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A szén- és olajpala-prognosztika igényének megfelelően készüléket konstruáltunk 
a kőzetek szervesanyag-tartalmának minőségi es mennyiségi vizsgálatára A mérési mcid-1 
szer a különféle homérséklet-programokkal végrehajtott oxidatív es inertgazas ptro-' 
lizisen alapul A különféle méréstechnikákkal végrehajtott vizsgálatok eredményei alap
ján információkat kapunk a szerves anyag -  elsősorban a kerogen -  összetételéről és 
viselkedéséről a hőmérséklet megnovekedese eseten

Célkitűzés

Intézetünkben a kőzetek szerves anyagának összetételére vonatkozó vizsgálatok me- 
todikailag kétirányúak Az egyik út szerint a kőzettől elválasztják az extrahálható szerves 
anyagot (bitumoidot) a további vizsgálatok (folyadék és gázkromatográfia, IR spektro- 
metna stb ) számára, ez azonban a szerves anyagnak csak kis — mintegy tized — része 
A másik járható út a minta denvatográfiás és infravörös spektrofotometnás vizsgálata, 
amelyeket azonban a mmta anorganikus részének, az alapanyagnak összetétele befolyásol 
A mennyiségi eredményeket szolgáltató denvatográfiás meghatározás során például a 
szerves anyag illő részenek mérését az üledékes kőzet agyagásvány-tartalma lényegesen za- 
vaija az 50—60% szerves anyag alatti tartományban Márpedig a szénhidrogén-prognosztika 
és a földtani alapkutatás ennél lényegesen alacsonyabb szervesanyag-tartalom vizsgálatát 
is igényli (tized százalékokig)

A denvatográfhoz csatlakoztatható termogáz-elemzó készülékkel az agyagok víz
tartalmának zavaró hatása kiküszöbölhető, viszont a szerves anyagnak az a része elvész, 
amely a pirolízis során nem alakul at szén-dioxiddá, valamint a mmta szulfidásvánv- 
tartalma is zavaija a meghatározást

A fenti méréstechnikai problémák kiküszöbölésére és a kőzetminták szervesanyag 
— elsősorban kerogén- — tartalmának alaposabb tanulmányozására terveztük és állítottuk 
össze az alábbiakban ismertetett készüléket

Műszerünk egy lineáris és lépcsős hőmérséklet-programmal működtethető, oxidatív 
és mert vivőgázzal, valamint katalitikus utánégetővel működő kén-dioxid és szén-dioxid



erzekeny detektorral ellátott analóg kijelzésű termogaz-elemző készülék A készülék 
alapegysegei — mintegy négyszázezer forint ertekben — a hazai műszerpiacrol kerültek ki, 
a készülék epítesere 1979-80 évben került sor az Intézet szénhidrogén-prognosztikai 
kutatómunkájának kereten belül

A készülék mérési elve

A készülék pirolizalo cellájában a mintaanyag kellően nagy felületen érintkezik a 
tiszta vivógázzal, amely lehet oxidatív (levegő vagy oxigén), illetve mert (argon vagy mt- 
iogen) A laminárisán aramlo vivógaz folyamatosan eltávolítja a mintaszemcse felületéről 
a pirolízis termekéit, azaz ezeknek a parciális nyomása a minta feletti gazterben közel 
zérus A vivogaz nem engedi a mintafelulet és a gáztér közötti egyensúly beállását, így az 
egyébkent reverzibilis folyamatokat (párolgás és kondenzálás, CaC03 htíbomlása stb ) is 
irreverzibilissé teszi, másreszt a nullának tekinthető felületi koncentráció miatt meggyor
sul a gáztermékek diffúziója a mintaszemcse belsejéből a felületre Ezek eredmenyekent 
a pirolizis folyamatai meggyorsulnak, es a viszonylag lassú homersékletváltozás hatását jól 
követik Ez feltetele a pirolízis jo felbontóképessegének Az mertgáz atmoszférás pirolí- 
zis során részben desztillációs folyamatok játszódnak le, részben a bonyolult összetételű 
szerves anyag diszproporcionalodik könnyen illő vegyuletekre és szénben gazdag részre, 
végül karbonra (nemkristalyos, felületaktív, oxigéntartalmu) Ez ily módón a szénules 
geológiai folyamatának gyorsított, atmoszférikus nyomású modelljének tekinthető

Az oxidatív pirolízis során a levegő oxigénje reakcióba lep illő vegyuletek (szerves 
oxi-vegyuletek, szénhidrogének, szen-monoxid, szén-dioxid stb ) keletkezese közben a 
szerves vegyuletek oxidálható csoportjaival, majd feloxidálódik a pirolízis során keletke
zett karbon-, ezt követően pedig a minta eredeti karbontartalma (amennyiben a szénulés 
során eljutott a karbon keletkezéséig) A pirolízis gáztermékeit a vivógáz a katalitikus 
utanegetobe szállítja, ahol a szénvegyületek szén-dioxiddá alakulnak at, a termogáz ez
után a detektorhoz jut, amelynek koncentració-aranyos jele a rekorderre kerül A meny- 
nyisegi kiertekeles pontossága érdekében integráló típusu detektort használunk, amely
nek szen-dioxid specifikus működését a termogáz többi komponense nem zavarja Za
varást elsősorban a karbonátok hobomlásaból származó szén-dioxid okozhat

A muszerkonstmkcio
A készülék kiépítésé három fázisban történt
— a katalitikus utanégetóvel ellátott pirolizáló cella kialakítása,
— a készülék alegységeinek elektromos illesztése a mérés és az üzemeltetés igényei 

szerint,
— a tisztított vivő- és utánégetőgaz ellátásának és a termogáz elnyeletesi rendszeré

nek kialakítása a savas bontású szén-dioxid meghatározás lehetőségének megteremtése 
mellett

A pirohzalo cella es a katalitikus utanegeto kialakításánál a reális mintamennyiséget és ennek 
célszerű elhelyezeset, a gaz-holttér csökkenteset, valamint a könnyen kezelhetőséget vettük figyelem
be Kísérleteink alapjan a legcelszerubb cellakialakitás az 1 ábrán lathato A cella három fo egységből 
all, a kozepso kvarc egységhez (1) normálcsiszolattal csatlakozik jobbról a vívógáz-bevezető (2) és 
termoelem-tarto (3) egyseg balról a termogaz-kivezető (4) es az oxigén-bevezető (5) egység A minta- 
tarto platina- vagy keramiacsonak (6) a forro zóna középén található, ettől kezdve leszűkül a kvarc- 
cső a holttér csökkentese erdekeben, a minta közepe föle nyúlik a Pt-Rh/Pt termoelem méropontja
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(7) A termogaz a kvarccsoben a kemencéből kijutva a katalitikus utanegetobe (8) kerül, ahol az izzó, 
kb 40 mm hosszú platina katalizátoron (9) elegnek a termogaz oxidálható komponensei Inért vivogaz 
eseten egy 3 mm átmérőjű kvarccsovon (10) at oxigenjut az utanegetobe

A készülék elektromos kapcsolását a 2 abra mutatja A levegő vivogazt membrán légszivattyú 
(A u s te n  C a p e x  2) (1) juttatja a minta hőmérsékletét merő termoelem (2) menten a pirohzálo cellá
ba (3) Az oxidatív pirolizissel végzett vizsgalatokkal párhuzamosán inertgazban torténo meghataro- 
zas is végezhető, amennyiben iker csokemencet (4) használunk A két fűtó'ternek egyeznie kell futo- 
teljesitmcny es ho'tehetetlenseg szempontjából A futó'tellenállasok (5) áramellátásáról a precíziós 
homerseklet-szabalyozo (MTA MFK1 553) (6) gondoskodik, amelyet a kemencetér hőmérsékletet 
merő termoelem (7) vezerel A katalitikus utanegeto (8) 5 0 0 -6 0 0  °C-on tartásáról külön fűtoegyseg 
(9) gondoskodik A termogaz útja a ken-dioxid elnyeleton (10) at a szen-dioxid elnyeletobe (11) visz 
Az elnyeleto oldatok intenzív kevereserol mágneses keverők (14) gondoskodnak Az elnyeleto oldatok 
koncentrációját merő műszerek (OP-204/1 és OK-102/1) (12 es 13) jele a negycsatornás rekorderre 
(K u te s z  175) (15) kerül a termoelem (2) feszültségével együtt

A gazaramlas útja a készülékben a 3 ábrán lathato Az oxidatív pirolizishez szükséges levegő 
vivogaz az (1) ponton jut a rendszerbe, amely egy ellentétes íranyu gazaramlas ellen biztosító edényen 
(2) at, majd egy kalium-hidroxid oldatos elnyeleton (3) keresztül elveszti C 0 2 -tartalmat A vivo'gaz 
innen vagy közvetlenül, vagy a biztosítoedennyel ellátott tömény kensavas gázmosón (4) és a szilárd 
KOH töltettel ellátott tornyon (5) át jut a membrán légszivattyúhoz (6) A vivogaz áramlási sebes
sége tuszeleppel (7) szabályozható es rotameteren (8) mérhető A vivógaznak innen két útja lehetsé
ges Az egyiken a savadagolo edenyen (9) at, vagy azt megkerülve egy reflux hűtővel ellátott savas bon
tóba (10) jut, majd a karbonátok savas bontása során felszabaduló szen-dioxidot magaval ragadva a 
C 02-elnyeleto (15) fele távozik A másik utón a levegő vivogáz az oxidatív pirolizalo cellába ju t (11) és 
a mintatartoban (12) levő mintából kilépő termogazzal a katalitikus utanegetón (13) á t ju t a S 0 2- 
elnyeletobe (14), vagy ezt kihagyva közvetlenül a C 0 2-elnyeletobe (15) Az elnyeletoknek agazaram- 
lassal szemben tanúsított ellenállasa a pirolizalo cellában nyomásnovekedeshez vezetne, ezért ennek 
kompenzálására az elnyeletok után vizsugar légszivattyút (16) kapcsolunk Ezzel beállítható az at
moszferikus nyomás a pirohzalo cellában, amely higanyos manométeren (17) ellenőrizhető' Az mert 
vivogaz aramlasi sebessege szeleppel (18) állítható, a vivogazt az esetleges 0 2 es C 0 2 tartalmától 
kalium-hidroxidos hidrokinon oldatot tartalmazó moso (19) szabadítja meg Az mertgazos pirolizalo 
cellában keletkezett termogaz feloxidalasarol szen-dioxid mentesre mosott segédgaz (oxigén) gordos- 
kodik A termogaz innen a C 0 2-elnyeleton (15) es a nyomaskiegyenlító elszíváson (16) át hagyja el 
a rendszert

Merestechmkak
Az üledékben a szerves anyag különböző méretű szemcsékből áll, amelyek egymás

sal es a pelites szemcsékkel aggregálodnak, gumós, illetve lemezes kifejlődésű részecskéket, 
külön fázist kepeznek A kolloid szemcse sem homogén kémiailag, összetétele radiálisán 
változik A szerves anyagot alkotó nagyszámú vegyulet összetétele általában nem ismert 
(néhány kis molekulasulyu illő komponenst kivéve), a kiindulási anyagtól es a metamor
fózis fókától függően polimerizált, polikondenzált, illetve aromatizált ónasmolekulák 
halmaza alkotja Ezért a kerogén anyag megelemzése — a szervetlen kőzetalkotók meny- 
nyisegi elemzéséhez hasonlóan — nem lehetséges

Készülékünket úgy alakítottuk ki, hogy az analitikai információkat a szerves anyag 
reakciokepessegere alapozzuk A reakciók (spontán hőbomlás, oxidáció, oxidatív piro- 
lízis) nemcsak a szerves anyag összetételétől függenek, hanem jelentős mértékben a kísér
leti körülményektől is Ezért három különböző méréstechnikát alkalmazunk

— oxidatív pirolízis a hőmérséklet egyenletes emelése mellett (lineáris hőprogram),
— inertgáz atmoszféras pirolízis (spontán pirolízis) a hőmérséklet egyenletes növe

lése mellett,



3
 

a
b

ra
 

A
 k

és
zü

lé
k 

gá
zá

ra
m

lá
si

 r
en

ds
ze

re
 

F
ig

 
3

 
G

as
-s

ys
te

m
 i

nt
er

co
nn

ec
tio

ns



— oxidatív pirolízis a hőmérséklet ugrásszerű növelése és hőntartás mellett (lépcsős 
hőprogram)

A lineáris hőprogramú pirolízis során a denvatográfhoz hasonlóan a mintatér hő
mérséklete egyenletesen emelkedik (általában 6 °C-ot percenként), és a minta feletti gáz
tér tényleges hőmérséklete kerül regisztrálásra Az így kapott felvételről nyerhetjük a leg
több kvalitatív információt, amelyek alapján a szerves anyagot minősíthetjük Erről a fel
vételről állapítjuk meg azokat a pirolízisszakaszokat, amelyeket a lépcsős hőprogram szé
nát fogunk vizsgáim

Az mertgáz atmoszférás pirolízis esetén is egyenletes felfűtést alkalmazunk Az mert 
vivőgázzal érkező termogázhoz a katalitikus utánégető előtt oxigént adagolunk (20-40 
térf % oxigén) Az így kapott felvételeken az illékony szerves anyagok kidesztillálását és 
a spontán pirolízist követhetjük nyomon a hőmérséklet függvényében Ezenkívül fontos 
mennyiségi jellemzőt számíthatunk ki az eredményből az illő szerves anyag karbonban

kifejezett százalékos részarányát az összes szerves anyaghoz képest (100 C °^ z)

Amennyiben a spontán pirolízis görbéje több lépcsőből áll, az egyes frakciók részaránya 
is kiszámítható Ezek alapján következtetéseket lehet levonni a szerves anyag maximális 
szénhidrogén-leadó képességerői, közvetve pedig a szerves anyag metamorfózisa során 
leadott szénhidrogénről

A lépcsős hőprogrammal végzett oxidatív pirolízis során a minta hőmérsékletét 
több lépcsőben az oxidatív pirolízis főbb bomlási szakaszainak kozéphőmérsékletére 
állítjuk, és 30 percen át izoterm körülmények kozott folytatjuk a pirolízist A lépcsőze
tesen végrehajtott hőbomlás egyes lépcsőinek egymáshoz és az összes karbonhoz

O S S Z(Corg ) való aránya minőségi jellemzője a szerves anyagnak

A jelen cikk a szervesanyag-meghatározó készülék ismertetésére kíván szorítkozni 
A készülék kalibrálása ismert összetételű szerves anyagokkal, illetve ismert szervesanyag- 
tartalmú kőzetmintákkal, valamint a módszer felhasználása a prognosztikai kutatásokban 
további publikációk tárgyát képezi

A készülék paraméterei

Fűtési sebesség 3 -3 0  °C perc 
Hőmérséklettartomány 2 0 -1 0 0 0  °C 
Mintamennyiseg 9 -1 0 0 0  mg porított minta 
Kijelzési tartomány 0 ,0 1 -9 ,3 0  mgCotg 
Vivőgazáram 10 ± 2 1/ora levegő, 7 ± 2 1/ora Ar vagy N2 
Gáznyomas a mintatérben atmoszferikus -  ± 2 kPa 
Árarmgény 2 2 0V ,m ax  10 A 
Méret 1,6 X 1,2 X 0,8 m 
Mérési tartomány (maximális) 0,01 -100%  Corg 
Optimális mérési tartomány 0 ,5-10 ,0%  CQrg
A Corg meghatarozas szorasa az optimális merestartomanyban 3 -4 %  (rel stand dev )

Meg kell jegyezni, hogy a szerves anyag sűrűsége (fajsúlya) es keménysége több
nyire eltér az anyakozetétol, így az előkészítés során a minta mhomogemtasahoz vezető 
szeparalódas jöhet létre, amely a vizsgálat szórását tetemesen megnövelheti



Összefoglalás

Az Intézetünkben folyo kőszén- és olajpala-prognosztikai kutatás mérőmódszerei
nek továbbfejlesztésére a kőzetek szervesanyag- — elsősorban kerogen — tartalmát elemző 
készüléket terveztünk és készítettünk A módszer az oxidatív és mertgáz atmoszférában 
lejátszódó piroh'zisfolyamatok vizsgálatán alapul lineárisan vagy lépcsőzetesen növekvő 
hómersékletprogram alkalmazasa mellett A pirolízis során keletkezett termogáz a kataliti
kus utánégetó es a kén-elnyeletó után a szén-dioxíd érzékeny detektorra jut A Corg kon
centrációval arányos jel — a minta hőmérsékletet mérő termoelem jelével együtt — a tobb- 
csatornas rekorderre kerül A pirolízis jellegzetes szakaszai és lépcsői megállapíthatók a 
regisztratumrol, a különböző méréstechnikákkal készült felvételekről pedig a mennyiségi 
mutatók is kiszámíthatók

A minta szulfid- és agyagásvány-tartalma nem zavaqa a Cor„ meghatározást, viszont 
jelentősebb mennyiségben a karbonátok pozitív hibát okozhatnak (különösen a sziderit), 
ezért a minta karbonáttartalmát ajánlatos a pirolízisvizsgalatok előtt eltávolítani
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Due to the ever increasing demand on investigations required by the prospecting 
for hydrocarbons, a new instrument has been produced to analyse the organic materials 
content of rocks The method is based upon the investigation of pyrolytic processes in 
oxidizing and inert gas atmosphere runmng either linear or stepped temperature prog
ramme The carrier gas takes the pyrolytic gases across the catalytic postburner and the 
sulphur absorber into the carbon dioxide sensitive detector (integrating type) The sign 
of the detector, which is proportional to the concentration of the Corg and the sign of 
the thermo-couple measuring the temperature of the sample, are registered on the same 
recorder The typical straights and steps of pyrolysis can be identified on the registered 
graph, and the pyrolyses carried out under different conditions supply some quantitative 
results (factors) to qualify the organic materials involved The optimum range of de
termination is 0 5—10 0% Corg where the relative standard deviation is 3^4% With no 
interference of sulphide and clay minerals, the carbonates, especially sidente, can cause 
a positive error in the determination of the organic materials, so it is suggested to ehminate 
the carbonate content of the sample before pyrolysis


