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A b s t r a c t: The present pa per is an extract of a talk given at the 

University of Oslo in February, 1954. It deals with the development of appa

ratus and techniques of h ydrothermal research. 

The rapid development of this research during the last seven years is 

due largely to outstanding effo rts at the Geophysical Laboratory in \Vashington. 

Innlednin� 

Vann enten i fast-, veske- eller gassfase spiller en fremtredende 
rolle i nærsagt alle de geologiske prosesser som foregår på jordover
flaten og i den øvre del av jordskorpen. Vannet har i disse prosesser 
to vesentlig forskjellige funksjoner, nemlig l) en mekanisk funksjon 
og 2) en kjemisk funksjon. Vi skal i det følgende beskjeftige oss med 
de prosesser som foregår i hydrotermal-området, altså over 100° C, 
og hvor HP har en kjemisk funksjon. 

Enhver moderne geolog innser behovet for systematisk forsk
ning som kan gi oss opplysninger om den virkning vannet har på sili
kat-likevekter og om fase-likevektsforholdene i systemer som inne
holder både vann og silikater. Bare gjennom slik forskning kan man 
løse en rekke av de mest aktuelle problemer i forbindelse med magma-
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tisk differensiasjon, pegmatitdannelse, og metamorfose samt konsen
trasjon og avsetning av mineraler. 

Ved en rekke forsknings-sentrer er det blitt innsett at hydro
termalundersøkelser er et nødvendig skritt fremover i anvendelsen 
av fysikalsk-kjemiske metoder på problemer innen geologien. Særlig 
siden 1948 er intensiteten øket innen denne gren av forskningen. 

Det er nå ca. 100 år siden de første hydrotermalsynteser ble fore
tatt i laboratoriet. Hydrotermalsyntesens historie kan ikke skrives 
uten at navn som ScHAFHAUTEL, WoHLER, S:ENARMONT samt MAsCHKE, 

DAUBREE, DEVILLE, FRIEDEL og SARASIN gis en fremtredende plass. 
Mange <<mineraler» er fremstillet ved hydrotermalsynteser -

eksempler er kvarts, feltspat, wollastonit og analcit. En liste over 
alle <<mineraler» fremstillet på denne måte ville allerede før år 1900 

inneholde 80 forskjellige, definerte produkter. 
De tidlige hydrotermalforskere var først og fremst interessert i 

å fremstille kunstige mineraler. De var imponert over at dette i det 
hele tatt kunne gjøres og var ikke interessert i å definere forholdene 
under hvilke syntesene fant sted. Systemene de arbeidet i var til
feldig valgt og var ofte svært kompliserte, hvilket resulterte i at 
deres synteser ikke gav opplysninger som kunne lede til en løsning 
av noen av de fundamentale problemer i petrogenesen. 

Den tid er forlengst forbi da syntese av et mineral under forhold 

som ikke har noe å gjøre med dets petrogenese, og ingen forbindelse 
med kjente likevekter, har noen interesse. Hva vi trenger er syste 
matiske likevektsdata oppnådd under kontrollerte og reproduserbare 
forhold som iallfall i noen grad ligger nær hva man kan vente å finne 
i naturen. 

Eldre typer av hydrotermalbomber. 

Studier av hydrotermalprosesser består i å undersøke forholdene 
i visse vannholdige systemer både under og over vannets kritiske 
temperatur. De eksperimentelle vanskeligheter ved å undersøke vann
holdige oppløsninger ved høye temperaturer og høye trykk er mange, 
men de fleste er forbundet med valget av passende apparatur og kon
trollinstrumenter. De høye trykk som oppstår (ved oppvarming av 
rent vann eller vannholdige oppløsninger), samt vannets oppløs-
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ningsevne ved høye temperaturer utelukker en generell anvendelse av 

glass-apparatur. De fleste forskere anvendte bomber av stål. Den
gang S:ENARMONT1 begynte sine hydrotermalundersøkelser var kanon
stål det beste materiale å oppdrive. Hans forsøk foregikk derfor i et 
tillukket kanon-løp. DOELTER2 foretok likeledes en del av sine forsøk 
med lignende utstyr. Det er innlysende at med slik apparatur måtte 
der oppstå mange eksperimentelle usikkerheter. Små unøyaktigheter i 
tilpassingen av toppen eller bunnen av bombene tillot ofte endel 
eller undertiden all H20 å unnslippe. 

FRIEDEL og SARASIN 3.4 anvendte ved mange av sine forsøk en 
stålsylinder som var lukket i begge ender med lokk som blev holdt på 
plass av gjennomgående bolter. Mellom lokkene og sylinderen blev 
plasert kobberringer for å oppnå bedre tetning. DoELTER5 anvendte 
en lignende anordning, men fant at den maksimale temperatur som 
kunne anvendes var 450° C. Kobberringene måtte skiftes ofte. 

BAUR6 anvendte en bombe som bestod av en stålsylinder. Sylin
deren var boret ut fra den ene ende. Den øvre del av boringen var 
forsynt med gjenger og var litt større i diameter enn den nedre hvor for
søket foregikk. En kobberpakning ble anbrakt på skulderen mellom 
den større og mindre diameter. Efterat substans var anbrakt i for
søkskammeret og kobberpakningen satt på plass, ble en stålpropp, 
som var forsynt med gjenger til å passe den større hulldiameter, skrudd 
ned til anlegg mot kobberpakningen. Ved stramning av proppen 
mot pakningen kunne en viss forsetning oppnås. Såfremt flytegrensen 
ikke ble overskredet ville derfor bomben være tett til dampen utøvet 
et trykk lik forsetningen. 

MoREY og FENNER7 konstruerte senere en bombe som var tett 
selv med forholdsvis store trykk. Prinsippet anvendt i denne bombe 
blev siden adoptert av en rekke forskere. Bomben bestod av en sylinder 
av verktøystål. Hull blev boret omtrent som i BAuR's bombe, og den 
var utstyrt med den samme skulderanordning. På skulderen blev 
anbrakt en herdet kobberring. Istedenfor å la trykket fra en til
skrudd stålpropp virke direkte mot kobberringen blev MoREY's og 
FENNER's bombe også forsynt med en stempellignende anordning 
laget av verktøystål. Den ene side blev laget slik at den passet nøyaktig 
til den mindre hulldiameteren og den annen så den passet nøyaktig 
til den større diameteren. Når stemplet blev satt inn i bomben, blev 
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Fig. l. Hydrotermalbombe med BRIDGMAN lukkemekanisme. (G. W. MoREY, 
Am. Ceram. Soc. bd. 36, s. 280, 1953.) 

den herdede kobberring innelukket og flytning av kobberet kunne 
derv�d forhindres selv ved høye trykk og temperaturer. Det blev også 
funnet hensiktsmessig å anbringe en kobberskive oppå stemplet for å 
hindre skjærspenninger i kobberringen. Derved blev trykket fra til
setningsproppen forplantet gjennom kobberskiven til stemplet. Den 
samme type lukkemekanisme blev anvendt i en bombe beskrevet av 
MoRE Y og INGERSON. 8 Denne arbeidet upåklagelig ved trykk opptil 
1000 atm. og kunne tåle dobbelt så store trykk, men hadde den 
kjedelige feil at den ikke var tett under avkjølingen efter forsøkets 
slutt. Dette skyldtes forskjellen i den termale utvidelseskoefficient 
hos kobber og verktøystål. Bridgman konc;truerte en lukkemekanis
me som har vist seg fullstendig pålitelig. Denne bombe er vist i fig. l. 
I dette spesielle tilfelle er der boret hull gjennom hele stemplet så 
bomben kan forbindes med et trykkreservoir. Stemplet holdes på 
plass av en pakning som igjen kan tilsettes ved hjelp av gjengene i 
lokket. Mellom stemplet og den nevnte pakning ligger en ringformet 
pakning laget av sølv eller kobber. For å oppnå at bomben er tett ved 
begynnelsen av et forsøk dras mutteren på toppen av bomben litt til 
så pakningen klemmes mot veggen av bomben og mot stemplet. 
Tetthet ved økende trykk i bomben besørges av trykket selv. Stem
pelhodet presses mot den tynne ringformete sølv- eller kobberpakning 
som forsegler bomben. Trykket virker på hele stempelhodets flate 
som er mange ganger større enn ringens, derved blir trykket i kg/cm2 
mange ganger større på ringen enn på stemplet. Denne lukkemeka
nisme har vært anvendt i lengere tid og er effektiv ved trykk opptil 
2000 atm ved 600° C. Den er brukbar for langtidsforsøk ved 3 000 
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atm. hvis temperaturen ikke overstiger 500° C. Oftest har det til 
denne type bomber vært anvendt et rustfritt stål for selve bomben, 
samt for stemplet og for den store pakningen, mens toppen av bom
ben har vært laget av et molybdenstål. Der har vært brukt et grafit
smøremiddel for gjengene. Dette smøremiddel bevirker at molyb
denstålet herdes, mens dette ikke skjer med rustfritt stål. Det er der
for fare for skjæring i flatene hvor rustfritt stål ligger an mot rustfritt 
stål. Ikke en gang et smøremiddel som molybdensulfid kan gi effektiv 
beskyttelse mot slike angrep. Vedvarende oppvarming ved 500° C 
eller gjentatte 24 timers forsøk ved 600° C vil gradvis forårsake de
formasjon av rustfritt stål. Forskjellige legeringer har vært anvendt. 
Inconel X er best skikket under ekstreme trykk- og temperaturfor
hold, men også dette må bite i gresset for den korroderende virk
somhet hos sterkt alkaliske gasser. 

Et interessant fremskritt i utviklingen av hydrotermalappara
turen blev gjort av KoNIGSBERGER og MULLER9 som satte et platina
filter inn i sine bomber. Derved kunne faste stoffer skilles fra veske
fasen ved enhver temperatur. Dette filter fant dog ingen stor anven
delse. Andre forskere, som vanligvis arbeidet ved lave trykk og temp
raturer, laget andre apparaturer for å skille de faste stoffer fra veske
fasen. WALDECK, LYNN og HoLL10•11, var med en slik apparatur istand 
til å måle oppløseligheten av natrium-karbonat i vann opptil 348° C. 
Lignende arbeider med samme type apparatur er siden utført av 
ScHROEDER og medarbeidere12•13, og av STRAUB14, HITCHEN15 og 
NORTON16• 

Hydrotermalarbeider blev vanligvis utført i lukkede bomber. Vann 
blev fylt i bombene sammen med fast substans. Trykket utviklet i 
bomben blev beregnet fra forsøkstemperaturen og fyllingsgraden av 
bomben, (det vil si tettheten beregnet utfra vannmengden i bomben 
dividert med bombevolumet). De nye forsøk foretatt av KENNEDY17 

av trykk-volum-temperatur forholdene hos vann ved høye trykk og 
temperaturer har fjernet noen av usikkerhetsmomentene ved ovenn
nevnte type beregninger i de tilfelle hvor bare gass og fast substans 
er til stede. Når en veske er tilstede samtidig, er der selvsagt ingen 
relasjon mellom det sådan beregnede trykk og det virkelige trykk som 
vil være veskefasens damptrykk. Trykket vil bli bestemt av oppløs
ningens karakter. Anvendes en substans som er lettløselig vil det 
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virkelige trykket være meget mindre enn det som kan beregnes fra 
fyllingsgraden, hvis temperaturen er høyere enn vannets kritiske 
temperatur. I området under vannets kritiske temperatur vil det 
virkelige trykket være meget mindre enn damptrykket over rent vann. 

Ved Geophysical Laboratory i Washington ble der i 1941 utekspe
rimentert en ny metode for kontroll av fyllingsgrad og trykk i hydro
termalbomber18. Vann pumpes gjennom en høytrykksledning først 
til et reservoir som sørger for trykkutjevning i systemet og derfra til 
en bombe med Bridgman-typen lukkemekanisme. Trykket under for
søkene er derved en direkte kontrollert variabel. Både trykket og 
temperaturen i bomben kan holdes konstant. Vanninnholdet i bom
ben blir derfor en avhengig variabel. Den vannmengde som kommer 
inn i bomben ved konstant temperatur og volum bestemmes av tryk
ket. Når veskefase ikke er tilstede er mengden bestemt av trykk
volum-temperatur forholdet hos HP med den korreksjon som kan 
skyldes substans i gassformig oppløsning. Når veskefase er tilstede 
må vanninnholdet i denne fase være slik at vanndamptrykket er lik 
det trykk som vannet har i trykkledningen. 

MoREY og HESSELGESSER19·20 har, ved å anvende en noe modifi
sert type av ovennevnte apparatur vært i stand til å undersøke opp
løseligheten av en rekke mineraler i overhetet vanndamp. Interes
sante er resultatene av bestemmelsene av oppløseligheten av kvarts 
i overhetet vanndamp. Ved ca. 2000 atm. og 600° C er oppløselig
heten 0.77 vektsprosent. Denne oppløselighet er stor nok til å for
klare dannelsen av kvartsårer og til å være ansvarlig for kvarts på 
pegmatitganger. Disse forsøkene gjorde det klart at kvarts ved høye 
temperaturer er lettere oppløselig i overhetet vanndamp enn noe 
annet oksyd som man har hatt anledning til å undersøke de tilsvar
ende forhold hos. Det er i virkeligheten ikke overraskende at en gass 
kan opptre som oppløsningsmiddel for faste substanser. Vanndamp 
ved 2000 atm. og 400° C har en tetthet på 0.79, ved 500° C er tett
heten 0.69 og ved 600° C er tettheten 0.60. Tettheten av vanndamp 
ved 2000 atm. er derfor ikke vesentlig forskjellig fra vannets ved 
romtemperatur. 

Denne oppløselighet av silika forklarer den sannsynlige meka
nismen ved hydrotermalreaksjoner hvori silika inngår og hvor veske
fase mangler. 
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Fig. 2. Hydrotermalapparatur konstruert av TuTTLE. (0. F. TuTTLE, 

Am. Jour. Sei. bd. 246, s. 629, 1948). 

Tuttle-apparaturen. 

TuTTLE11 konstruerte i 1948 en apparatur spesielt skikket for 
undersøkelser hvor veskefase ikke er tilstede og hvor derfor reaksjonen 
foregår mellom gassfasen og den faste fase. Konstruksjonen av appa
raturen er vist i figur 2. 

Bomben (B) sitter på stålstangen (C) og forseglingen besørges 
av et nedadrettet trykk på stålstangen (E) . Dette trykket frembringes 
ved hjelp av vektstangen (L) og vekten (W) . Det konstante trykket 
som utøves av vekt og vektstang sørger for at lekasje i bomben ikke 
oppstår selv om denne til en viss grad deformeres som følge av høye 
trykk og temperaturer. Under forsøk har det forekommet at bomben 
er blitt sammentrykket ca. 10% i vertikalretningen uten at derved 
lekasje har oppstått. Bomben er konisk i den ene ende som vist i 
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figur 2. Vinkelen er 59°. Den koniske del av bomben passer inn i 
understykket som har et 60° konisk sete. Den lille forskjell på l o i 
konitet sørger for at lukkemekanismen er effektiv. Ideen er forsåvidt 
av eldre dato da den i endel år har vært anvendt for forbindelser mel
lom høytrykksstålrør i industrien. Vann innføres i systemet gjennom 
et aksialt hull av svært liten diameter gjennom den sylinderformete 
stav C. Enden av denne (ved A) er forbundet med en trykkledning 
av rustfritt stål. Forbindelsen her er av samme type som ovenfor 
nevnt med et konisk sete, men tetningen besørges av en mutter. 
Trykkledningen er forbundet med en trykkutjevningssylinder som 
har et volum på 2500 cm3• Dette er et tilstrekkelig stort volum til 
å utjevne små trykksvingninger i systemet. Denne sylinder er igjen 
forbundet med en pumpe som leverer vann av ønsket trykk (opptil 
3000 atm.) . 

De koniske flater på bombe og sete korroderes litt under 
hvert fcrsøk; derfor bør flatene pusses litt med et meget finkornig 
mergelpapir efter hvert eksperiment. Hvis deformasjon har funnet 
sted må dette rettes på ved dreining. 

På grunn av at mange oppløsninger reagerer med stålet i bomben 
var det vanlig at de fleste forskere foret iallfall de lukkede bomber 
med mere motstandsdyktige metaller som sølv, gull eller platina. 
BA UR6 fremholdt at dette ikke var nødvendig fordi det ville dannes 
et jernoxydskikt på bombeveggene. Dette ville så beskytte mot 
videre korrosjon. Det er utvilsomt riktig at nøytrale oppløsninger vil 
vise liten evne til å reagere med stålet, men når sure eller sterkt alka
liske oppløsninger opptrer, kan den oppløsende evne på stålet ikke 
lenger oversees. De oppnådde produkter fra slike forsøk er ofte for
urenset med jern. Jernet korroderes undertiden så meget at hele 
mineral-assosiasjonen kan forandres. Det er nå en alminnelig utbredt 
mening blant hydrotermalforskere at å fore bombene med et edelt 
metall ikke er påkrevet, men det anses nødvendig å anbringe den 
faste substans i en beholder laget av gull eller platina. Erfaringene 
under sådanne forhold har vist at tiltross for at en lukket bombe ofte 
angripes kraftig av oppløsningene, så viser innholdet av edelmetall
beholderen sjelden tegn på forurensninger av nevneverdig betydning. 

Det er vanlig praksis ved forsøk med Tuttle-apparaturen å an
bringe den faste substans i en platinakonvolutt som så settes inn i 
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bomben. Bombevolumet er i sammenligning med vanlige lukkede 
hydrotermalbomber svært lite. Hulldiameteren er ca. 3 mm og dyb
den ca. 11 mm. Volumet er derfor ca. 75 mm3• Når man tar bort 
det volum som platinakonvolutten krever, kan man ikke regne med 
å operere med mere enn 40 mgr substans i hvert forsøk. For senere 
undersøkelser ved hjelp av mikroskop og røntgenstråler er dette 
imidlertid mere enn nok. 

Bomben, samt deler av de sylinderformede staver over og under 
denne oppvarmes ved hjelp av en delt ovn. Denne er vertikal og dens 
to halvdeler kan svinges uavhengig av hverandre om en vertikalakse 
ved hjelp av hengsler. Temperaturen måles ved hjelp av et termo
element som settes ned i et hull i bomben. Ved temperaturer opptil 
600° C anvendes gjerne et jern-konstantan termoelement og over den
ne temperatur anvendes et chromel-alumel termoelement. Sveise
punktet på termoelementet befinner seg ca. 3 mm fra platinakonvo
luttens midtparti. Temperaturgradienten over denne avstand er 
ukjent, men som et holdepunkt kan nevnes at den vertikale tempera
turgradient i bombens lengde er mindre enn l o C pr. cm. Det er derfor 
grunn til å anta at forskjellen mellom den avleste temperatur og 
temperaturen i bomben ikke overstiger 5° C. Temperaturen reguleres 
ved å anvende elektrisitet av stabilisert spenning i forbindelse med en 
Variac. En Brown <<temperature recorden> bør fortrinsvis anvendes 
for kontinuerlig temperaturavlesning. 

Bourdon-typen manometere er i TuTTLE's opprinnelige apparatur 
anvendt til måling av trykket. Disse trykkavlesninger bør ikke til
legges større nøyaktighet enn ! lO %. 

Det er en sjeldenhet at man kan oppnå et fullstendig lekasje
fritt system, derfor er det anbefalingsverdig å utstyre apparaturen 
med en automatisk trykkregulator. En justerbar ekstra viser på mano
meteret innstilles ved et trykk bestemt av hvor høyt trykk man ønsker 
under vedkommende forsøk. Efter at et eksperiment er startet og 
trykket begynner å synke som resultat av lekasje i systemet vil 
trykkviseren snart berøre den justerbare viser. Derved sluttes en 
strømkrets som gjennom et thyratronrør innvirker på et relee som 
setter igang den elektrisk drevne pumpen. Pumpen stanser igjen 
når det ønskete trykk igjen registreres på manometeret. 

En av grunnene til at bomben er såpass liten er at den derved 
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Fig. 3. Hydrotermalapparatur anvendt ved Mineralogisk
Geologisk Museum, Oslo. 

kan avkjøles hurtig. Dette er selvsagt viktig for å kunne fryse like
vekter oppnådd ved forsøkstemperaturen. Ved forsøkets slutt svinges 
ovnen raskt tilside. Bomben kjøles med blåseluft. En vifte blåser 
en kraftig luftstrøm gjennom en slange og derfra gjennom et ring
formet metallrør med mange små hull rettet radialt mot ringens sen
trum. Ringen omgir den øvre sylindriske stav og kan senkes til bom
bens høyde. I denne kjøleluften kan bombetemperaturen senkes meget 
hurtig. TuTTLE oppnådde 300° temperatursynking i løpet av 10 
sekunder. 

Hydrotermalapparatur i det vesentlige lik den TuTTLE konstru
erte har i det siste året vært i bruk ved Silikatforskningslaboratoriet 
ved Mineralogisk-Geologisk Museum, Oslo. Denne apparatur er 
vist i figur 3. Lengst til høyre, på en hylle oppe på veggen, står en 
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flaske fylt med destillert vann. Vannet ledes ned i en mindre beholder 
laget av rustfritt stål. Forbindelsen er åpen mellom denne og trykk
pumpen som er laget av det engelske firma Weir Precision Enginee
ring Ltd. Pumpen er manuell, dens slagvolum er ca. l cm3 og den 
er konstruert for å kunne arbeide ved trykk på opptil 2 000 atm. 
Fra pumpen trykkes vannet inn i trykkutjevningssylinderen. 
Denne er laget av Stavanger-stål som blev herdet etter den maskinelle 
bearbeidelse. Hulrommet i sylinderen er ca. 2500 cm3• Høytrykks
ledninger forbinder pumpen og sylinderen. Disse er laget av American 
Instrument Co. og består av rustfritt stål. Utvendig diameter er ca. 
7 mm. Det utborede tverrsnitt er ca. l mm2• Alle forbindelser mel
lom trykkledning og den øvrige apparatur skjer ved koniske seter 
av type omtalt tidligere. Mellom sylinderen og pumpen er anbragt et 
manometer av typen Dura-gauge. Dette er anvendbart opptil 3000 
atm. og er funnet å arbeide meget tilfredsstillende. Trykkledningen 
fra pumpen er forbundet med den nedre ende av den vertikaltstående 
trykkutjevningssylinder. Trykkledningen som fører fra denne til 
bomben er forbundet med sylinderens topp for å hindre akkumulering 
av luft i sylinderen. Mellom sylinderen og bomben er der først an
brakt tre nålventiler i rekke og rad. Derefter er innsatt på trykkled
ningen et manometer av samme type som det før nevnte. Dette siste 
er anbrakt for avlesning av trykket i bomben og som en kontroll på 
det første manometer. Den første av de nevnte nåleventiler tillater 
avstengning av utjevningssylinder og pumpe fra det øvrige system. 
Dette er praktisk fordi man efterat et forsøk er over kan vedlikeholde 
trykket i utjevningssylinderen, mens man tar av bomben og gjør 
klart for neste forsøk. Man spares derfor for en del manuell pum
ping. Den neste ventil tillater at man slipper eventuell luft ut av 
systemet. Dessuten er det gjennom denne ventil mulig å forlenge 
trykkledningen til parallelt arbeidende hydrotermalapparaturer som 
derved kan mates fra samme pumpe og samme trykkutjevningssylin
der. Den tredje ventil gjør det mulig å avstenge bomben fra resten 
av systemet. Dette er nødvendig hvis man har flere hydrotermalan
legg i virksomhet under forskjellige trykk. Ventilene er av rustfritt 
stål og leveres av American Instrument Company. 

Materialet i de sylindriske staver under og over bomben er rust
fritt stål. Selve bomben kan lages av Hastelloy C eller Falloy 11. 
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Fig. 4. Samme apparatur som vist i figur 3 efterat ovnen er svinget til side 

så bombeahordning er synlig. 

For høyere trykk og temperaturer bør anvendes Nimonic-alloy og for 
ekstreme forsøksbetingelser Stellit. 

Den delte nichrome-viklede vertikalovn tilføres energi gjennom 
en Variac som mottar elektrisitet av spenning 220 volt ! Yz% fra 
en ASEA spenningsstabilisator. Ovnen er på 800 watt ved full spen
ning. I figur 4 er vist bomben og de sylindriske staver når ovnen 
er svinget tilside. Avkjølingsmekanismen ses til høyre. 

Denne apparatur arbeider upåklagelig ved trykk opptil 1500 
atm. ved en temperatur på 600° C. Systemet er praktisk talt fri for 
lekasjer. Under et forsøk er det bare nødvendig å justere trykket i 
løpet av den første dagen, derefter synker ikke trykket. Enkelte 
forsøk har gått i 30 dager eller mer ved 1500 atm. og ved temperaturer 
opptil 550-600° C uten at trykkregulering har vært nødvendig, bort
sett fra den første dagen. 
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Fig. 5. YoDER og VAN DEN HEURK's konstruksjon for hydrotermalapparatur. 

Denne er i bruk ved Geophysical Laboratory og er i det vesentligste 
en betraktelig forbedret versjon av den opprinnelige Tuttle-apparatur. 

(Målestokk angir tommer). 

Apparaturen har imidlertid sine ulemper. Den tar for eks. for
holdsvis stor plass i laboratoriet, og videre kan bare ett forsøk kjøres 
om gangen. Særlig i ternær� systemer, hvor H20 er den ene komponent 
opptrer ofte metastabile faser. Ved å bare kunne kjøre et forsøk om 
gangen kan det ofte ta lang tid før stabile faser oppnås ved et gitt 
trykk og en gitt temperatur. Hydrotermalundersøkelser med Tuttle
apparaturen ved Mineralogisk-Geologisk Museum i systemet Ca0-Si02-
H20 har demonstrert tydelig nok vanskelighetene ved å utarbeide 
ternære systemer ved hjelp av en-bombe-apparatur.· 
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Fig. 6. Samme apparatur som vist i figur 5 efterat ovnen er svinget til side 

så bombeanordning og avkjølingsmekanisme er synlig.(Målestokk angir tommer). 

Forbedringer av Tuttle-apparaturen. 

YoDER og VAN DEN HEuRK11 ved Geophysical Laboratory i 
Washington forbedret Tuttle-apparaturen ?etraktelig. Figur 5 viser 
resultatet av deres bestrebelser. Pumpen og trykkutjevningssylin
deren er ikke tatt med her. Denne apparatur krever langt mindre 
plass enn Tuttle-apparaturen. Den største bredde er ca. 60 cm. Ved 

å anvende en dobbel vektstang spares laboratorieplass samtidig som 
mindre motvekt behøves. Apparaturen er montert på et kommersielt 
stålprofil som er satt opp på en benk. Derved innspares omkostnin-
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l 
To Pressure Vesset 

Fig. 7. Skjematisk oversikt over RoY's konstruksjon for hydrotermal
apparatur anvendt ved Pennsylvania State University. (R. RoY, 

E. F. OsBORN., Econ. Geol. bd. 47, s. 719, L952.) 
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gene ved stativet som vi så Tuttle-apparaturen var forsynt med. Trykk
ledningen kommer inn fra venstre på figuren. Den kan med letthet 
forlenges på den annen side av koblingspunktet og således føre til en 
rekke apparaturer av samme slag. Y oDER mater således lO apparaturer 
fra en pumpe og en trykkutjevningssylinder. Det er praktisk å 
koble inn en nålventil og et manometer for hver apparatur for å kunne 
stenge apparaturen av fra systemet når det riktige trykk for de indi
viduelle forsøk er oppnådd. Luftslangen settes på vertikalstaven, som 
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vist, med en klype. Når man sørger for at slangen er lang nok, kan 
den betjene alle apparaturer. I figur 6 er ovnen svinget til side. Det 
er her vist hvordan bomben avkjøles med luft som blåses ut av en 
rekke radialt rettede hull i det halvsirkelformede metallrør på enden 
av luftslangen. 

RusTOM RoY23 ved Pennsylvania State University har gått et 
lite skritt videre i forenklingen av hydrotermalapparaturen. Hans 
apparatur er vist skjematisk i figur 7 og skal bare omtales ganske kort. 
Komprimering av vann skjer ved hjelp av et stempel som er nøy
aktig tilpasset et sylinderformet hull i en sylindrisk blokk av rustfritt 
stål. Under trykk-kammeret er plasert en 20 tonns <<jack». Denne, 
såvelsom den øvre ende av stemplet er spent fast i en stålramme slik 
at når <<jack'em skrues opp, trykkes stemplet som også er av rustfritt 
stål, ned i trykk-kammeret. Nær bunnen av kammeret er der boret 
et hull i sylindersiden. Her er en trykkledning tilkoblet ved hjelp 
av koniske seter. Trykkledningen leder til en dobbelt ventil. Den ene 
side står i forbindelse med et reservoir av destillert vann og gjennom 
den andre tilføres hydrotermalapparaturene vann av ønsket trykk. 
Ved senkning av <<jack'em trekkes stemplet oppover i trykk-kammeret, 
eller rettere sagt kammeret trekkes nedover. Ved å åpne ventilen 
til vannreservoiret kan så kammeret fylles med destillert vann. Det 
vil si litt luft blir innestengt oppunder stempelbunnen. For å få denne 
luften ut er der boret et aksialt hull gjennom stemplet. På toppen av 
dette sitter en liten nålventil. Ventilen til vannreservoiret lukkes 
og ventile n i stemplet åpnes. Når så <<jack'em heves, drives luften ut. 
Ventilen i stemplet lukkes når vann begynner å sive ut. Ved fortsatt 
hevning av <<jack'em bygges der opp et stort vanntrykk i kammeret. 
Kammerets volum er på ca. 5000 cm3. 

Denne enkle apparatur som tjener både som pumpe og trykkut
jevningssylinder kan mate 20 hydrotermalbomber med vann av opptil 
3000 atm. Hver av disse 20 hydrotermal-apparaturene grener seg 
ut fra høytrykkshovedledningen og er utstyrt med egne manometere 
og ventiler som kan stenge dem av fra resten av systemet. Ved å 
holde et høyere trykk i kammeret enn krevet i bombene kan man vari
ere trykket fra bombe til bombe etter ønske. Ovnene som anvendes 
er ikke delte som de før omtalte. Istedenfor å svinges til siden kan de 
heves eller senkes ved hjelp av stålwire og trinser. Lodder på enden 
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av wirene balanserer ovnene i enhver høyde. Disse udelte sylinder
formede ovner er enklere og billigere enn de delte og utmerker seg også 
ved mindre varmetap. 

Avsluttende bemerkninger. 

Utviklingen av apparaturen for hydrotermalforskning er kommet 
så langt at vi kan efterligne endel av de prosesser som foregår eller hat 
foregått i jordskorpen og hvor vann har deltatt. 

Likevektsforholdene i en rekke vannholdige silikatsystemer og 
stabilitetsforholdene for en rekke mineraler er ;undersøkt med hydro
termalapparaturer av de 3 nevnte typer. Vi skal imidlertid huske 
på at laboratorieforsøkene foregår under statiske forhold og at den 
faste fase og gassfasen er utsatt for et og samme trykk. 

Mange prosesser i jordskorpen foregår under forhold forskjellig 
fra disse. I mange tilfelle forekommer mekanisk deformasjon under 
hydrotermalprosessene. Det er nok heller ikke uvanlig at bergartene 
er utsatt for høyere trykk enn de perkulerende oppløsninger eller 
gasser. I første tilfelle vil, ved de rette temperaturer, prosesser som 
spaltning av andalusit, sillimannit eller kyanit til kaolin - eller 
spaltning av spinel til korund og brucit kunne skje. I det annet til
felle vil oppløselighetsforholdene forandres totalt og mange mineraler 
som vi til dags dato ikke har klart å syntetisere er kanskje dannet 
på en slik måte. 

Den videre utvikling av hydrotermalapparaturen pågår. Rustum 
Roy er for tiden sterkt opptatt med å konstruere apparatur hvori den 
faste substans kan deformeres mekanisk (f.eks. ved maling) under hy
drotermalbetingelser. Arbeide pågår likeledes for å overvinne de tek
niske vanskeligheter ved konstruksjonen av et hydrotermalanlegg 
hvor den faste substans kan utsettes for et trykk forskjellig fra det 
som påvirker gass eller veskefasen. Apparaturutviklingen gjør oss 
stadig bedre og bedre istand til å efterligne de forskjellige prosesser 
som finner sted i jordskorpen. Gradvis kommer vi nærmere vårt mål, 
nemlig å forstå den fysikalsk-kjemiske reaksjonsmekanismen i jord
skorpen og å kunne anvende vår viten til å løse geologiske problemer. 
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