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A vizsgált anyagcsoportok és a vizsgálatok célja

A vizsgált anyagcsoportok: 
Gyöngyösoroszi környéki bányavizekből kiváló, 
főként vastartalmú anyagok 
(elsősorban vas-oxihidroxidok)

A vizsgálatok célja: 
ezen anyagok ásványtani, kristálytani 

(szerkezeti-kémiai) jellemzése (elsősorban 
transzmissziós elektronmikroszkópiával)

(gyakori anyagok, kevés ásványtani-kristálytani ismeret, 
rutin azonosításuk problémás, kevés TEM-es vizsgálat)



  

A vizsgált terület

-A mátraszentimrei akna anyaga
- Az Altáró anyaga

- Az ipari víztározó anyaga



  

- Szemcseméret és a szemcsék morfológiájának meghatározása: 
transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM)

- Kristályszerkezeti vizsgálatok: Nagyfelbontású transzmissziós 
elektronmikroszkópia (HRTEM) és szelektált területű 
elektrondiffrakció (SAED – párkorreláció számítás)

- Kémiai összetétel meghatározása: Transzmissziós 
elektronmikroszkópra szerelt energiadiszperzív 
röntgenspektrométer (EDX) (könnyűelemek mérésére is 
alkalmas)

-Az alkalmazott műszer:

FEI Tecnai G2 típusú 200 kV-os transzmissziós elektronmikroszkóp 
és erre szerelt EDAX energiadiszperzív röntgenspektrométer

(BAY-NANO Metrológiai Osztály)

Vizsgálati módszerekVizsgálati módszerek



  

Átlag mintaÁtlag minta

Vörös kiválás

Nagy víztartalom (>90 wt%)



  

Átlag minta - TEMÁtlag minta - TEM



  

A mintát alkotó anyagok I.A mintát alkotó anyagok I.
Bányában kicsapódott vas-oxihidroxidokBányában kicsapódott vas-oxihidroxidok

Korong-szerű megjelenés 

Szálas halmaz



  

MérésMérés
SAED – szerkezeti információ EDX – kémiai összetétel

szálas

korong

Fe(Si,Al):O ~ 1:3
As ~ 2,8 wt%

Fe(Si,Al):O ~ 1:2
As ~ 2,5 wt%



  

Mérési eredmények feldolgozásaMérési eredmények feldolgozása
Diffrakciós kép intenzitáseloszlásának 
meghatározása – integrálás körív 
mentén (CRISP)

Diffrakciós képből meghatározott 
„vonalmenti” intenzitáseloszlás

Háttér,
Korrekciók

Fourier-transform
Patterson függvény

Å-1



  

Eredmény – Patterson függvényEredmény – Patterson függvény
Fe(Si,Al):O ~ 1:2 Fe(Si,Al):O ~ 1:3

Atomtávolságok (Å)

2,8Å

1,6Å

2,8Å

1,6Å

2,8Å

1,6Å Szálas
Korong

A vizsgált anyagban mérhetők
a jellemző atomtávolságok, 
így a gyengén (rövid távon) 
rendezett anyagok szerkezete 
is jellemezhető.



  

Schwertmannite and the chemical modeling of iron in acid sulfate waters
J. M. BIGHAM, ’ U. SCHWERTMANN,’ S. J. TRAINA, ’ R. L. WINLAND, ’ and 
M. WOLFF

Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 60, No. 12, pp. 2111-2121, 1996

SAED intenzitáseloszlás

Fe(Si,Al):O ~ 1:2

2,8Å

1,6Å

ÉrtelmezésÉrtelmezés



  

ÉrtelmezésÉrtelmezés
The Structure of Ferrihydrite, a
Nanocrystalline Material
F. Marc Michel,1,2* Lars Ehm,1,2 Sytle M. Antao,3 Peter L. Lee,3 Peter J. 
Chupas,3 Gang Liu,1,4Daniel R. Strongin,1,4 Martin A. A. Schoonen,1,2 Brian 
L. Phillips,1,2 John B. Parise1,2,5

22 JUNE 2007 VOL 316 SCIENCE www.sciencemag.org

Fe(Si,Al):O ~ 1:2

2,8Å

1,6Å

Fe:O ~ 2:3



  

A mintát alkotó anyagok II.A mintát alkotó anyagok II.
Beszárítás során kicsapódó anyagokBeszárítás során kicsapódó anyagok

Zn!



  

A mintát alkotó anyagok II.A mintát alkotó anyagok II.
Behullott törmelékBehullott törmelék



  

Következtetés az elemek megoszlására a teljes mintábanKövetkeztetés az elemek megoszlására a teljes mintában

Fe – főként a vas-oxihidroxidokban

Al – megjelenik a vas-oxihidroxidokban is, de nagyobb 
részt oldatban 

S – megjelenik a vas-oxihidroxidokban is, de nagyobb részt 
oldatban 

Si – szilárd fázisban és oldatban is előfordul

Ca – oldatban

As – szilárd fázisban és oldatban is előfordul

Zn – oldatban



  

Az eddigi eredmények összefoglalása 
és további tennivalók

A gyöngyösoroszi környéki bányavizekből kicsapódó vas-
oxihidroxidok részletes ásványtani-kristálytani (morfológia, kémiai 
összetétel, szerkezeti információk) jellemzését célzó transzmissziós 
elektronmikroszkópos méréseket (önálló szemcséken vagy homogén 
szemcsehalmazokon) és azok kiértékelését többségében elvégeztem.

A közeljövőben célom néhány további minta fentiek szerint 
vizsgálata és a már meghatározott és az új párkorrelációs függvények 
értelmezése, ezzel a vizsgált vas-oxihidroxid minták ásványtani-
kristálytani jellemzése.
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Köszönöm a figyelmet!
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