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npiícnocoS.iciiitu TcpmocTo.'iiiKa Jfefm 350 j .m iicc.ie.iOBamiii B ofljiacTii iiin
KMX TeMnepaTyp 

RJISÍ yjiymueHiia pa6oqnx CBOHCTB, TCPMOCTOJIHK Jlewit 350 6MJI CHačaccH 
njiaTMHOBoň Tepiuonapoň CBa3aHHOft c jQmmuusaat BOJibTMeTpoM no3BOji
HKHIIIIM HenpepMBHoe H3Mepemie TeMnepaTyp OT —200 flo +600 rpaayc
COB. MccjieflOBaHiia npn OTpiiqaTejibHbix TeMnepaTypax ocymecTBJíaiOTca 
3a noMomii jKiiflKoro a30Ta, KOTOPWH npe/tBapnTeJibHO CJKii.viaeTca B fltoape 
c no.MombM Kovmpeccopa n noTOM BnycKaeTca B TCPMOCTO^MK pywbiM 
Hacoco.M. 

A modified LEITZ 350 heatingcooling stage 

The LEITZ 350 heating stage was improved for fluid inclusion obser
vations in both heating and cooling modes. Originally used mercury 
thermometers were changed by a platinum resistance thermometer 
coupled with a digital voltmeter that involves a switchoperated „hold" 
on the readout. The single handoperated valve permits direct pumping 
of liquid nitrogen from dewar with help of compressed air. 

Prudký rozvoj výskumu uzavrenín minerá Ľhádza k deštrukcii vzorky. Jednou z nich je 
lotvorného prostredia (fluidných inklúzií) v kryotermometrická metóda, založenú na po
ostatných pätnástich rokoch sa prejavoval zorovaní fázových zmien v uzavreninách pri 
zvýšeným záujmom geológov o riešenie ge zahrievaní a ochladzovaní. Pozorovania sa 
netických problémov a nárastom experimental uskutočňujú na obojstranne leštených platnič
nych údajov o prírodných fluidných systémoch. kách, bežných petrografických výbrusoch aj 
Toto odvetvie chemickej geológie si získalo úlomkoch minerálov a hornín. Kryoterraomet
pevné miesto v systéme geologických vied, rickým výskumom možno dešifrovať chemic
pretože často býva jediným zdrojom informá ké zloženie a hustotu fluid — základné údaje 
cií o podmienkach vzniku minerálov a hor na rekonštrukciu teplotného a tlakového re
nin, zimu fluidného systému. 

Pri výskume inklúzií sa využíva celý rad Mikroskopy s kryotermometrickým zariade
inštrumentálnych metód, z ktorých najväčší ním sa v krajinách RVHP nevyrábajú, a 
význam nadobúdajú tie, pri ktorých nedo preto sme museli zostrojiť vlastné zariade
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Obr. 1. Polarizačný mikroskop AMPLIVAL so 
stolíkom LEITZ 350. Vľavo digitálny teplomer, 
vpravo transformátor s reostatom na ručnú 
reguláciu teploty pri zahrievaní 

Fig. 1. The LEITZ 350 stage mounted on the 
Amplival microscope Shown is also the tem
perature unit (left) and a separately supplied 
variable voltage transformer (right) for manual 
temperature adjustment on heating 

Obr. 2. Dewarova nádoba AKL816 so sifónom 
a kompresorom na vháňanie kvapalného du
síka do stolíka LEITZ 350 
Fig. 2. The dewar (AKL816 type) with faste
ned valve and compressor for pumping of li
quid nitrogen into the LEITZ 350 stage 

nie. Najvýhodnejšou na to bola rekonštrukcia 
zahrievacieho stolíka LEITZ 350, ktorý umož
ňuje dosahovať teplotu +350 °C a zároveň je 
tiež vybavený vývodmi na cirkuláciu plynné
ho C02, t. j . chladiaceho média na dosiahnu
tie teplôt do —30 °C. Teplota sa meria po
mocou sady vymeniteľných ortuťových tep
lomerov. Teplota plynného C02 však vo väčši

ne prípadov nestačí na to, aby došlo k zmra
zeniu roztoku alebo k heterogenizácii plynu 
v uzavrenine. Okrem toho, ortuťový teplomer 
dovoľuje merať teplotu s presnosťou nanajvýš 
± 2 'C, navyše velká vzdialenosť aktívneho 
povrchu teplomera od vzorky umiestnenú]' v 
pracovnom priestore stolíka zapríčiňuje vyso
kú hodnotu absolútnej chyby. Stolík LEITZ 
350 sme upravili tak, že sme skonštruovali di
gitálny teplomer na kontinuálne meranie tep
lôt od —196 CC (teplota kvapalného dusíkaj 
du +350 °C (obr. 1) a sifón s tlakomerom na 
čerpanie kvapalného dusíka z Dewarovej ná
doby do prístroja (obr. 2). 

V digitálnom teplomeri sme ako zobrazo
vaciu jednotku použili panelový Číslicový volt
meter M1T 240 a ako snímač teploty plati
nový termočlánok Pt 100, zapojený ako zá
ťaž zdroja konštantného prúdu. Úbytok na
pätia, ktorý na termočlánku vzniká, sa zo
silňuje a upravuje na rozsah panelového čís
licového voltmetra na + 200 mV. Prúd prete
kajúci termočlánkom má maximálnu hodnotu 
2 mA, aby sa zabránilo vlastnému zahrieva
niu termočlánku a tým aj skresľovaniu vý
stupných údajov. Ručným tlačidlom možno na 
teplomeri fixovať okamžitú hodnotu na zobra
zovacej jednotke. 

Chladiace médium (kvapalný dusík) sa z 
Dewarovej nádoby typu AKL816 prečerpáva 
do stolíka pomocou sifónu napojeného na kom
presor. Stlačený vzduch vytvára v nádobe pre
tlak maximálne 0,4 kg cm'. Takéto priame 
ochladzovanie umožňuje rýchle podchladenie 
stolíka, a nie je náročné na spotrebu kva
palného dusíka. Nevýhodou je, že ručnou ma
nipuláciou je obťažné udržať nízke teploty na 
rovnakej úrovni, čo nepriaznivo vplýva na 
presnosť merania a znemožňuje fotografova
nie fázových zmien v uzavreninách. V tomto 
prípade je výhodnejšie nepriame chladenie, pri 
ktorom sa plynný dusík prúdiaci z tlakové, 
fľaše do prístroja ochladzuje v špirále pono; 
renej do nádoby s kvapalným dusíkom. Ručná 
regulácia teploty na našom zariadení nie je 
pochopiteľne taká pohodlná ako na zahranič
ných jirístrojoch vybavených mikroprocesormi 
na automatickú reguláciu teploty, ale zaria
denie aj tak dovoľuje meranie teplôt fázových 
zmien v uzavreninách v rozpätí —200 až 
+350 °C. Päť rozsahov digitálneho teplomera 
teoreticky umožňuje merať teplotu s presnos
ťou na 0,024 "C, avšak hlavne vplyvom te
pelných strát pri veľmi vysokých a veľmi 
nízkych teplotách sa táto hodnota postupne 
zvyšuje až na 0,5 °C. 


