzie podano jednoznacznie metody
oznaczania Al2O3, Fe2O3, TiO2 jednak norma ta nie przyja
si w penym zakresie w laboratoriach analitycznych.
W trakcie wykonywania szeregu analiz chemicznych
wedug PN-85/H04154 zaobserwowano niedopuszczalne
(wedug normy) rozrzuty wyników podczas oznaczania
Al2O3 i Fe2O3 w boksytach. W przypadku oznaczanie tlenku
tytanu w boksytach nie zaobserwowano adnych problemów. Podobnych rozrzutów wyników oznaczania Al2O3
i Fe2O3 nie zaobserwowano natomiast podczas analizy
innych materiaów glinokrzemianowych, jest to zjawisko wystpujce tylko w przypadku analizy próbek boksytowych.
Autorzy przypuszczaj, e problemy obserwowane podczas analiz chemicznych mog mie zwizek ze struktur
wystpowania tlenku tytanu (w kadym badanym boksycie
wykrywano anataz, który jest odmian polimorﬁczn TiO2)
[7]. Dlatego podjto badania nad opracowaniem metody
analitycznej umoliwiajcej jednoznaczne wyznaczenie
zawartoci tlenków glinu i elaza w badanych próbkach
boksytów.

Cz dowiadczalna
W celu opracowania poprawnej metody analitycznej
poddano analizie boksyt wzorcowy JCRM R 302 o skadzie
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glinu z jonami tytanu, który wystpuje w próbkach boksytowych w iloci powyej 2% w przeliczeniu na TiO2. Taka
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Tabela 2. Zawartoci tlenków glinu, elaza i tytanu w [% m/m] w badanej próbce boksytu JCRM R 302.
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podanym w tabeli 1.
W pierwszym etapie oparto si o metodyk zgodn
z PN-85/H04154. Do oznaczenia tlenku elaza zastosowano metod kompleksonometryczn; miareczkowanie
roztworem EDTA, przy pH 2, wobec 5% roztworu alkoholowego kwasu salicylowego. W celu oznaczenia zawartoci
tlenku glinu zastosowano równie metod kompleksonometryczn; miareczkowanie EDTA przy pH 3 wobec
wska ników: kompleksu siarczanu miedzi z EDTA i 0,2%
roztworu alkoholowego PAN (1-(2-pirydyloazo)-2-naftol).
Oznaczenie zawartoci tlenku tytanu wykonano metod
fotometryczn z nadtlenkiem wodoru. Uzyskane wyniki
przedstawiono w tabeli 2.
W przypadku oznaczania zawartoci tlenku tytanu nie
zauwaono adnych problemów. Uzyskane wyniki byy
zgodne z zawartoci podan w certyﬁkacie, a sam pomiar
cechowaa dobra powtarzalno i precyzja. Natomiast podczas miareczkowania tlenku glinu zaobserwowano w niektórych próbkach zmtnienie; próbki te oznaczono gwiazdk.
Jak wida wyniki uzyskane w tym przypadku s bardziej
zblione do wartoci certyﬁkowanej badanego boksytu.
W przypadku próbek, gdzie nie wystpio zmtnienie, wyniki
s znacznie wysze od wartoci podanej w certyﬁkacie.
Jest to spowodowane wspómiareczkowaniem si jonów

Zawarto Fe2O3 podana w
certyﬁkacie [% m/m]

Oznaczona zawarto Fe2O3
[% m/m]
1,75 ± 0,03

1,76± 0,03

1,74 ± 0,02
1,77 ± 0,04

Tabela 3. Zawarto tlenku elaza oznaczona spektrofotometryczn z ortofenantrolin.

ko ca si sprawdzaa. Norma przewiduje zwizanie jonów
glinu nadmiarem EDTA przy pH 3 a nastpnie odmiareczkowanie nadmiaru kompleksonu mianowanym roztworem
octanu cynku przy pH 5,5. Podczas wykonywania szeregu
oznacze t metod zaobserwowano pewne problemy
w trakcie etapu odmiareczkowania. W kilku przypadkach nie
zaobserwowano jednoznacznej zmiany barwy lub zmian
barwy, która nie odpowiadaa ko cowemu punktowi miareczkowania. Dlatego autorzy opracowali oznaczanie tlenku
glinu oparte na oddzieleniu jonów glinu od pozostaych
w roztworze jonów, przeprowadzajc je w rozpuszczalny
glinian sodowy. Odsczony osad zawiera pozostae tlenki,
eliminujc ich wpyw podczas miareczkowania, co zapewnia bardzo dobr selektywno metody. Uzyskany po
przesczeniu roztwór chodzono do temperatury pokojowej,
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Zawarto Al2O3 podana
w certyﬁkacie [% m/m]

Oznaczona zawarto Al2O3
[% m/m]
90,85 ± 0,25

90,6± 0,18

90,40 ± 0,20
90,53 ± 0,15

Tabela 4. Zawarto tlenku glinu oznaczona opracowan
metod.

a nastpnie zobojtniano roztworem kwasu solnego (1+1)
do pH okoo 2,5. Tak przygotowany roztwór gotowano okoo
15 min, a nastpnie, po doprowadzeniu octanem amonu do
pH 3, miareczkowano bezporednio badany roztwór 0,05 M
kompleksonem EDTA wobec wska ników: kompleksu siarczanu miedzi z EDTA i 0,2% roztworu alkoholowego PAN
(1-(2 –pirydyloazo)-2-naftol) do zmiany barwy z czerwonej
na ót. Uzyskane wyniki przedstawiono w Tabeli 4.

uzyskano jednoznaczny punkt ko cowy miareczkowania,
co znacznie zmniejsza konieczno posiadania biegoci
i duego dowiadczenia, jakie powinien wykazywa analityk
wykonujcy oznaczenie.
Zaproponowan metodyk mona stosowa w przypadku analiz rozjemczych oraz w przypadku, gdy laboratorium
nie jest dostatecznie wyposaone instrumentalnie. Jej
przydatno i selektywno potwierdzono wykonujc szereg
analiz próbek surowców boksytowych.
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