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REAKCIÓKINETIKAI KALCIMÉTER

R is c h á k  G é z a

Berendezést dolgoztunk ki kőzetek kai bonatás vány-tartalmának gazo- 
metrikus meghatározasara A  berendezés a híg savval felszabadítható СО2 
mennyiségének gáznyomásmcrcsén, dl a nyomás ídófuggvenyenek regisztrá
lásán alapul A  berendezés részben gyári elemekből, részben házilag, uveg- 
techmkusi munkával elkészíthető edényzetból all Ismertetjük a készülék 
meretezesét, a működését es a kezelési eljázást

A  berendezés előnye az ism éit volumetnkus (Sche%bler és Югегтапъз-СНгЬ- 
Ьгс1) módszerekkel szemben, hogy a kalcitbol keletkező CO2 mellett láthatóan 
megjelenik az egyeb karbonátokból keletkező CO2 is, és így a számítás nem 
átlagéitekek alapján történik A  íegisztiatumon végig tudjuk követni az egesz 
cserebomlasos folyam at reakció kinetikáját, ami lehetővé teszi a karbonát ás
vány ok közötti finom  különbségek felismeréset

A kőzetek  karbonátásvány-meghatározására egyszerű lehetőséget nyújt 
a karbonátásványok cserebomlási reakciója híg savakkal, amikor C 02 kelet
kezik А СО2 mennyiségi meghatározása bármely kémiai vagy fizikai módszer
rel lehetséges, amely megfelel az adott feladatnak A gyors elemzésre való 
törekvés vezetett a különböző gazometnás módszerekhez A fejlődött gáz tér
fogatának mérésén alapul a Scheibler- és a Dreimams ( Chittick)-módszer Ezek 
a térfogatmérésen alapuló módszerek nem teszik lehetővé, hogy a kalcit és a 
dolomit meghatározásánál figyelembe vehessuk a rácshelyettesítéseket Jelen
tősen megnöveli a karbonátásványok gyors kémiai meghatározásának a meg
bízhatóságát, ha vizsgáljuk az oldódás reakciósebességét — a fejlődött gáz 
mennyiségét az idő függvényében A gáztörvényekből következik a térfogat— 
nyomás—hőmérséklet—gáz mennyiségének szoros összefüggése Az állapot- 
határozók közül kettőt rögzítve, a maradék kettő kozott lineáris összefüggés 
van Állandó nyomáson és hőmérsékleten a keletkező gáz térfogata és meny- 
nyisége — állandó térfogaton és hőmérsékleten pedig a nyomás és a mennyiség 
alkot fuggvénykapcsolatot Sokkal könnyebb megvalósítani a nyomásnöveke
dés időbeni mérését, mmt a térfogatváltozásét Ezért választottuk a fejlődő 
C 0 2 nyomásnövekedésének regisztrálását a reakcióidő függvényében

A  készülék működési elve

Rögzített térfogatú y,B”  reakcióedénybe beviszunk ismert mennyiségű 
karbonáttartalmú kőzetport és hozzáadunk ismert mennyiségű híg sósavat 
Az edényt összekapcsoljuk egy kellően érzékeny regisztráló manó méterrel, 
amely automatikusan lerajzolja a fejlődő C 02 nyomás—idő görbéjét
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1 abra A  leakoiókmotikai kalcimeter összeszerelt állapotban 
R  — leakcioeucnv E  — elválasztó manometei, T\M  — regisztráló manometei 

F%q 1 The geneial assembly o f  tho leaetion-kinem atic caleimeter
R  — véssél fői cliem ical leaction E  — sepaiatmg manometei 

R M  — gaugmg manometei

A gyakorlati megvalósításnál biztosítani kell, hogy a sav el nem hanyagol
ható térfogata ne változtassa meg a rendszer térfogatát A savhozzáadás legyen 
csaknem pilianatszerű és a C 02 akadály nélkül fejlődjék Meg kell akadályozni 
továbbá, hogy a reakciótér savas gáza ne érintkezzék a regisztráló manométer 
fém harmonikaszelencéjével Ezért különlegesen kiképzett reakcióedényre van 
szükség Az elválasztó szerv szerepét egy vastag csőből készített és paraffin
olajjal toltott U-csoves manométer látja el Az összeszerelt készülék az 1 
ábrán látható

A készülék részegységeinek leírása és működése 

R — Reakcióedémj

A reakcióedény két részből áll (2 ábra) Az alsó rész 300 cm3 térfogatú, 
felül 29-es normál csiszolatban végződő üveghenger Ebbe csatlakozik a felső 
50 cm3-es gömbölyű feltét, amelyet felül 12-es normálcsiszolat tok zár le 
A feltét 29-es alsó csiszolata zárt, amelybe а Ъ jelű sétapálca alakú cső van be
forrasztva A  29-es csiszolati dugó (a )  oldala ki van fúrva ( c),  amely furat 
szembefordítható az alsó edény 29-es csiszolattokjában kiképzett csatorná
val (e)  A 29-es csiszolatpár olyan gondosan van osszecsiszolva, hogy nedves 
állapotban könnyedén forgatható egymásban, és így csapot képez A feltét 
12-es csiszolata oldható gáztomor csatlakozást biztosít az elválasztó TJ-mano- 
méterhez (1 ábra E)
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Е — Elválasztó manó méter

Az elválasztó manométer vastag üvegcsőből 
készült U-manométer, amelynek egyedüli fel
adata a reakcióedény savas légterének elválasz
tása a RM  — regisztráló manométertől Méreteit 
tekintve azonban igazodnia kell a reakcióedény 
és a regisztráló manométer műszaki paraméterei
hez Minden felesleges többlet térfogat és többlet 
nyomásellenállás rontja a mérőrendszer érzékeny
ségét és megváltoztatja a karakterisztikáját

RM  — Regisztráló manométer

Bármely 5,0— 10,0 kPa végkitérésű meg
bízható regisztráló manométer megfelel, ha a 
papír futási sebessége 1 — 5 cm/mm kozott van 
A túl kicsi regisztrálási sebesség nem ad elegendő 
időfelbontást, a túl nagy pedig felesleges, mivel 
a dolomit teljes oldódása 20—40 percig is eltart 
Nem célszerű nagy tűmozgású manométert vá
lasztani — bár ez kedvező lenne a leolvasási 
pontosság növelése miatt A túl hosszú tűmozgás 
vagy nagy térfogatú harmonikaszelencét, vagy 
nagy áttételű mechanikát kíván Az előbbi erős 
hőmérsékleti érzékenységet kölcsönöz a készülék
nek — és egyéb nemkívánatos vonzatai is van
nak —, az utóbbi számos mechanikai és így 
üzemeltetési problémát is okoz

A készülék működtetése

A semlegesre mosott és kicsurgatott reakció
edénybe mérünk annyi kőzetport, hogy a vár
ható nyomásnövekedés a regisztráló manométer végkitérésének kb 2/3-a 
legyen (ezt vagy becsléssel, vagy próbaméréssel kell behatárolni) Ezután 5 cm3 
semleges desztillált vízzel bemossuk az alsó edénybe az esetleg a 29-es csiszo
latra került porszemcséket Bedobjuk a mágneses keverő rudacskáját és rá
illesztjük a feltétet A csiszolatpárt egyszer-kétszer körbeforgatjuk, hogy 
biztosan zárjon

A csiszolatdugó furatát szembefordítjuk a csatornával, majd a feltétbe 
toltunk 20 cm3 20% (V /V) sósavat Ezután összekötjük a reakcióedényt a felső 

• 12-es csiszolaton keresztül az elválasztó manométerrel A reakcióedényt fel
tesszük a mágneses keverőre, a regisztráló manométert szükség szerint nul
lázzuk

A mérés indítása
A c furatot szembefordítjuk az e csatornával, és azonnal elindítjuk a 

regisztráló manométert A sav pillanatszerűen és fennakadás nélkül lefolyik a 
reakcióedény alsó részébe és ekkor máris indítjuk a mágneses keverő motorját 
A lefolyó sav által kiszorított levegő a b csövön keresztül a feltétbe áramlik

2 abia  A z R  — reakcióedény 
képe

a) 29-es normálcsiszolafc, b) gázcső a 
csiszolatdugóban, c) furat a csiszolat- 

dugóban, ej csatorna 
a csiszolattokban

F ig  2 ,,R 99 reaction véssél
a) Ground joinfc (síze 29), b) gas 

tubing in the stop-cock, c) hole in 
the stop-cock,

в) duct m the ground joint case

31 M AFI évi lelentés 1980
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és így sem térfogatcsokkenés, sem nyomásnövekedés nem jón létre a sav be
vitelekor A fejlődő C 02 részben а b csövön, részben a c—e csatornarendszeren 
keresztül távozik a manométerek felé A mérés addig tart, ameddig van nyo
másnövekedés

A nyomás—%dő görbék értékelése

A 3 ábrán mutatunk be néhány jellegzetes görbét Az egyes ásványfázi- 
sok lépcsővel vagy inflexiós ponttal jelentkeznek Egy-egy ásványfázis a meg
felelő nyomáslépcsőhoz rendelt gázmennyiség alapján határozható meg 
A hozzárendelést vagy az egyesített gáztörvény és a berendezés p-V paraméte
rei alapján számítással, vagy kalibrációs görbével kísérleti úton végezzük 
A számítás teljesen azonos a méretezési fejezetben megadottal A kalibrációs 
görbe felvétele sem különbözik a műszeres analitikai laboratóriumokban szo
kásos módszertől, ezért ennek ismertetésétől eltekintünk

Gondot okozhat az egyes reakciósebességi lépcsők kezdetének és végének 
kijelölése Ennek megbízható módja a görbe differenciálása és a differenciál - 
gorbe visszarajzolása az alapfelvételre Az alapfelvétel lépcsőit a differenciál - 
gorbe minimumai, a lépcsők hosszát a minimum szakasz hossza adja meg Az 
inflexiónak tobbé-kevésbé mély minimum felel meg a differenciálgorbén az 
alapgorbe menet váltás-él ességének megfelelően A minimumhelyeknek az alap- 
gorbére vetített pontjai megadják az adott ásványi fázishoz tartozó C 02 gáz
nyomást, amiből kiszámítható, vagy a kalibrációs görbén leolvasható az adott 
ásványi fázis mennyisége

t(mm)

3  ábra A  reakciókinetikai kalcim étcirel n yeit jellegzetes 
felvételek különböző karbonatasványok vizsgálatakor 

A  felvételeket L e k n e k  M készítette 
(Az ábra négy felvétel egyesítésével k észü lt)

1 Dolomit, 2 kalcit-f dolomit, 3 kalut+ dolomit+ ankerit, 4 tiszta kaiéit

F%g 3 Typical records by testing divei se 
caibonate minerals (by M L e k n e k )

The figure unifies four separate measurements 
1 Dolomité,^ calcite+ dolomité, 3 calcite + dolomité-!- ankerite, 4 pure calcite
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A készülék használatánál tekintetbe kell venni, hogy mint minden gazo- 
méter, hőmérséklet- és légkori nyomásváltozásra érzékeny Ezért hirtelen hő
ingadozástól védett helyen kell felállítani A méréskor uralkodó hőmérséklettel 
és a barométerállással korrigálni kell a mérési eredményeket Legjobb a mérési 
adatokat és a kalibrációt is 25 °C-ra és 101,325 kPa-га átszámolni A mágneses 
keverő használata elengedhetetlen, mert a kézzel való keverés lépcsőket 
okoz a sebességi görbén

A reaJcciókmetikai Jcalciméter hatékonysága

Több száz elemzés mutatja, hogy eddig tiszta kalcitnak vagy dolomitnak 
tartott kőzetek a legváltozatosabb, kémiailag instabil, más elemekkel helyet
tesített kalcitból, dolomitból, dolomitnak tudott ankentből, magneziokalcit- 
ból stb állnak Az oldódási reakeiókmetikai eltérés olyan érzékenyen tesz kü
lönbséget a fázisváltozások kozott, hogy azt sem a rontgendiffraktométer, sem 
a dérivatográf nem érzékelte A reakciókmetikai kalcimetrálás hívta fel a fi
gyelmet az anomáliára, és ez alapján azonosította az előbbi két műszeres tech
nika az eltérés okát A MÁFI 1979 évi jelentésében Rischák G és L eknek M 
kritikai vizsgálatát adta a használatban levő karbonátásvány-meghatározási 
módszereknek, ezek kozott a most ismertetett készüléknek is Az eltelt egy év 
megerősítette, hogy ez az elvében más módszer komoly segítség a diffrakto- 
metnkus és denvatográfikus vizsgálatokhoz és esetenként azokkal egyenér
tékű

M éretezés

Az egyesített gáztörvényt alkalmazzuk arra az állapotra, amikor a merőrendszer
ben csak levegő van, és aira az állapotra, amikor a bemért karbonátos anyagból felszaba
dul az összes CO2 A  számítás végén megkapjuk, hogy egy adott nyomasméreshatárú 
regisztráló manométerhez és adott leakcióedényhez, valamint az összes holttérfogathoz 
hány gramm tiszta kalcittal egyenértékű mintát kell bemérni

31*
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A zárójelben levó mennyisegek közül az utolsó 0 ,5— 1% ot tesz ki a gyakorlatilag használ
ható eitekek esetében, ezert elhagyható Az első tag mintegy 10%-kai, a második tag 
mintegy 5%-kai járul hozzá A n  értekéhez

ni — fenti érteket behelyettesítve kapjuk, hogy

A bem eiendó tiszta kaiéit mennyiseget /ln -пек а СаСОз mól tömegével alkotott szorzata 
adja

G ~ A n  Мсясо3 =  1 0 0 ,0 8  A n

А  X  összefüggés elemzéséből kiderül, hogy annal erzekenyebb a beiendezés, minél 
kisebb a Ei es a E r m  érteke — annal kisebb mintáménnyiseg adja a kívánt nyotnásnove 
kedcst Ezért minimális holt tereket és lehetőleg mindenütt kis térfogatokat kell hasz 
nálm A  Ei VI képletéből az is kiderül, hogy Ее értékét nem lehet korlátlanul csökken
teni H a vékony csőből készítjük az U-manométert, akkor nagy lesz a nyomaskulonbseg 
a két szarában es a V i l i  képletbe még ezt a tagot is be kellene venni, íll nem lehet el
hanyagolni Nem okoz jelentős hibát, íll a műszernek ásvanykeverékekkel való hitelesí
tésénél kíseiletileg ki lehet egyenlíteni az elválasztó manométer olajszmt-kulonbsegcból 
adódó hibát, ha a szintkülönbség 1 —2%-at teszi ki a regisztiáló manometei mereshataia- 
nak (10,0 kPa eseten 20 mm olajszint-kulonbseg ) Ez alapjan

ü =  az olajszint-kulonbseg az U-manometei két szárában ( =  20 mm), 
d — a manométercsó átmérője

A  Ecs értékét úgy csökkenthetjük, hogy a lehető legvekonyabb, de nem tágulékony 
csövet használjuk az összekötésekhez További tanulság а X  képletből az, hogy lehetőleg 
5,0— 10,0 kPa körüli méréshatárú regisztráló m anóm éiért kell választani

A  tervezéshez a következő adatok szolgálnak támpontul 
Er = 2 5 0 -3 5 0  cm 3,
Ecs = 1 0  — 15 cm 3,
Ее = 5 0  — 80 cm 3,
Erm = 5 0 —100 cm3,
Prm = 5 ,0  kPa

Ezekkel az értékekkel néhány tized gramm tiszta kalcit ad végkitérést a regisztráló 
manometeren
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A RE ACTION-KINEM ATIC CALCIMETER

by
G R ischák

The author has mtroduced a device fór gasometnc determmation of 
carbonate minerals m rocks The method is based on the diíferences m solubility 
of these mmerals attacked with diluted acids During this procedure the C 02 
released is measured volumetncally or gas pressure versus time is registrated 
The device consists of a factory-produced manómét ne gauge plus a glass véssél 
of the author’s own design The device is shown in Fig 1 and the special véssél 
fór Chemical reaction is presented in Fig 2 This latter is designed so that an 
invariable reaction volume be secured, though acid will be poured intő the 
same space to cover the prepared rock powder The reaction véssél (Fig 2) 
termmates in a normal ground jomt (síze 29) containmg also a hollow duct 
( “ e” )  The “ b”  gas tubmg is soldered intő the round top part The normal 
ground jomt (síze 29) to the top part is holed ( “ c” )  and ít can be turnéd mto 
a frontal position with the duct “ e”  Through this “ stop-cock” diluted acid 
can be poured to cover the rock powder portion set in the lower Container 
Without any change m the volume of the System, air displaced by acid will be 
forced intő íts top part through tűbe “ 6” The released C 02 gas can leave m 
the same way The acid bearmg space of the reaction véssél is separated from 
“ R M ”  gauging manometer by the separating manometer “ E ”  (Fig 1)

The device can be calibrated experimentally or upon calculation facihtated 
by the knowledge o f the pertammg physical paramétere The Operation is so 
easy that even skilled láb assistants can be tramed fór ít as quickly as an 
hour, mcludmg the evaluation of the data recorded




