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...az enargit kristályok infravörös fényáteresztő 
képessége függ-e a kristályok orientációjától?

Infravörös mikroszkópia és mikrotermometria módszertani fejlesztése:

Célkitűzés



Enargit és Luzonit

Enargit (a) Luzonit (b)
Cu3AsS4

Kristályosztály: mm2 (rombos)
Tércsoport: Pmn21
a = 7.407(1) Å
b = 6.436(1) Å
c = 6.154(1) Å 

Kristályosztály: 42m 
(tetragonális)
Tércsoport: /42m
a = 5.29Å
c = 10.465Å

Minták származása: Recsk, Lahóca-hegy Cu-Au érces tömzsök
Minták formája: 40-80 µm vastag, két oldalán polírozott max. 
1×1 cm nagyságú darabok



IR mikroszkópia - Elméleti háttér

• átlátszó ásványok azok, melyek tiltott sáv energiája > 3 eV
Emberi szem számára látható fény: 1,7 – 3,0 eV

• fény infravörös tartománya kisebb energiával rendelkezik mint, a 
látható fény

Nem abszorbeálódik az 
alacsonyabb tiltott sáv 

energiájú ásványokban!
(egyes szulfidok és oxidok)

(Shuey, 1975)

(Zegbroeck, (2007) után módosítva)



IR mikroszkópia
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Enargit kristályok IR mikroszkópos képe (Recsk, Lahóca)

Antimonit kristályok IR mikroszkópos képe (Mátraszentimre, Teréz-hegy)



IR mikrotermometria

Kvarc kristály kétfázisú 
fluidrzárványa

Hőmérséklet változás hatására 
bekövetkező fázisátalakulások 
megfigyelése a fluidzárványokon 
belül.

• Homogenizáció

• Krioszkópos vizsgálat

Fluidum min. csapdázódási 
hőmérsékletére utal.

Fluidum összetételére és 
sókoncentrációjára utal.

Fluidzárvány mikrotermometria

Enargit kristályokban csapdázódott 
kétfázisú fluidzárványok

50 mµ
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Fluidzárvány petrográfia

Elsődleges zárványok: az ásvány 
képződése során csapdázódtak, az 
ásvány anyaoldatának anyagát 
tartalmazzák.

Másodlagos zárványok: az ásvány 
képződése után csapdázódott 
zárványok, egy fiatalabb esemény 
nyomait őrzik.



Recsk, Lahóca-hegy enargitjaiból származó hőmérséklet és sótartalom adatok

H2O-NaCl rendszer



Orientáció térképezés - EBSD
. . .  az opak ásványok IR fényáteresztő képessége függ-e a kristályok orientációjától?

Electron Backscatter Diffraction TSL OIm Data Collection & Analysis



Minta-előkészítés - EBSD

Polírozás: Buehler MiniMet 1000
1. Metadi Monocrystalline Diamond Suspension

TexMet 1500: • 9 µm 7 perc
• 6 µm 7 perc
• 3 µm 7 perc
• 1 µm 7 perc

2.  Gamma Alumina
ChemoMet: • 0.05 µm 15-20 perc

+ 3. Lúgos (~pH 10) oldat 
(pl. colloidal silica 0,002 
µm)



Orientáció térképezés - EBSD

Mérési pontok: 4235
Lépésköz: 2 µm

Mérési pontok: 17659
Lépésköz: 2 µm

Mérési pontok: 71852
Lépésköz:1 µm

IQ (képminőség) térképekAuto IPF (inverz pólus ábra) térképekFázis térképek



Orientáció térképezés - EBSD
Enargit Luzonit

IPF (inverz pólus ábra) térképek



Orientáció térképezés - EBSD
. . .  az opak ásványok IR fényáteresztő képessége függ-e a kristályok orientációjától?

IQ ( képminőség) térképIR kép IPF (inverz pólus ábra) térkép

Hatszögű mérési háló, 5 µm-es lépésközzel



Orientáció térképezés - EBSD
. . .  az opak ásványok IR fényáteresztő képessége függ-e a kristályok orientációjától?

[001] Inverz pólus diagram

Mérési pontok száma: 89346



Orientáció térképezés - EBSD
. . .  az opak ásványok IR fényáteresztő képessége függ-e a kristályok orientációjától?

200 µm

IR kép

IPF (inverz pólus ábra) térképIQ ( képminőség) térkép

Hatszögű mérési háló, 10 µm-es lépésközzel



Orientáció térképezés - EBSD
. . .  az opak ásványok IR fényáteresztő képessége függ-e a kristályok orientációjától?

[001] Inverz pólus diagram

Mérési pontok száma: 3924



Összegzés

• Az előzetes vizsgálati eredmények alapján érdemes foglalkozni az  enargit (opak 
ásványok) infravörös átlátszóságának orientáció függésével.•

IR áteresztő enargit kristály IR fényben is opak enargit kristály



Néhány jó tanács:

• mintafüggő előkészítés (polírozás)
• töltődő minták esetében fontos a vékony (~200 nm) szenezés
• vizsgálandó anyagot ismeri-e a program
• megfelelő munkatávolság megválasztása

Köszönöm a figyelmet!

A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósult meg, a támogatási szerződés száma 

TÁMOP 4.2.1./B-09/KMR-2010-0003. 
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