
A. B E R G H  AN D L. STEG EN A

SOME METHODOLOGICAL QUESTIONS OF GEOCHEMICAL 
HYDROCARBON RESEARCHES

Authors ameliorated the gathering of soil air samples by way of diminishing 
of the dead space. In order to determine the whole hydrocarbon contents of soil 
air a new photometric gas analysing method by sodium phenolphtalate got worked 
out. In the course of studies in chemical processes the optimal NaOH-phenol-phtalein 
proportion in the analysis got determined, as well as the variation of phenol-phtalate 
ions in function of the hydrocarbon fed-in.

A GEOKÉMIAI SZÉNHIDROGÉN KUTATÁS NÉHÁNY MÓDSZERTANI
KÉRDÉSÉRŐL

BERGH ÁRPÁD és STEGENA LAJOS

A geokémiai szénhidrogénkutatás egyik leginkább elterjedt módszere 
a talajgázelemzés.

A kutatómódszer megbízhatóságát és egyben eredményességét első
sorban két tényező befolyásolja:

A talajlevegőminták helyes begyűjtése és az elemzési módszer telje
sítőképessége.

E két tényező optimális biztosítása terén szerzett módszertani tapasz
talatainkról számolunk be a jelen közleményben.

A külföldi gyakorlatban használatos gázmintagyűjtési eljárásokról 
Szokolov és Karcev nyújt összefoglaló képet kézikönyvében (1, 2.).

A legáltalánosabban alkalmazott eljárás a következő: 4— 5 cm át
mérőjű spirálfúróval megfelelő mélységű lyukat fúrnak a talajba. Ebbe 
egy 5— 7 mm átmérőjű és a fúrás mélységének megfelelő hosszúságú 
rézcsövet engednek. A cső alsó vége 15—20 cm hosszúságban perforált, 
felső vége a felszínre ér, és közvetlenül a gáz kiszivattyúzására szolgáló 
szívóberendezéshez csatlakozik. A cső perforált része felett néhány cm-re 
két fémkorongot forrasztanak, amelyek egymástól 1,5—2 mm távolságra 
vannak. A korongok közé kartonpapírból készült lapokat helyeznek, 
amelyek átmérője néhány mm-rel kisebb a fúrólyuk átmérőjénél. A papír
koronggal felszerelt szívócsövet a fúrás befejezése után a fúrólyukba 
helyezik. A korongra 5— 10 cm magasságban száraz anyagréteget szórnak, 
majd föléje sűrű, agyagos pépet öntenek. Ezáltal a cső perforált részét 
a külső rétegtől elzárják (1. ábra). Ezután a szívóberendezés segítségével 
a fúrólyuk alsó részén gyenge (kb. 0,9 at) vákuumot létesítenek és a lyukak- 
A kézirat 1955. december 9-én érkezett be.
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ból háromszor egymásután l/2— 1,2 liter gázmintát szívnak ki. Az első két 
gázmintát a levegőbe engedik, a harmadikat üvegedénybe gyűjtik, és 
elemzés céljából laboratóriumba szállítják.

A fúrólyuknak a tömítés alatt levő részében holttér van, amely a 
fúrás folyamán légköri levegővel telt meg. Mivel a vizsgálatok talaj-

GAZMINTAVETEL VAZLATA
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a.
nagyholtler kvarckaviccsal csökkentett

holttér

1. ábra

levegőre irányulnak, az itt összegyűlt légköri levegőt el kell távolítani. 
Ezt a célt szolgálja az első két gázminta'|kiengedése.

A holttér kiküszöbölésére mi a 6Tmm átmérőjű szonda alsó, perforált 
része és a fúrólyuk fala közé mosott kvarc-kavicsot teszünk. Erre néhány 
talajrögöt szórunk, majd a fúrólyukat iszappal töltjük meg. így a holttér 
kb. 50— 100 ml nagyságúra csökken és így elegendő az első félliter gáz
mintát — amely már nagyrészben talajlevegőt tartalmaz — a szívó- 
berendezés átmosása után a levegőbe engedni.

A holttér lecsökkenésének két jelentős előnye van:
Azzal, hogy kevesebb levegőkiszívás szükséges, gyorsítja a minta- 

gyűjtést; kötött talajoknál ugyanis egy-egy félliter levegőminta kiszívása 
gyakran egy óráig is eltart.

Másrészt biztosítja a talajlevegő egyensúlyi állapotának megfelelő 
gázmintát; nagyobb mennyiségű levegő kiszívásánál ugyanis annak helyére 
légköri levegő kerül, ami a talajban levő egyensúlyt a talaj porozitásától 
függően megváltoztatja.
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A talajlevegőt nívóedény segítségével szívjuk ki. A kiszívott talaj
levegőt tömény sósvízzel előre megtöltött félliteres palackokba gyűjtjük, 
vigyázva arra, hogy a palack alján néhány cm-es vízzár maradjon.

A palackot ezután parafadugóval ledugaszoljuk, pecsétviasszal lezár
juk, és felfordított állapotban laboratóriumba küldjük. A gázmintavétel 
vázlatát mutatja be az Iá ábra.

A geokémiai szénhidrogénkutatás második mozzanata a begyűjtött 
talajlevegőminták elemzése.

• Az elemzés során vagy az összes szénhidrogéntartalmat, vagy az 
egyes szénhidrogénfrakciókat határozzák meg. A következőkben csak 
az előbbivel foglalkozunk.

Az elemzési eljárásnak két követelményét kell kielégítenie. Egyrészt 
igen kis mennyiségű (0,05— 0,001 térf. %) szénhidrogéntartalmat kell 
meghatároznia. Másrészt a nagyszámú elemzés miatt egyszerű, gyors és 
olcsó eljárásnak kell lennie.

Az irodalomban ismertetett elemzési eljárások három csoportba 
sorolhatók :

A Laubmayer által kidolgozott módszer (3) alapelve az, hogy a meg
határozandó gázt izzó platinaszálon vezeti keresztül. Itt a szénhidrogén
gázok elégnek, és a keletkezett égéshő növeli a platinaszál hőmérsékletét 
és egyúttal ellenállását is. Az ellenállásváltozás mértékéből tehát követ
keztetni lehet az elégő szénhidrogéngázok mennyiségére.

A módszer elvi hibája, hogy nem veszi figyelembe a talajgáz fajhő
változása által okozott hőmérsékletváltozást. A széndioxid fajhője nagyobb, 
mint a levegőé és ezért a platinaszálat erősebben hűti. Ez a hatás ellen
tétes a szénhidrogének égésekor fellépő melegítéssel. Mivel a széndioxid 
hütőhatása két nagyságrenddel kisebb, mint a szénhidrogének fűtőhatása 
és ez az arány megfelel az említett gázok talaj levegőben észlelt változásá
nak, a két hatás kompenzálja egymást és a mérési eredményeket meg
hamisítja.

A Turkeltaub által kidolgozott titrimetriás eljárás (4) a szénhidrogéne
ket először széndioxiddá égeti el és a széndioxidot titrálással határozza meg.

Mivel a meghatározandó széndioxidmennyiség általában több nagyság
renddel kisebb, mint a levegő széndioxidtartalma, a meghatározást a 
levegőtől teljesen elzárt térben kell végrehajtani. Ez igen bonyolult készü
léket és nehézkes elemzési módszert eredményez, amely sorozatmérésre 
kevéssé alkalmas.

A legáltalánosabban elterjedt, összes-szénhidrogént meghatározó 
módszert Szokolov dolgozta ki (5).

A Szokolov-féle baritos eljárás lényege, hogy a teljesen szénsavtala- 
nított talaj levegőmintát izzó platinaszál fölé vezetjük. Itt a szénhidrogén
gázokat széndioxiddá égetjük el, és a széndioxid mennyiségéből következ
tetünk a talajlevegőben levő szénhidrogének mennyiségére. A széndioxid
meghatározás során a levegőmintát üvegkamrán áramoltatjuk keresztül, 
amelybe platinahurkot lógatunk. A platinahurkon előzőleg egy barit- 
vízcseppet alakítunk ki, és az áramlás során mikroszkóppal figyeljük az 
első báriumkarbonát kristálykák kiválását.
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Az áramlás kezdetétől a kristálykák kiválásáig eltelt idő a gáz szén- 
savtartalmának, közvetve szénhidrogéntartalmának függvénye. A kiválási 
idő és a széndioxidtartalom összefüggését szénsavmentes gáz és szén
dioxid ismert arányú keverékével, kalibrálás útján állapítjuk meg. A 2. áb

rán három különböző berendezéssel nyert 
kalibrációs görbét mutatunk be, ahol a 
görbe a széndioxidtartalmat mint a kivá
lási idő függvényét ábrázolja.

Részint az észlelés szubjektív volta, 
részint a kalibrációs görbe lineáristól 
eltérő lefutása miatt a fenti eljárást igen 
pontatlannak, érzéketlennek és kisebb 
anomáliák kimérésére alkalmatlannak ta
láltuk.

Ez a körülmény tette szükségessé, 
hogy egy új széndioxidmeghatározási 
módszert dolgozzunk ki. Az eljárás alap
jául Norman A. Spektor és Barnet F.. 
Dodge közleménye szolgált (6).

Fenti szerzők biológiai célokra 0,001% 
nagyságrendű széndioxid meghatározására 
alkalmas élj árást dolgoztak ki, a következő 
elvek alapján:

A széndioxidtartalomra vizsgált levegő
mintát fenolftaleinnel festett nátrium- 

hidroxid-oldaton buborékokatják keresztül. A levegőben levő széndioxid 
reakcióba lép az oldatban levő nátriumhidroxiddal és a keletkezett 
nátriumkarbonát csökkenti az oldat pH-ját és ezzel a nátrium- 
fenolftalát színintenzitását. A színintenzitást átbuborékoltatás előtt és 
után objektív fotométerrel mérik. A színintenzitás-változás arányos a 
levegő széndioxid-tartalmával.

Fenti eljárás azonban tapasztalataink szerint nem alkalmas igen kis: 
mennyiségű (0,09— 0,001 térí.%) széndioxid meghatározására.

A meghatározandó gáz átbuborékoltatása, részint a lassan beálló 
egyensúlyra vezető reakció, részint a levegőben levő széndioxid szennyező 
hatása miatt pontatlan eljárás. Nem közömbös továbbá, hogy mennyi 
fenolftaleint adunk a rendszerbe. A fenolftalein és a lúg koncentráció
viszonya ugyanis erősen befolyásolja a beadagolt széndioxid hatására 
bekövetkező színintenzitás változást.

Mielőtt a kérdés tárgyalásába kezdenénk, röviden ismertetjük az 
általunk használt elemzési eljárást. Az elemzésre használt készüléket 
mutatja be a 3. ábra.

A széndioxidtól mentesített gázmintát egy nívóedény segítségével 
az égetőtérbe visszük, ahol a talajlevegőben levő szénhidrogének szén
dioxiddá égnek el. Ezt követően az égetőtér alatti küvettát a három- 
furatú csapon keresztül nátriumhidroxid és fenolftalein egyenértékű 
mennyiségét tartalmazó nátriumfenolftalát oldattal töltjük meg. A készü-

A SZ0K0L0V-FELE BAfí/WS BERENDEZÉS 
KALIBRÁCIÓS GÖRBÉJE

2. ábra
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léket egy fotométerbe helyezzük, és leolvassuk a nátriumfenolftalát oldat 
színintenzitásának megfelelő galvanométerkitérést. Ezután a három- 
íuratú csap segítségével összeköttetést létesítünk a küvetta és az égetőtér 
között, a nátriumfenolftalát oldatot az égetőtérbe visszük és az ott levő 
gázzal alaposan összerázzuk. Ezután az oldatot az égetőtérből a küvet- 
tába engedjük vissza, és újra / / ,
meghatározzuk annak szín- natriumfenolftalatos\ fotometriÁs gázelemző 
intenzitását. Ezt a műveletet vazlata
addig folytatjuk, amíg a szín- 
intenzitás-változás megszűnik.

Méréseink kiértékeléséhez a 
mérőkészüléket kalibrálnunk 
kell. A kalibrálást levegő és 
nitrogén különböző arányú keve
rékével végeztük el. A levegő 
széndioxidtartalmát 0,03 %-nak 
vettük.

A kalibrálás első lépése 
megfelelő nátriumfenolftalát ol
dat előállítása. A nátrium- 
fenolftalát-koncentrációt úgy 20 ml-es 

130 ml-es
választottuk meg, hogy 

küvettában levő oldat koncentrációja egyenértékű legyen 
égetőtérben levő 0,03% széndioxiddal.

Kalibrálás előtt a készüléket széndioxidmentes nitrogénnel meg
tisztítjuk, majd a küvettát nátriumfenolftaláttal megtöltjük. Az égető
térbe nitrogént viszünk, és többszöri összerázással meggyőződünk arról, 
hogy készülékünkben nincs-e szennyezés, amely savas jellege miatt 
a nátriumfenolftalát színét befolyásolja. Ha mérő oldatunk színe válto
zatlan marad, akkor az égetőteret különböző arányú levegő-nitrogén 
keverékkel töltjük meg, és a mérés előtt és után leolvassuk a megfelelő 
színintenzitáshoz tartozó galvanométer kitéréseket. Az így nyert értékeket 
a Beer—Lambert törvény szerint a széndioxid koncentrációval szemben 
grafikonon ábrázoljuk.

Spektor és Dodge nyomán a nátriumfenolftalát koncentráció-változást 
a bevitt széndioxiddal lineárisnak feltételezve, az abszcisszára a szén
dioxid koncentrációkat, az ordinátára pedig a log I0/I értékeket vittük fel. 
Az értékek ilyen ábrázolása mellett a mérési hibák határán belül az össze
függés lineárisnak adódott. Különböző töménységű oldatokból kiindulva 
azonos iránytangensű egyeneseket nyertünk a koncentrációtól függően 
az abszcissza mentén különböző mértékben eltolva. Mivel a mérések 
folyamán csak a relatív koncentráció, ill. színintenzitás meghatározására 
törekszünk, a görbék párhuzamos lefutása miatt az intenzitás-változás

io
I

kezdeti és végső értéke közötti különbség bármilyen kiindulási koncent
ráció esetén azonos széndioxid-, ill. szénhidrogén-tartalomnak felel meg.

Mint előbb említettük, a mérések ilyen kiértékelése hallgatólagosan

független a nátriumfenolftalát kiindulási koncentrációjától. A log 0
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feltételezi, hogy a nátriumfenolftalát koncentrációja (vagyis színinten
zitás) a bevitt szénsav mennyiségével lineárisan változik. Ez a feltevés 
csak bizonyos határok között érvényes, ezért lényeges, hogy a fenolftalein 
és a nátriumhidroxid ekvivalens mennyiségből induljunk ki. A kérdés 
részletes tárgyalására a későbbiekben térünk rá.

A mérésekhez használt galvanométer szélső kitérése 50 skálarész. 
A méréseink folyamán előforduló legnagyobb kitérést (I0) tiszta oldószer, 
vagyis desztillált víz alkalmazása esetén nyerjük. Galvanométerünk 
érzékenységét a mérések elkezdése előtt egy előtétellenállással úgy szabá
lyozzuk, hogy a desztillált víz esetén a szélső, 50 skálarésznek megfelelő 
kitérést mutassa.

Eddigi tapasztalataink szerint a legtöbb esetben elegendő, ha a 
nátriumfenolftalát kezdeti koncentrációját olyannak választjuk, hogy 
áteresztőképessége a tiszta oldószerének 0,1 része legyen. Ebben az eset
ben a teljes elszíntelenedés kb. a levegő 0,03%-os széndioxidtartalmának 
felel meg. Az eljárás előnye, hogy a meghatározás a nátriumfenolftalát 
koncentráció növelésével, ill. a galvanométer érzékenységének változ
tatásával különböző mennyiségű széndioxid meghatározására egyaránt 
alkalmas, mivel a színintenzitás-változás és a koncentráció-változás esetén 
lényegesen nagyobb skálakitérést kapunk. Ezáltal csökken a leolvasás 
relatív hibája, és a nagyobb koncentráció pontosabb meghatározása válik 
lehetővé. Az oldat töménységét lehetőség szerint úgy kell megválaszta
nunk, hogy a meghatározandó széndioxid a bevitt fenolftalát ionoknak 
legalább 50%-át elfogyassza, vagyis a galvanométer-kitérésünk 10— 70% 
között változzék.

A meghatározás folyamán a fenolftalát ionok koncentrációját mér
jük, és ezek mennyiségéből következtetünk a széndioxid mennyiségére. 
Mindenekelőtt tisztázni kell ezért a fenolftalát koncentrációnak a szén
dioxidtól való függését.

A vizsgálat szükségessé teszi, hogy nyomon kövessük a meghatározás 
folyamán lejátszódó kémiai folyamatokat. A vizsgálathoz az alábbi 
jelöléseket vezetjük be:

fenolftalein =  HPht
fenolftalát ion =  Pht

a rendszerbe vitt összes HPht — HPht kezdeti 
a rendszerbe vitt összes NaOH =  OH-  kezdeti

A kiindulási koncentrációkat illetően három eset lehetséges:
1. Az [NaOH] kezdeti >  [HPht] kezdeti
2. Az [NaOH] kezdeti =  |HPht] kezdeti
3. Az [NaOH] kezdeti <  [HPht] kezdeti (itt a fenolftaleint indi

kátorként használjuk).
Lúgfelesleg esetén (1. lehetőség) a széndioxid hozzáadására lejátszódó 

folyamatokat három szakaszra bonthatjuk.
I. A bevitt HPht teljesen disszociál,

vagyis: 1. [Pht~] — [HPht] kezdeti
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Ez az egyenlőség széndioxid beadagolása esetén is fennáll, amíg:
2. [Pht~] -j- 2 [C 03 ] =[O H ~] kezdeti
Eddig a helyzetig a színintenzitás nem változik.

II. További széndioxid beadagolására a következő folyamatok játszód
nak le:

H+ +  C03-  -  ^  HCO3-  k, =  *C?T3r, J  =  6 • lO-11^  3 3 - [HCO3-]

H+ +  Pht- HPht к =  J =  4 • IO“ 9[HPht]
Az egyensúlyi állandókat elosztva :

k, k,
к

fC03— ][H+] [HPhtj
[HC03

[CO3-  ] [HPht]
[HCO3-] [Pht— ]

[Pht-] [H+]

=  1,5 • 10- 2

az egyenlet átrendezve:

3. 1,5 • 1Ü- 2 • [HC03J  
[CO3— ]

[HPht]
[ Pht ]

Mint láthatjuk, a C03- ~-^HC03-  átalakulás két nagyságrenddel 
nagyobb, mint a Ptdr-ok fogyása.

A színintenzitás-változás tehát gyakorlatilag elhanyagolható egészen 
addig, amíg:

4. [Pht-] +  [HCO3-] =  [OH-] kezdeti
III. Innen a folyamat 3. szakaszához jutunk, amikor

5. [Pht-] -f- [HCO3-] >  [OH ] kezdeti
További széndioxid beadagolásra a következő folyamatok játszód

nak le:

H+ 4 -HCO3- ^  h 2co3 /,4 =  =  3 ■ 10-7[JTlgbUgJ

H+ 4- Pht- ^  HPht к =  J =  4 • 10-9[HPht]
Az egyensúlyi állandókat elosztva:

, А, [HCO3-] [H+] [HPht]
= i = 1 l é щ г  ■ [ и m m

[HCO,-] [HPht]
' [H0CO3] ' [Pht-]
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Az egyenletet átrendezve: 
fi [H2C03] _  [HPht]

/ 0 ‘ [HC03-] -  [Pht-]
A 6. egyenletből két fontos következtetést vonhatunk le:
Egyrészt a Pht-  fogyás ezen a szakaszon kb. két nagyságrenddel 

nagyobb, mint a HC03-  -* H„C03 átalakulás. Másrészt a Pht-  fogyás 
a beadagolt széndioxid mennyiséggel hiperbolikus összefüggésben van.

A Beer—Lambert-törvény alapján felrajzolt értékek tehát csak 
közelítően érvényesek a hiperbola aszimptotikus szakaszán.

A hiperbola görbült szakaszán — a 4. egyenlettel jelölt állapot óta 
bevitt [HXOJ 0,8 [HPht] kezdeti — csak az extinkciók reciproka ad lineáris 
lefutást.

Helyes ábrázolást tehát úgy végezhetünk, hogyha az extinkció 
értékek reciprokát helyettesítjük be a Beer— Lambert-törvénybe, vagyis

Az abszcisszára a C02 értékeket, az ordinátára pedig az — — -két visz- 
szük fel. inry _ оj

A másik két kiindulási koncentráció esetén :
2. Az [NaOHJ kezdeti — [HPht] kezdeti
3. Az [NaOH] kezdeti <  [HPht] kezdeti

a viszonyok megegyeznek az előbbiekben tárgyalt folyamat III. szaka
szával.

Mint látjuk, lúgfelesleg esetén, a Pht- és egyben színintenzitás- 
csökkenés a beadagolt széndioxidtól függően, különböző mértékben követ
kezik be. Méréseink szempontjából előnyös, hogyha kevés széndioxid 
beadagolásra nagy színintenzitás-változást észlelhetünk, vagyis az imént 
tárgyalt folyamat III. szakasza. Ezt az [NaOH] kezdeti =  [IlPht] kezdeti 
koncentrációval érhetjük el. Méréseinknél tehát ez az ideális koncentráció. 
Különösen érzékeny a műszerünk akkor, hogyha a mérési tartományunk 
a 6. egyenletben leírt hiperbola kezdeti meredek szakaszára esik.

Ugyancsak a 6. egyenletben jelzett összefüggés érvényes a [NaOH] 
kezdeti <  [HPht] kezdeti esetben is. Itt azonban részint a hiperbola 
görbületi szakaszára jutunk, vagyis kisebb a színintenzitás-változás, 
másrészt fennáll az a veszély, hogy a kolloidálisan kiváló fenolftalein 
az extinkció értékét meghamisítja.

Figyelembe véve az elmondottakat, a nátriumfenolftalátos módszerről 
a következőket állapíthatjuk meg:

A módszer előnyei :
A mérési határok tetszés szerinti intervallumban változtathatók.
A mérés pontossága megfelel a talaj gázelemzés követelményeinek. 

A mérés aránylag kis felszerelést igényel, a meghatározás költségei ala
csonyak, ezért az eljárás rutinmérésre alkalmas.



A  geokémiai szénhidrogénkutatás néhány módszertani kérdéséről 29

A módszer hátrányai:
Mivel а СО, -f- H ,0 =  H ,C03, továbbá H2C03-f-NaPht =  NaHC03-f- 

-f- HPht egyensúlyra vezető, tehát időreakció, egy-egy mérés idő
tartama kb. 20— 25 perc.

A mérőoldatok elkészítése és a készülék tisztántartása igen nagy 
körültekintést igényel. Megpróbáltuk a módszert terepkivitelben is alkal
mazni. A küvettát összeépítettük az égetőtérrel, és így a törékeny és hiba
forrást jelenthető háromfuratú üvegcsapot kiküszöböltük, és az egész 
készüléket üveg helyett a kevésbé törékeny plexiből készítettük. A mód
szer terepi alkalmazása az analízisek hosszú időtartama miatt nem vált 
be, mert húsz perces elemzés a kutatócsoport teljesítményét erősen le
csökkenti.

Végül megjegyezzük, hogy az összes szénhidrogén meghatározását 
a kutatómódszerek fejlődése során egyre kiszorítja a szénhidrogénfrakciók 
szelektív meghatározása. Mivel a talajban mindenhol található valamennyi 
metán, a nehezebb szénhidrogének csak kőolajeredetűek lehetnek, a sze
lektív meghatározás sokkal bizonyítóbb erejű. Ez a felismerés vezetett 
bennünket is arra, hogy a fentiekben leírt elemzési eljárás alkalmazásával 
párhuzamosan egy szelektív elemzési módszer kidolgozását kezdjük el.

Összefoglalás
1. A talajlevegő minták begyűjtését sikerült úgy módosítanunk, 

hogy a holttér csökkentésével a legkedvezőbb körülményeket érjük el.
2. Kidolgoztunk egy nátriumfenolftalátos fotometriás gázelemző 

eljárást a talajlevegőben levő összes szénhidrogéntartalom meghatáro
zására.

3. A kémiai folyamatok vizsgálata során megállapítottuk az elemzési 
módszernél optimális NaOH — fenolftalein arányt és a fenolftalát ionok 
változását a beadagolt széndioxid függvényben.
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