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GRÁNÁT EGYKRISTÁLYOK RÖNTGENDIFFRAKCIÓS VIZSGÁLATA 
BUERGER-FÉLE PRECESSZIÓS KAMRÁVAL

ír ta : F a r k a s  L ászló

A MÁFI röntgenlaboratóriumában a régóta használatos és jól bevált 
röntgen porfelvételi eljárások mellett az utóbbi időben rendszeresen végzünk 
röntgendiffrakciós egykristály-vizsgálatokat is. A jelen dolgozat célja az, 
hogy a precessziós kamra, illetve a felvételi módszer bemutatásával felhívja 
a figyelmet az egykristály diffraktometria ásványtani alkalmazásának lehető
ségeire. A röntgendiffrakciós egykristály-vizsgálatok segítségével sok olyan 
kristálytani—ásványtani információt nyerhetünk, amire a szokásos rutin por
felvételi eljárás nem ad lehetőséget.

Az egykristály diffraktometria alapjai és a precessziós kamra működési elve
Ha egy kristályt, amelyben az atomsíkok d távolságban vannak egymástól, röntgen- 

sugárzás ér, akkor az egymást követő síkokról, mint tükrökről reflektált hullámok erő
sítik egymást, ha a reflexió irányában az egyes hullámok közti útkülönbség a hullám
hossz egész számú többszöröse. Ezt fejezi ki a közismert Bragg-egyenlet: 2 d sin0 = nA. 
Itt 0  a beeső, illetve visszavert sugárzás iránya és a reflektáló síksereg közötti szög, n a 
reflexió rendűsége, X az alkalmazott röntgensugár hullámhossza.

A Bragg-egyenletnek szemléletes geometriai jelentést adhatunk a reciprok rács 
fogalmának bevezetésével. A reciprok rács, illetve annak egy pontja a tényleges, úgy
nevezett direkt rácsból úgy származtatható, hogy az origóból merőlegest húzunk a direkt 
rács egy hkl indexű síkjára, s a merőleges hosszát — amelynek végpontja jelöli ki a 
reciprok rács hkl pontját — úgy választjuk, hogy arányos legyen a dhki rácssík-távolság 
reciprokával. Az arányossági tényező szokásos választása A, az alkalmazott röntgensu
gárzás hullámhossza. E szerint a szerkesztés szerint a reciprok rács a direkt rácsnak olyan 
leképzése, amely a direkt rács síkjaihoz pontokat rendel, azaz egyértelmű sík-pont meg
feleltetés. Be lehet bizonyítani, hogy az így szerkesztett pontok is térrácsot hoznak létre 
— ez a reciprok rács — és ennek szimmetriája ugyanaz, mint az eredeti rácsé.

A Bragg-egyenlet geometriai jelentése
Az la. ábrán egy egység sugarú körben egy derékszögű háromszög látható, amelynek 

egyik befogója X/d hosszúságú. Az ábra szerint a 0  szög szinusza Á/2d-vel egyenlő, ami 
éppen a fenti Bragg-egyenlet átrendezett alakja. Ha a kristályrácsra eső sugárzás iránya 
éppen a berajzolt átmérő irányával megegyező és a kristályt 0  szögben éri, akkor — 
mint az lb. ábrán látható — az AP irány a reflektáló síksereg iránya. Mivel a reflektált 
sugár a beesővel 2 0  szöget zár be, ennek iránya éppen SP. De az OP befogó — mivel 
hossza X/d és merőleges a reflektáló síkra — reciprok rács vektor, a P pont a reciprok 
rácsnak egy pontja. Ha a Bragg-egyenlet teljesül, tehát ha a beeső sugár irányához 
képest 20 szögben diffrakciós maximum van, akkor a P pont mindig rajta van ezen a 
Thalész-körön (térben az úgynevezett reflexiós vagy Ewald-gömbön) és a reflektált sugár 
iránya mindig megegyezik az SP iránnyal. Ha a reciprok rács origóját az Ewald-gömb 
О-pontjába toljuk, akkor a diffraktált sugár iránya mindig olyan, hogy az Ewald-gömbön 
levő reciprok rácspont irányába mutat. Ha egy kristályról sok reflexiót akarunk nyerni,
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1. ábra. a) A  Bragg-egyenlet geometriai értelmezése, b) összefüggés a 
reciprok rácspont és a diffrakció iránya között (Ewald-féle szerkesztés)
Fig. 1. a) Geometrie interpretation o f the Bragg equation, b)  relation 

between reciprocal lattice-point and direction of diffraction (Ewald construction)

2. ábra. A  precessziós kamra működési elve 
Fig. 2. Principle of Operation of the precession camera

nem kell mást tennünk, mint úgy mozgatni a kristályt, hogy a kristályhoz rendelt 
reciprok rácsnak — amely együtt mozog a kristállyal — minél több pontja messe az 
Ewald-gömböt.

A Buerger-féle precessziós kamra is ezen az elven működik, s jelentősége és külön
legessége abban van, hogy a mozgó kristály és a filmdetektor geometriai elrendezése 
olyan, hogy a reciprok rácsnak torzítatlan leképzését teszi lehetővé. A reciprok rács 
ismerete egyenértékű magának a kristályrács geometriájának az ismeretével.

A Buerger-féle kamránál a röntgensugár útjába helyezett kristály — amelynek 
szokásos orientációja olyan, hogy egyik kristálytani tengelye egybeesik a röntgen- 
sugárral — precessziós mozgást végez a röntgensugár, mint tengely körül. Ugyanezt a 
mozgást végzi a képzeletbeli reciprok rács is, amelynek egyik síkja így merőleges a rönt
gensugárra. A film úgy van beállítva, hogy párhuzamos a reciprok rácsnak ezzel a síkjával 
és állandóan együtt mozog vele. Amikor a reciprok rácspont metszi az Ewald-gömböt, 
akkor a metszőpont irányában diffrakciós maximum van és a sugár foltot rajzol a filmre.
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A filmen megjelenő pontok tehát a reciprok rácssík torzítatlan, a kamra geometriája 
által meghatározott kristály-film távolságtól függő nagyított képét rajzolják ki. Ennek 
vázlatát láthatjuk a 2. ábrán. (A mozgás során természetesen a reciprok rácsnak nemcsak 
egy síkja kerül reflexiós helyzetbe, de megfelelő szűrők alkalmazásával el lehet érni, 
hogy a reciprok rácsnak mindig csak egy kiválasztott síkjáról származó reflexiók érkez
zenek a filmre.)

Gránát egykristályok vizsgálata

A precessziós egykristály felvételek és a módszer eredményeinek bemuta
tására példaként a gránátkristályokon végzett vizsgálatainkat választottuk.

Noha a gránátok szerkezetét már 1928-ban meghatározták (Me n zer , G. 
1928), az utóbbi időben mégis megnőtt az érdeklődés a gránátásványok iránt. 
Ennek egyik oka az, hogy nagy nyomású szintézissel az összes ásványtanilag 
érdekes szilikátgránátot sikerült előállítani, s így a gránátok keletkezési körül
ményeit kísérletileg is nyomon lehet követni Mivel a gránátok metamorf 
kőzetek jellegzetes ásványai, részletes analízisük sok segítséget nyújthat a 
metamorfózis körülményeinek (pl. nyomás és hőmérséklet) tisztázásában.

A gránátok általános képlete: BI+Bf^SiO^. A szabályos tércentrált 
elemi cella nyolc formula egységet tartalmaz, a tércsoport: Ia3d. A 3. ábrán 
látható felvételen, amely tulajdonképpen a kristály megfelelő orientálására 
szolgál, már jól kivehető a gránát szabályos szimmetriája. A felvétel úgy készült, 
hogy a kis hibával orientált kristályt 10 fokos szöggel megdöntve precesszál- 
tattuk a röntgensugár mint tengely körül. A reciprok rácssík ekkor kör alak
ban metszi az Ewald-gömböt, s ezt a kört az ábrán látható sugárvégződések 
rajzolják ki. A felvételen pontok helyett azért jelentek meg vonalak, mert 
nem szűrtük ki a rézcső folytonos spektrumát és így a leképzésben a réz
sugárzás egy adott hullámhossza helyett a teljes folytonos spektrum is részt 
vesz. Ez azt jelenti, hogy a A/d most nem egy adott számérték, hanem foly
tonos számsorozat, s ennek megfelelően egy-egy A/d távolságban levő reciprok 
rácspont folyamatos vonallá 
húzódik szét. Ha a kristály 
egyik tengelye eredetileg 
nem párhuzamos a röntgen- 
sugárral, akkor a megfelelő 
reciprok rácssík sem merő
leges rá, és a precessziós 
mozgás során az Ewald- 
-gömbből kimetszett kör 
középpontja nem esik egybe 
a precessziós tengellyel. Az 
ilyen felvétel tehát éppen 
arra szolgál, hogy megkeres
sük a kristálytani tengelyt, 
orientáljuk a kristályt.

Erre láthatunk példát
a 4. ábrán ahol a helyes g rf6ra 0rientációs felvétel: gránátkristály, CuKa 
tengelyiranytol való elteres sugárzás, ^ = 10° (az eltérés néhány tized fok) 
még néhánv fok. A kör 0 ^ , , , , . , nt .. , . . /  ! t , Jb iq. ó. Orientation photograph: garnet crystal, CuKaközéppontjának eltolódása- racíiation) ^ i 0o (the deviation is only somé tenth 
ból számíthatjuk ki a szög- of grade)
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4. ábra. Orientációs felvétel: gránátkristály, CuKa 
sugárzás, /и, = 10° (az eltérés kb. 5°)

Fig. 4. Orientation photograph: garnet crystal, CuKa 
radiation, ^ = 10° (the deviation is about 5°)

eltérést. Meg kell jegyezni, 
hogy a módszer nagyon ér
zékeny és néhány tized fok 
pontatlanság is könnyen 
észrevehető és egyszerűen 
korrigálható.

Helyesen orientált grá
nátkristályokról készült 
úgynevezett rétegfelvételt 
láthatunk az 5. ábrán, a re- 
ciprok rácsnak az origón 
átmenő, két tengelye által 
kifeszített síkjáról. Mivel a 
gránátkristályok elemi cel
lája kocka, a reciprok rácsé 
is az, s ennek a két rács
tengelyen átmenő síkmet
szete négyzetrácsot kell 
hogy adjon. Ennek felis
merése a felvételen nem 
rögtön nyilvánvaló és egy
szerű. Tudnunk kell ugyan
is, hogy a kristály térszim
metriái bizonyos reflexiók 

kioltódását eredményezik. Tehát itt is csak azok a rácspontok jelennek meg, 
amelyeket a térszimmetria megengedett. Ennek az a nagy jelentősége, hogy 
pontosan a meg nem jelenő reflexiókból lehet a kristály tércsoportjára nézve 
következtetéseket levonni. Esetünkben ez azt jelenti, hogy — mivel a rács 
tércentrált — csak olyan reflexiók jelennek meg, amelyek indexeire fennáll, 
hogy h-}-k-f 1 páros. Ezen a felvételen — minthogy a sík átmegy az origón és 
két tengely feszíti ki — az 1 index nullával egyenlő. Hogy az előző párossági 
feltétel teljesüljön, ahhoz szükséges, hogy a másik két index egyidejűleg vagy 
páros vagy páratlan legyen. Az V  típusú csúszósík miatt 1 =  0 esetén h-nak 
párosnak kell lennie, ezért végeredményben ezen a felvételen csak a h és к 
egyaránt páros indexű reflexiók jelenhetnek meg. A reciprok rácsnak az l e i 
hez tartozó úgynevezett első rétegét láthatjuk a 6. ábrán. Az első párossági 
feltétel miatt itt h és к összegének páratlannak, azaz az egyiknek páratlannak, 
a másiknak párosnak kell lennie. Ezért hiányzanak itt a 111, 134, 221, 331 stb. 
típusú reflexiók a felvétel középső részén. A 7. ábrán az 1 =  2 indexhez tartozó 
második reciprok rácsréteget láthatjuk. Itt a tércentráltság miatt h és к 
egyaránt páros, a ’d* típusú csúszósík miatt azonban hiányzanak azok a hhl 
típusú, azaz pl. 222, 442 stb. reflexiók, amelyekre nem teljesül, hogy össze
gük néggyel osztható. A felvétel középső részén geometriai okok miatt hiányza
nak reflexiók. A fentiekből világos, hogy reciprok rácsnak ez a röntgensugaras 
leképzése még sokkal több információt ad a kristályról, mint pusztán az elemi 
cella meghatározását. Ugyanakkor a cellaparaméterek is nagy pontossággal 
mérhetők. Szabályos rendszerben a reciprok rács elemi cellájának hosszmérete 
a direkt rácsparaméter reciprokának lambdaszorosával egyenlő. Felvételeinken 
a reciprok rács, pontosabban annak síkmetszete jelenik meg, torzítatlan nagyí
tásban. Ha tehát megmérjük a felvételen a nagyított reciprok cella hosszát,
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ó. ábra. Precessziós O-rétegfelvétel: gránátkristály, hkO reciprok rácssík. 
CuKa sugárzás, у  =  25°

Fig. 5. 0-level precession photograph: garnet crystal, hkO reciprocal 
lattice plane, CuKa radiation, у  = 25°

elosztjuk a hullámhosszal és a nagyítással, akkor megkapjuk a direkt-rács 
paramétert. A filmen tizedmilliméteres pontossággal végzett hosszúságmérés 
végeredményben század-angströmnyi hibát eredményez.

A reflexiók térbeli elrendeződését és a kioltásokat tehát a kristály szim
metriaviszonyai határozzák meg. Ezek — a méretektől eltekintve — minden 
gránátkristálynál azonosak. A reflexiók intenzitását a rácspontokon elhelyez
kedő atomok minősége, pontosabban azok szóróképessége határozza meg. 
így a szisztematikus kioltások mellett az intenzitások játsszák az alapvető 
szerepet a kristályszerkezetek pontos, az atomkoordinátákat is megadó meg
határozásában. Részletes szerkezeti analízist még nem végeztünk, de ilyen 
irányban szeretnénk folytatni munkánkat.

Gránátkristályok esetében már a rácsparaméter önmagában is sokat elárul 
a kristályról. Értékét a rácsban levő két- és három-értékű kationok ionsugara 
határozza meg. Az irodalom szerint (Gn evu sev , M. A. — K a l in in , А. I. 
1956) ez a kapcsolat lineáris:

a0 = 9,125+ 1,560 R 2+ + 2,000 R3+ kX egység
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Az intézetben elvégezték annak a Börzsöny hegységi (Márianosztra) 
gránátkristálynak a kémiai analízisét, amelyről felvételeink készültek. Az elem
zés szerint az összetétel — a ,,tiszta” (szélső) tagok részarányára történő 
szokásos átszámítással — a következő:

A felvételeinkből adódó rácsparaméter-érték 11,61 Á, ami megegyezik azzal, 
amit a kémiai analízis segítségével az átlagos ionsugár-értékek és a képlet 
alapján számoltunk.

Módszerünk hatékonysága éppen abban van, hogy az egykristály-felvé
telek segítségével több információt szerezhetünk a kristály szerkezetére vonat
kozóan, mint amennyit például a röntgensugaras porfelvételből kapnánk. Ez 
különösen akkor jelentős, ha kis anyagmennyiség vagy egyéb okok miatt 
nincs lehetőség kémiai analízisre vagy porfelvétel készítésére. Éppen ezért a
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7. ábra. Precessziós 2-rétegfelvétel: gránátkristály, hk2 reciprok rácssík 
(2. réteg). CuKa sugárzás, у  = 25°

Fig. 7. 2-level precession photograph: garnet crystal, hk2 reciprocal 
lattice plane, CuK* radiation, ^ = 25°

röntgendiffrakciós egykristály-módszer — mint a komplex anyagvizsgálat 
egy része — jelentős mértékben befolyásolhatja és finomíthatja a vizsgált 
kristályról kialakított képet és új adatokkal egészítheti ki ismereteinket.

Az egykristály-vizsgálatok gyakorlati jelentősége

Vizsgálataink jelenlegi célja a földtani kutatásban közvetlenül felhasz
nálható kísérleti eredmények, adatok szolgáltatása. Ezzel kapcsolatban utalunk 
arra, hogy pl. magmás kőzetek és a kapcsolatos ércesedések képződési hőmér
sékletének és nyomásának körülményei pontosan a kőzetalkotó és akcesszorikus 
ásványok szerkezetének vizsgálatával határozhatók meg. Karbonátos kőzetek 
fő alkotóelemei genetikai szempontból csak részletes szerkezeti vizsgálatokkal 
jellemezhetők. Az egykristály-analízis fontos szerepet játszik az üledékes kőze
tek nehéz ásványainak identifikálásában és a lehordási területre sj>ecifikus tu
lajdonságokat kimutató vizsgálatában.
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Egyéb mérhető mennyiségek, különböző genetikai sajátságokra utaló 
tulajdonságok, mint például a kristályhibák, deformációk, rendezettség stb. 
mind nyomon követhetők az egy kristály-vizsgálatok segítségével.
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SINGLE CRYSTAL INVESTIGATION OF GARNET B Y  MEANS 
OF X -R A Y  PRECESSION CAMERA

by
L . F a r k a s

In the X-ray Laboratory of the Hungárián Geological Institute besides 
powder diffractometry we recently engage in making single crystalphotographs 
on minerals with precession camera. The aim of this paper is to call attention 
to the use of this method in testing materials of geological research work 
and to show that it gives a lót of mineralogical informations that cannot be 
obtained by other X-ray methods.

In the first part the theoretical base of the single crystal X-ray method 
is described and the Ewald construction of the geometry of diffraction and the 
Operation of the precession camera are given.

In the second part we show somé photographs made on garnet single 
crystals, we explain the Orientation photographs and the patterns of different 
reciprocal lattice levels. The special informations (symmetry relations, space 
group, etc.) that can be directly obtained by this method are dealt with in 
detail.


