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Miért fontosak számunkra a fluidumok vizsgálata? 
•  A fluidumok a Föld szilárd kérgének (litoszférának) minden 
részében jelen lehetnek 
• Számos természetes folyamat katalizátorai 
• Nagy szerepet tölthetnek be többek között 1) ércesedési, 2) 
deformációs (pl. földrengések) és 3) olvadási/kristályosodási 
folyamatok kialakulásában 
• Fluidumokról közvetlen információt az ásványokba - a 
kristályosodásukkal egyidőben vagy azt követően - bezáródó 
fluidumcseppek (fluidumzárványok) adnak.   

FLUIDUM: A folyadékoknak, gázoknak, gőzöknek egy közös elnevezése. A 
geológiában fluidumnak számít minden olyan anyag, amelyik képes 

viszkózus áramlásra. Fluidumok pl.: víz, kőolaj, földgáz.  
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Vizsgált kőzetminták – Balaton-felvidék 
Bakony—Balaton-felvidéki vulkáni területről származó 

földköpenykőzetek főbb lelőhelyei 
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A fluidumzárványok mikroszkópi képe 

• Bezáró ásvány: Mg-szilikát  
    (Opx=ortopiroxén:  Mg2Si2O6) 
• Méret: 2-70 mikrométer 
• Negatív kristály alak 
• Döntően folyadék fázis tölti ki 

(T=25oC),  
    ritkán szilárd fázisok láthatóak 
• Általában beforrt repedések 

mentén  
    fordulnak elő 



A FIB-SEM-et megelőző vizsgálatok 



Raman effektus 

A beeső sugárzás rugalmatlan szóródása 

RAYLEIGH 
(„rugalmas” 

kölcsönhatás) 
nincs energiaátadás, 
azonos energiával új 
foton képződik (ν0) 

 
 
 
 
 

RAMAN  
(„rugalmatlan” 
kölcsönhatás) 

energiaátadás van, 
kisugárzott foton 

energiája más (ν0 ± ν1) 



• A Raman effektus  elektromágneses sugárzás szóródásának egy típusa  a fény 
egy anyagi közegen áthaladva azzal kölcsönhatásba lép, energiát közöl vele  
frekvencia- és fázis-változást szenved.  
 
• A kilépő (szóródó) Raman-sugárzás hullámhossza páronként nagyobb és kisebb a 
gerjesztő sugárzásénál;  
 
• A hullámszám eltolódásának mértéke anyagi (molekuláris) jellemző.  
 
• Különböző molekuláris felépítésű gáz, folyadék, illetve szilárd fázisú anyagok igen 
kis mennyiségű mintái is roncsolásmentesen vizsgálhatók.  
 
• A Raman effektus a molekulán belüli (döntően szimmetrikus) rezgések és forgások 
hatására bekövetkező polarizálhatóság-változások eredménye.  
 

• A Raman-spektrum sávjait a molekula fundamentális rezgései (forgása), ezek 
felhangjai és/vagy kombinációi adják. 
 

A Raman effektus - elméleti háttér 
514 

Nasdala et al., 2004 



A Raman mikrospektroszkóp az ELTE FFI-n 

http://lrg.elte.hu/ffi-muszerkozpont/ 



Nitrogén kimutatása nagy sűrűségű zárványokból a nagy spektrális felbontásnak 
(amit a LabRam HR nyújt) köszönhető! 

H2S  Magyarország, 
 Kamerun 
SO2    Korea, 
 USA 
N2   D-Korea, 
 Ausztrália, USA  



A H2O kimutatása  
Raman spektroszkóp és a hűthető-fűthető tárgyasztalú mikroszkóp kombinálása 

A H2O jelenlétét a 
koreai minták 

kivételével minden 
lelőhelyen ki lehetett 

mutatni 



• A néhány mikrométeres nagyságú szilárd fázisokat noha egyéb módszerekkel 
detektálhatjuk de zárványban levő pozíciójukról és térfogatszázalékukról nem 
kapunk a FIB-SEM alkalmazása nélkül információt  
• A szubmikroszkópos fázisokat más módszerrel nem tudjuk azonosítani! 

MgSiO3 (ortopiroxén)+CO2 = MgCO3 (magnezit)+SiO2 (kvarc)  
Fluid/bezáró ásvány reakció 

Miért fontos a FIB-SEM a zárványkutatásban? 

A magnezitet és kvarcot produkáló reakció 400 – 600 oC – on indult meg 
 Miért találunk CO2-t a zárványokban, ha a stabil fázisok a reakciótermékek 

szobahőmérsékleten is? 
 



A zárványok feltárása 
Fókuszált ionsugaras technika (FIB-SEM) 

• A zárványok tetszőleges méretben “szeletelhetőek” a fókuszált 
ionsugár segítségével. Az aktuálisan feltárt felületet  pásztázó elektron 

mikroszkópiával (SEM) és EDX analízissel tanulmányozhatók.   

Opx-ortopiroxén 



Magnezit 

Kvarc 

A zárvány falát 
borító üvegfilm Opx 

Opx-ortopiroxén (Mg2Si2O6) 



Kőzetüveg jelentősége 
nagy a 

fluidumzárványok 
megőrzésében (is)! 

Opx – ortopiroxén (Mg2Si2O6)  
Mgs – magnezit (MgCO3) 

A karbonát és a 
kvarc nukleációja  
már megindult, 

amikor a reakciót a 
kőzetüveg falra 
kristályosodása 

fagyasztotta be vagy 
lassította le 



S-tartalmú fázisok 

• Szulfid jelenléte azokban a 
zárványokban jellemző, ahol az 
előzetes Raman vizsgálat H2S 

jelenlétét mutatta ki! 
•Szulfát jellemzően SO2-tartalmú 
fluidzárványokban található, de itt 

nem olyan egyértelmű az 
összefüggés 



Tervek… 



Összegzés 
♦ A FIB-SEM technikával számos szilárd fázist azonosítottunk és 
meghatároztuk  azok térfogatszázalékát 
 
 

♦ A szilárd fázisok mérete 100 nanométer és 2 mikrométer 
között változott, így a fluidumzárványok mikron és szubmikron 
tartományban is az említett technikával könnyen vizsgálhatók 
 
 

♦ Azonosítottuk a szilárd fázisok kristályodásának sorrendiségét 
is, ezáltal a fluidum csapdázódását követő komplex 
folyamategyüttest ismertünk meg  
 
 

♦ A fókuszált ionsugaras technika alkalmazása nagymértékben 
pontosította a köpenyfluidumkról rendelkezésre álló eddigi 
ismeretet 
 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg (a támogatás száma TÁMOP 4.2.1/B-
09/1/KMR-2010-0003)  

















Why FIB-SEM? 

a clear positive correlation between fluid inclusion size and 
homogenization temperature has been revealed, that is why the tiniest 
inclusions thought to be preserved the most representative density of 

fluid phase  

The tiniest inclusions thought to be 
preserved the most representative 

density of fluid phase  

Small or NO chance for getting information by optical observation 

ECROFI XXI - 2011 



Csapdázódást követő reakció a zárványban – hol és mikor? 

Pl – plagioklász, Spl – spinell, Grt – gránát, Px – piroxén, Qtz - kvarc 

A magnezitet és kvarcot 
produkáló rekació 400 – 600 

oC – en kezdődött 
 

Trommsdorff and 
Connolly (1990); 
Holland and Powell 
(1990); Koziol and 
Newmann (1995) 

Miért találunk CO2-t a 
zárványokban, ha a stabil 
fázisok a reakciótermékek 
szobahőmérsékleten is? 

 

Miért fontos a FIB-SEM a zárványkutatásban? 



HFS elements preferentially partition into the silicate melt with orders of 
magnitude higher than the fluid-rich phase (Young and Lee, 2009) 

“the trace elements may now be concentrated into a thin film  

of glass on the fluid inclusion walls” (Hidas et al., 2010) 

 ECROFI XXI - 2011 

Presence of dissolved silicate in CO2-rich supercritical fluid: 
cryptic metasomatism in the mantle 



Presence of dissolved silicate in CO2-rich supercritical fluid: 
cryptic metasomatism in the mantle 

The signal when the 
inclusion is ablated is 
longer than expected 

from a fluid-rich 
material (e.g., Allan et 

al., 2005; Bertelli et 
al., 2009) 

 

The intensity increase 
of certain elements 
are linked rather to 

solid phase(s) 

 

ECROFI XXI - 2011 



Presence of sulfide within mantle fluid inclusions 

• Subhedral S-bearing solid phase 
(Fe-sulfide) has also been identified, 
sizing in a range between 400 and 

1000 nm. 
• The presence of sulfide allows us to 

understand the role of H2S fluid 
molecule found by Raman 

microspectroscopy in the mantle fluid 
inclusions  

(Frezzotti and Peccerillo 2007; 
Berkesi et al. 2009; Hidas et al. 2010) 

ECROFI XXI - 2011 



Presence of dissolved silicate in CO2-rich supercritical fluid: 
cryptic metasomatism in the mantle 

The signal when the 
inclusion is ablated is 
longer than expected 

from a fluid-rich 
material (e.g., Allan et 

al., 2005; Bertelli et 
al., 2009) 

 

The intensity increase 
of certain elements 
are linked rather to 

solid phase(s) 

 

ECROFI XXI - 2011 



Bevezetés 
• A Föld köpenyéből származó, néhány mikrométer 

nagyságú fluidumzárványok feltárása az egykor 
migráló fluidumok közvetlen tanulmányozására 
nyújt lehetőséget. 
 

• A feltáráshoz egy, a zárványkutatásban igen új 
módszert, a fókuszált ionsugaras megmunkálást és 
pásztázó elektron-mikroszkópiát alkalmaztuk. 
 

• A feltárás során a fluidumzárvány mikron és 
szubmikron méretű szilárd fázisainak morfológiája, 
a fázisok térbeli eloszlása (a zárvány üregén belül), 
valamint térfogatszázalékuk becsülhető meg. 



Lézerforrás (ált. gáz lézer) 

Mintatér optika 
(pl. mikroszkóp) 

Rayleigh Szűrő 
(Notch/Edge filter) 

Diszperziós elem 

Detektor 

Sugárterelő 
elemek 

A Raman mikrospektroszkóp általános felépítése 

A HORIBA Jobin Yvon által rendelkezésre 
bocsátva 
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