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Fluidzárványok:  
 
• néhány mikrométeres 
• ásványokban csapdázódott 
• folyadékkal és gőzzel telt üregek 
• fluidum min. hőmérséklete 
• fluidum kémiai összetétele 

50 μm 

fluidzárványok kvarcban 
(SiO2)  

Kutatási téma  

(Fluid-kőzet kölcsönhatás vizsgálata a Lahóca Cu-Au ércesedésben) 

Infravörös fluidzárvány vizsgálathoz kötődő módszertani és elméleti kutatás 

• Kristályorientáció és infravörös fényáteresztő képesség kapcsolatának vizsgálata lahócai 
enargit (Cu3AsS4) kristályokon 

fluidzárványok antimonitban 
(Sb2S3) 

20 mµ
fluidzárvány 

enargitban (Cu3AsS4) 

fluidzárványok enargitban (Cu3AsS4) 



Geológiai és ásványtani háttér 

Enargit- és luzonitkristályok reflexiós 
mikroszkópos képe (+N) 

• sekély mélységű (max. ~ 300 m) 
• epitermális Cu-Au ércesedés 
• befogadó kőzet paleogén korú vulkáni kőzetsorozat 
• tömzsös kifejlődés 
• főbb ércásványok: 

Lahóca-hegy, Recsk  

enargit Cu3AsS4  
luzonit Cu3AsS4 
termés arany 
calaverit AuTe2 
petzit Ag3AuTe2 

Pmn21 
a = 7.407(1) Å 
b = 6.436(1) Å 
c = 6.154(1) Å  

/42m 
a = 5.29Å 
c = 10.465Å 

Enargit Luzonit 



IR mikroszkópos megfigyelések 

Enargitkristályok IR mikroszkópos képe 

• növekedési zónák  • inhomogén opacitás 

• mintavastagság és kémiai összetételbeli változás (pl. Sb 
helyettesítés az As helyén)  befolyásolhatja az IR átlátszóságot 

• az optikai értelemben anizotróp ásványok optikai 
tulajdonságai függnek a kristályok orientációjától 

• változó mértékű IR átlátszóság 
• egyes esetekben hőmérséklet növekedés hatására csökkenő IR átlátszóság 

vizsgáljuk az enargit IR átlátszóságát 
a kristályorientáció függvényében 

50 mµ



IR mikroszkópos megfigyelések 
vs kémiai összetétel 

• Enargit (Mankayan körzet, Fülöp-szigetek) nyomelem tartalma 
LA-ICP-MS-es mérések alapján (Deyell & Hedenquist, 2011) 

• Vágó (2007): Nem lehetett pozitív korrelációt megfigyelni az 
enargit (Lahóca-hg., Recsk) Sb tartalma és IR átlátszósága 
között, míg Bi esetében feltételez összefüggést. 

• IR mikroszkópos, BSE és Sb elemoszlás felvételek változóan 
átlátszó enargit kristályról (Kouzmanov et al., 2010) 



Orientációtérképezés (OIM-EBSD) 

• Elektronmikroszkópban végezhető, visszaszórtelektron-diffrakción (EBSD) 
alapuló vizsgálati módszer  

Sematikus ábra a Kikuchi-vonalak (EBSD) 
keletkezéséről 

Adott orientációjú enargitkristály észlelt és 
értelmezett Kikuchi-ábrája 

• gyorsítófesz. 20 v. 30 kV 
• mintaáram ~5 nA 
• szögfelbontás ~1°  
• térbeli felbontás ~50 nm 

FEI Quanta 3D FIB-SEM 
Hikari EBSD detektor 
EDAX-TSL 
szoftvercsomag 

elektronforrás 

EBSD-detektor 



VIS/IR mikro-spektrofotométer 

•  Az enargitminták infravörös fényáteresztő képességének kvantifikálása 

•Látható fény (VIS) tartomány (400-700 nm) 

• IR tartomány (800-1800 nm) 

Enargit és luzonit referencia reflexiós görbéi 
Criddle&Stanley (1993) 

- áteső fénymenetű mérés: az IR átlátszóság direkt 
mérése, az ásvány optikai indikatrixának 
meghatározásához 

- ráeső fénymenetű mérés: ásványok pontos 
azonosítása 



IR átlátszó minta IR opak minta 

Orientációtérképezés 

TD 

RD 

Pólusábra 

200 µm 

IR mikroszkópos kép 

Pólus ábra Inverz pólus ábra 

Enargit 

Inverz pólus ábrák 

Luzonit 



Orientációtérképezés - problémák 

Inverz pólus ábra térkép 
Kikuchi-ábra 



Orientációtérképezés - problémák 



Orientációtérképezés - problémák 
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Újra értelmezett orientáció térkép 



Pósfai & Buseck (1998) 

Lahócai enargit HRTEM felvételei 

Orientációtérképezés - problémák 

Képminőség (fent) és inverz pólus ábra térkép 



Orientációtérképezés - eredmények 

Mért kristályorientációk 
sztereografikus vetületben 

ábrázolva 

Enargit kristályszerkezete a fő tengelyek irányából  



Enargiton mért IR spektrumok 30 µm-es vastagságra normalizálva 

Infravörös fényáteresztő-képesség 
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Összefoglalás 

• Az „a” kristálytani tengely irányában feltételezhető IR fényáteresztő képesség csökkenés 
(IR opacitás) 

EBSD vizsgálatok 

• Alacsony szimmetriájú anyagok vizsgálata során körültekintőbb értelmezés és fázis 
analízis szükséges 

témában ajánlható irodalom: Nowell & Wright (2005) 

• Enargit és luzonit vizsgálatához szükséges egy független fázis azonosító módszer 
alkalmazása is. 

Enargit orientáció függő IR fényáteresztő képessége 

Végső cél: 
 
• az enargit teljes optikai indikatrixának 
meghatározása a fény közeli IR 
tartományában (800-1800 nm) 



Korai kvarc 

DDK 

ÉÉNy 

Késői kvarc 
Enargit 

NaCl-H2O 

Gyakorlatban – Lahóca Cu-Au nyersanyagtelep 

Érctestek 
3D modellje  

Az enargit fluidzárványai a teljes 
hidrotermális folyamat ércképződési 

szakaszát reprezentálják, melyet más 
ásványok hasonló vizsgálatával nem 

ismerhetnénk meg! 



Köszönöm a figyelmet! 

Köszönettel tartozunk Dankházi Zoltánnak  
és Dódony Istvánnak! 

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


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

