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Műszeres ÁSVÁNYHATÁROZÁS 

XXXII. ELEKTRONMIKROSZKÓPIA

1. ELEKTRONMIKROSZKÓPIA lehetőségei, előnyei

Az elektronmikroszkópiában a minta megvilágítására felhasznált sugárforrásunk egy nagy energiájú (10–30 kV)
elektron nyaláb, szemben az optikai mikroszkópiával ahol az a látható hullámhossz tartományába eső elektromágneses
sugárzás. Az elektronmikroszkópok nagyon technika igényesek, így drágák, valamint sokkal bonyolultabb a
használatuk, mint az optikai mikroszkópoknak, viszont olyan előnyökkel is rendelkeznek, ami elengedhetetlenné teszi
mindennapos használatukat a modern ásványtanban, anyagtudományban, biológiában és számtalan egyéb
anyagvizsgálati területen. Az egyik ilyen előny a megvilágító sugárzás hullámhossza és az elméleti felbontó képesség
közötti összefüggésben rejlik. Ami szerint a megvilágító sugárzás hullámhosszának a fele a látható legkisebb részlet.
Ez 200 nm körül van a látható fény esetében, míg az elektronmikroszkópiában ez az érték nagyságrendekkel kisebb.
Tehát az elektronmikroszkóppal, még sokkal tökéletlenebb lencsék esetén is sokkal apróbb részletek figyelhetők meg.
szemben az optikai mikroszkópok általában maximális 1000–1500 X nagyítást elérő felbontásával,
elektronmikroszkóppal könnyen elérhető akár több 100 000 X nagyítás is.

50. ábra:  A felgyorsított  elektron energiája és hullámhossza közötti összefüggés.  Minél  nagyobb a sugárzás energiája,  annál rövidebb a
hullámhossz



51. ábra:  Fém ón-kristály szekunder elektron (SE) képe.  Jó látszanak a képen a 100 nm-es és annál kisebb részletek is.

52. ábra:  Mágneses baktériumok balatoni üledékből  (TEM képek) [i]
Jól látszanak a láncokba rendeződött magnetit kristályok,  amiket nem lehetne megfigyelni optikai  mikroszkóppal méretük miatt.

Jelentősen jobb az elektronmikroszkópos képek mélységélessége is, összehasonlítva ugyanarról a mintáról készült,
ugyanolyan nagyítású optikai mikroszkópos képpel. Ezért sokszor olyan nagyítástartományban is indokolt a
használata, amit még optikai mikroszkóppal is elérhetnénk, viszont a mintafelületünk térbeli, háromdimenziós felület.



53. ábra:  Optikai- és elektronmikroszkópos fotó ugyanarról a  radioláriáról  [ii ]
Az elektronmikroszkópos felvételnek sokkal nagyobb a mélységélessége,  így a
teljes radiolária  látszik  élesen egyszerre.

Az elektronmikroszkópia egyik legjelentősebb előnye az, hogy a nagy energiájú elektronok által, a mintában gerjesztett
karakterisztikus röntgensugárzás detektálása és szétválogatása alapján megmérhetjük az anyag kémiai összetételét

igen kis térfogatból (néhány µm3).



54. ábra:  A képen látható ón-kristály EDS spektruma (25 kV).

Az anyag kristályrácsán szóródó (diffraktálódó) elektronokat detektálva szerkezeti információkhoz juthatunk a vizsgált
mintáról. Mivel az elektronsugár négyszer erősebben szóródik, mint a röntgensugár, így elektron diffrakcióval jobb
felbontás érhető el, vagyis a mérés során igen kis területről történik a diffrakció, így nagyon kevés anyagmennyiség is
elegendő.

Alapszerkezetükben az elektronmikroszkópok hasonlítanak az optikai mikroszkópokhoz, csak a szükséges technikai
megoldásokban térnek el, ami az eltérő megvilágító sugárzás használatából adódik. Az elektronmikroszkópokat két
nagy csoportra tudjuk elkülöníteni felépítésük szerint: pásztázó- ("reflexiós kiépítésű", seM) és transzmissziós
("átvilágításos kiépítésű", TeM) elektronmikroszkópokra (55. ábra).



55. ábra:  Transzmissziós elektronmikroszkóp és optikai  mikroszkóp metszete.  Jól  látszik a hasonló felépítés,  de a technikai  megvalósítás eltér.

A TEM-ekben nagyon vékony (max néhány 10 nm) mintát világítunk át az elektronnyalábbal, ami nagy energiájú 100
kV–1 MV (ált.200-400 kV), így jobb áthatoló képességű. A TeM-ben előállítható nagy nagyítású (akár 1.000.000 X),
atomi felbontású kép, valamint megjeleníthetők a kristályrácson diffraktálódott elektronok, a diffrakciós kép is.
Vizsgálható energiadiszperzív spektrometriával (EDS) a kémiai összetétel is a mintából átvilágított térfogatban. A TEM
igen hasznos, elengedhetetlen műszer bizonyos anyagvizsgálati problémák (pl.: fázisazonosítás nm-es léptékben,
kristályszerkezet határozás mikrométer alatti egyedi kristályokon) megoldásában, de nem tartozik a rutin módszerek
közé, ami egyrészt a berendezés magas ára és üzemeltetési költségeiből adódik, másrészt az egyes mérések
időigénye és a minta előkészítésből származik. Így e jegyzetben nem foglalkozok vele részletesebben.



56. ábra:  Balatoni mágneses baktériumokból  (Magnetospirillum gryphiswaldense)  származó magnetit TEM, HRTEM és diffrakciós képe [iii]

A pásztázó elektronmikroszkópokkal (SEM) vastag, az elektronnyaláb számára áthatolhatatlan mintákat vizsgálunk
0,5–40 kV (ált. 10–25 kV, a TEM-eknék kisebb) energiájú elektronnyalábbal. Ebben az esetben a mintáról
visszaverődő és a mintában képződő sugárzásokat detektálva jutunk a minta felületéről nagy nagyítású (akár 300 000
X) képhez. Attól függően, hogy milyen sugárzást detektálunk elemösszetételre (rendszámra) érzékeny Bse képhez,
vagy kémiai összetételhez juthatunk a képződött karakterisztikus röntgensugárzást mérve eDs-el (vagy hullámhossz
diszperzív spektrometriával (WDs)). Lehetőség van a minta kristályszerkezetének vizsgálatára is eBsD detektorral, de
a módszer korántsem olyan jól használható és kidolgozott, mint a TeM esetében, és egyelőre még nem rutin módszer
az ásványtanban.

A SEM-eket két nagy csoportra lehet elkülöníteni felhasználás-, így az alapkiépítés szerint: a képalkotó
mikroszkópokra, ahol a felbontás, a nagy nagyítás a fontos, valamint az elemző mikroszkópokra, ahol fontosabb a
pontos kémiai összetétel meghatározása. A jó képalkotáshoz kis átmérőjű, jól fókuszált, nagy relatív intenzitású, de kis
összintenzitású nyaláb kell, míg a kémiai összetétel mérésénél a nagy összintenzitás és az igen nagy áramstabilitás a
legfontosabb. Ezek általában egymással ellentétesen változtatható paraméterek, így együttes, tökéletes
megvalósításukra nincs lehetőség, csak valamilyen optimalizálásra a kívánt felhasználás szerint. Az ásványtani,
földtudományi felhasználásnál általában fontos (ha nem a legfontosabb) a kémiai összetétel mérése, ismerete, így a
továbbiakban főleg ilyen mikroszkópok ismertetését írom le esetenként említve az egyes eltérő megoldásokat.

2. AZ ELEKTRONMIKROSZKÓPOK FELÉPÍTÉSE

Az elektronmikroszkópok egyes elemei funkciójukat tekintve nagyon hasonlóak az optikai mikroszkópokhoz, de az
eltérő sugárzásból adódóan eltérő a technikai megvalósításuk. Itt sorra vesszük az egyes elemek felépítését és
funkcióját a megvilágító "fény" (elektronnyaláb) létrehozásától, a mintára történő fokuszáláshoz szükséges részeken át,
egészen a mintában keletkezett különböző részecskék és sugárzások mérését végző detektorok működéséig. Az
optikai mikroszkópokkal való hasonlóságokat kihasználva sokszor az optikai mikroszkópok elemeivel vonok
párhuzamot az egyes részek magyarázatánál a könnyebb érthetőség kedvéért.



57. ábra:  Egy pásztázó elektronmikroszkóp elvi  felépítése

Vákuumrendszer

Az elektronmikroszkópokban a minta vizsgálatára felhasznált elektronnyaláb egy részecske sugárzás, aminek a
levegőben történő haladásakor sokkal nagyobb a hatáskeresztmetszete, mint a látható fénynek (optikai mikroszkópok),
ami egy elektromágneses sugárzás (fotonok). Még a nagy energiára felgyorsított (15–25 KeV) elektronok is erősen

szóródnak, teljesen elnyelődnek néhány cm-es levegőrétegen történő áthaladáskor, így nagy vákuum (10-5–10-10

mbar) szükséges az elektronmikroszkópokban, hogy az elektronnyaláb egyáltalán eljusson a vizsgálni kívánt mintához.

ennek megvalósításához kétlépcsős vákuumrendszert használnak. Az elővákuumot rotációs pumpával (10-2 mbar)

érik el, míg a "nagy" vákuum megteremtésére diffúziós pumpát (10-6 mbar), turbómolekuláris pumpát (10-8 mbar),

vagy ionpumpát (10-10 mbar) használnak az elérni kívánt vákuum függvényében.

Elektronágyú

Az elektronágyú feladata a vizsgálathoz szükséges elektronnyaláb biztosítása. Az elektronágyúban jönnek létre azok
az elektronok, amik nagy energiára gyorsítva alkalmasak a minta vizsgálatára.

A felhasznált katód típusa és felépítésük szerint három nagy csoportra oszthatjuk őket: wolfram-katódos ágyúk, LaB6

(lantán-hexaborid) ágyúk és téremissziós ágyúk. A wolfram katóddal szerelt ágyúknak nagy az összintenziása és
áramstabilitása, így ezek használhatók legjobban ott, ahol a kémiai összetétel mérése fontos kitétel. A LaB6 és

téremissziós katóddal szerelt ágyúk előnye a kibocsátott elektronnyaláb kisebb átmérőjéből adódó jobb területi
felbontás (nagyobb nagyítás), így ezek főleg a képalkotó elektronmikroszkópokban kerülnek beszerelésre. Az egyes
ágyúk összehasonlító adatait lásd az alábbi táblázatban.



58. ábra:  Az elektronágyúk adatainak összehasonlító táblázata

A wolfram katóddal szerelt ágyú működése

Az ilyen ágyúkban egy V-alakban meghajlított, vékony wolfram szál csúcsáról lépnek ki az elektronok. Ahhoz, hogy az
elektronok le tudjanak szakadni a wolfram szál felületéről, csökkenteni kell a kilépésükhöz szükséges energiát, amit a
szál fűtésével érünk el úgy, hogy a szál két végére 6–20 voltos egyen feszültséget kapcsolva azt izzásig fűtjük (2800
Kelvin). Az elektronok a katódra és az anódra kapcsolt nagyfeszültség (10–25 KV) hatására szakadnak le az izzó
wolfram szál csúcsáról és gyorsulnak fel a nagyfeszültség függvényében. Hogy növeljük az anód nyílásán kilépő
elektronok számát, a katódot egy kúpos hengerrel vesszük körbe (Wehnelt-henger), aminek a csúcsa nyitott, és erre a
hengerre néhány 100 V negatív feszültséget kapcsolunk. Ez a negatív töltés taszítja az elektronokat, ezáltal fókuszálva
azokat a minta irányába. Az ilyen ágyú szerkezete az alábbi ábrán látható.

59. ábra:  A wolfram katódos ágyú felépítése.  A fotón egy wolfram katód látszik



Elektronoptikai lencserendszer

Az elektronoptikai lencserendszer szerepe, hogy az elektronágyúból kilépő elektronnyalábból egy kör keresztmetszetű,
homogén intenzitású, a minta felületére jól fókuszált nyalábot állítson elő.

Ezt elektronoptikai lencsékkel és blendékkel valósítják meg. Ehhez minimálisan 3 lencsét és egy blendét használnak,
de gyártótól és technikai megvalósítástól függően ez lehet bonyolultabb is. Az elektronoptikai lencse hasonlóan
működik, mint egy optikai lencse, így az ott használt fogalmak (fókusz, asztigmia...) használhatók, de a technikai
megvalósítás merőben eltér, mert az optikában felhasznált (ált. üveg) lencséken az elektron elnyelődik alig pár µm
megtétele után.

Az elektronmikroszkópokban mágneses lencséket használunk az elektronok irányítására. Ennek fizikai alapja az, hogy
ha egy töltéssel rendelkező részecske (negatív töltésű elektron) mozog, akkor mágneses teret hoz létre maga körül,
így külső mágneses terek is hatnak rá. ebből adódóan egy mozgó elektron pályája eltérül mágneses térben, mégpedig
úgy, hogy minél nagyobb a mágneses tér, a pálya annál jobban elhajlított. A mikroszkópokban középen üreges (az
elektronok áthaladására), lágyvas borítású réztekercseket (elektromágnes) használunk. A belső részen a lágyvas nem
folytonos, ahol a generált mágneses tér kölcsönhathat az elektronokkal. Az ilyen lencsék úgy működnek, mint az
optikai "zoom"-lencserendszer, mert az elektromágneses lencse fókusza bizonyos tartományon belül tetszőlegesen
választható meg a tekercsbe vezetett áram szabályozásával. Az ilyen lencse átmetszeti rajzát lásd a következő rajzon.

60. ábra:  a:  Elektromágneses lencse átmetszeti  rajza.  b: A lencse működésének fizikai  háttere

Lencsehibák

Az elektronoptikai lencséknek nem csak a képalkotását érthetjük meg az optikai lencsék segítségével, hanem hibáikat
is, mert azok hasonlók. Sokkal tökéletlenebb elektromágneses lencséket tudunk építeni, mint optikai lencséket, így
azok hibája lényegesen nagyobb. A lencsék legfontosabb hibái: a szférikus aberráció, kromatikus aberráció és az
asztigmatizmus.

Egy optikai lencsénél akkor lép fel szférikus aberráció, ha a lencse felületére csiszolt görbületi sugár nem egyforma
minden pontban. Ez általában úgy jelentkezik, hogy a lencse domborulata nem egyforma a lencse közepén és a
szélén. Ez az elektronoptikai lencséknél azt jelenti, hogy a létrehozott mágneses tér nem homogén a lencse teljes
területén, hanem a széleken eltér. Ezáltal a lencse fókusztávolsága más a közepén és más a széleken. Ez azt
eredményezi, hogy a lencse közepén és a szélein áthaladó elektronoknak máshol lesz a fókusza, így az egyébként
pontszerű tárgy képe körré torzul. Minél nagyobb a hiba, a kör mérete annál nagyobb.



61. ábra:  Szférikus aberráció rajza

A kromatikus aberráció, vagy színi hiba azt jelenti, hogy az eltérő hullámhosszú (eltérő színű: pl. piros – kék) fényt az
optikai lencse eltérő pontba fókuszálja. ez abból ered, hogy különböző hullámhosszakra más és más a lencse
törésmutatója. ennek megfelelője az elektronmikroszkópiában az, hogy az elektronnyalábban eltérő energiájú
(hullámhosszú) elektronok vannak, így ugyanaz a mágneses tér máshová (eltérő fókuszsíkra) képezi el azokat. ez a
hiba az elektronágyútól (különösen az alkalmazott gyorsító feszültség stabilitásától) függ. Ha csak monokromatikus
elektronjaink lennének (15 KV gyorsító feszültség mellett, csak pontosan 15 keV-es primer elektronok lennének), akkor
ez a hiba nem lépne fel. Viszont, hogy a nyalábban vannak  néhány elektronvolttal eltérő elektronok (a valósában
van 14998 V és 15002 V-os elektron is), azok fókusza máshová kerül. Ez a hiba is azt eredményezi, hogy egy pont
képe körré torzul.



62. ábra:  Kromatikus aberráció rajza.

Az asztigmia azt jelenti, hogy egy lencse eltérően fókuszálja a különböző irányban haladó sugárzást, ezáltal úgy néz
ki, mintha nem körszimmetrikus lenne, hanem ellipszis alakú. Ezáltal egy kör képe nem kör lesz, hanem ellipszis. Ez
az egyetlen hiba elektronmikroszkópiában, amit felhasználóként korrigálni tudunk, és korrigálnunk is kell jó felbontású,
éles képek készítéséhez.



63. ábra:  Asztigmatizmus rajza.

Ez a három hiba összeadódik, így egy leképezett pont képe ellipszis alakúvá torzul. A szférikus- és a kromatikus
aberráció lencsefüggő, így azok minimalizálása az elektronmikroszkóp gyártók feladata, viszont az asztigmatizmus
korrigálható a mikroszkópokba épített asztigmia korrekciós lencsével. ezekkel a hibákkal jelentősen veszítünk a
fókuszálás pontosságából (így a felbontásból), de ezzel együtt is sokkal jobb felbontás érhető el
elektronmikroszkóppal, mint optikai mikroszkóppal, ami a felhasznált sugárzás sok nagyságrenddel kisebb
hullámhosszának következménye.

Az elektronoptikai oszlop felépítése

Az elektronágyú után található első lencse a kondenzorlencse. ennek segítségével teríthetjük szét, vagy
fókuszálhatjuk az elektronnyalábot annak függvényében, hogy mekkora intenzitású nyalábot szeretnénk létrehozni. Ha
nagyobb intenzitásra van szükségünk, akkor a nyalábot jobban fókuszáljuk, így a lencse után elhelyezett blende
nyílásán több elektron fog áthaladni. ez a blende egy vékony platina lemez, melyen különböző méretű (ált: 15–300
µm-es) lukak vannak. ez a kör alakú nyílás szolgál arra, hogy a nyalábunkból egy homogén, kör keresztmetszetű részt
válasszunk ki (vágjunk ki) ami továbbhalad, a nyaláb többi része (a szélei) a blendén elnyelődik, és áram formájában
elvezetődik. Annak függvényében, hogy milyen próbaáramot és nyalábátmérőt szeretnénk használni a különböző
blendék között választhatunk (minél kisebb a blende nyílása, annál kisebb a fókuszpont (javul a felbontás), de csökken
az összintenzitás).

A blende után található az objektív lencse, ami felépítését tekintve hasonló a kondenzor lencséhez. Ez a lencse
fókuszálja az elektron nyalábot a minta felületére. A lencseáram pontos szabályozásával állítható be, hogy hová
kerüljön a fókuszpont (milyen mélységű része legyen éles a mintáról alkotott képnek).

Az utolsó lencse tag az előző lencsék (kondenzor és objektív) asztigmiájának korrekciójára alkalmas. ennek a
lencsének is hasonló a működési elve, de a tekercs több (minimum 2), egymástól függetlenül vezérelhető szegmensből
áll, így a lencse által létrehozott mágneses tér alakja nemcsak körszimmetrikus lehet, hanem az a kívánt mértékben
ellipszis alakúra torzítható, ezáltal korrigálva a lencse előtti nyaláb kör alaktól való eltérését. A lencse megfelelő
használata mellett a lencse utáni nyaláb már körszimmetrikus lesz, így fókuszálva a nyalábot érhetjük el a legkisebb
fókuszpontot (azaz a legjobb felbontást).



64. ábra:  Az elektronmikroszkóp oszlopának sematikus metszete (pásztázó elektronika nélkül).

Pásztázó elektronika

Az első mikroszondák elektron optikai rendszere a fent leírtakhoz hasonlatos volt. ezekben lehetőség nyílt a minták
kémiai összetételének elemzésére, de csak optikai kép volt megfigyelhető egy párhuzamosan működő (hagyományos)
optikai mikroszkóppal. Jelentős előrelépést jelentett az elektronnyaláb mozgatásának megoldása a minta felszínén
(pásztázó elektronmikroszkópia), mellyel lehetővé vált a minták felületérő látszólagos kép létrehozása elektronokkal.
Az elektronnyaláb mozgatását megvalósító rész neve a pásztázó elektronika.

A nyalábmozgatás azon alapul, hogy egy töltéssel rendelkező részecske mozgása megváltozik elektromosan töltött
térben. Ha egy feltöltött kondenzátor fegyverzetei közé egy elektront lövünk be a fegyverzettel párhuzamosan, akkor a
vonzás – taszítás elve alapján a pályája eltérül a pozitívan töltött fegyverzet felé. Minél nagyobb töltést alkalmazunk,
annál nagyobb az eltérés mértéke.

 ELEKTRON PÁLYÁJA ELEKTROMOS TÉRBEN



65. ábra:  Elektron pályája elektromos térben

Ha egymásra merőlegesen két kondenzátort alkalmazunk, akkor nem csak egy vonal mentén, hanem két dimenzióban
(a minta felületén) tetszőlegesen téríthetjük el az elektronnyalábot. Ha megfelelően változtatjuk a feszültséget az x- és
y-irányú fegyverzeteken, elérhető az, hogy a kiválasztott területen soronként pásztázva tapogassa le a felületet az
elektronnyaláb. Ilyen elven működnek a képcsöves (régi típusú) TV-k is, ahol egy elektroncsőből egy elektronnyaláb
mutat a képernyő közepére. Ahhoz, hogy képet lássunk, a nyalábot végig kell mozgatni a képcső teljes felületén.

66. ábra:  A pásztázó elektronika működési  elve

Nagyítás

Az elektronmikroszkópokban a mintán történő pásztázással párhuzamosan történik a detektált jel megjelenítése egy
képernyőn. ez a detektált jel általában a szekunder elektronok (se), vagy visszaszórt (back-scattered) elektronok
(Bse) mennyisége az adott pontból. ez rajzolja ki a látszólagos képet a minta felületéről. A megfigyelt kép nagyítása a
megjelenített kép és a mintán letapogatott terület méretének hányadosa. Ha egy 0,03 mm-es részt tapogatunk le a
mintán és azt egy 300 mm-es monitoron jelenítjük meg akkor a nagyítás 10 000 x (300 mm/0,03 mm) lesz. A
pásztázott terület méretének tetszőleges megválasztásával tetszőleges nagyítást érhetünk el egy adott tartományban.




 ELEKTRONMIKROSZKÓP PÁSZTÁZÓ EGYSÉGÉNEK MŰKÖDÉSE

67. ábra:  Az elektronmikroszkóp pásztázó egységének működése.  (sematikus metszete).

 ELEKTRONMIKROSZKÓP SEMATIKUS METSZETE

68. ábra:  Az elektronmikroszkóp sematikus metszete (pásztázó elektronikával).

3. ELEKTRONSUGÁR – ANYAG KÖLCSÖNHATÁSA





A primer elektronsugár és a minta kölcsönhatásakor másodlagos sugárzás keletkezik. Az anyag – elektron
kölcsönhatása az elektron méretéből adódóan elektron – atom kölcsönhatásként vizsgálható. Többféle kölcsönhatás
játszódik le, melynek során többféle részecske és sugárzás keletkezik. Ezen részecskéket, sugárzásokat detektálva
juthatunk különböző információkhoz a mintáról. Kellően vastag minta esetén keletkezik: szekunder elektron (se),
visszaszórt (back-scattered) elektron (BSE), Auger elektron (AE), látható fény, azaz katódlumineszcens sugárzás (CL),
karakterisztikus röntgensugárzás, fékezési röntgensugárzás és a mintában elnyelődnek elektronok is, ami mintaáram
formájában jelentkezik. A fékezési sugárzáson kívül mindegyik hordoz hasznos információt a vizsgált anyagról, de a
legelterjedtebben detektált részecskék és sugárzás az SE, BE és a karakterisztikus röntgensugárzás. Vékony minták
esetén az elektronok át is hatolhatnak az anyagon rugalmas, vagy rugalmatlanul szórt elektronok formájában, amikkel
a transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) foglalkozik. Ez pásztázó elektronmikroszkópoknál (SEM) nem áll fent.

69. ábra:  Elektronnyaláb – anyag kölcsönhatása.

Visszaszórt elektronok

Azok az elektronok a visszaszórt elektronok, amelyek ugyanabból a felületből lépnek ki, ahol behatoltak a mintába, és
kezdeti energiájuknak csak elhanyagolható része veszett el. A visszaszórt elektronok rugalmas szóródás során jönnek
létre, ahol a primer elektron egy Coulomb kölcsönhatás során, az atommagon szóródik. ez leegyszerűsítve úgy
képzelhető el, hogy az elektron közel halad el az atommaghoz, ahol mozgásának iránya megváltozik (0–180°), de
sebessége (energiája) nem változik lényegesen. A több KeV energiájához képest az energiaveszteség kisebb, mint 1
eV.

70. ábra:  a:  Rugalmas szóródás rajza egy atomon. b:  és a mintafelületen.



Minél nagyobb egy atommag (minél nagyobb a rendszám) annál nagyobb a kölcsönhatás valószínűsége. Tehát
konstans sugárzás mellett a nagyobb rendszámú atomok több visszaszórt elektront produkálnak. Ez alapján
kijelenthető, hogy a visszaszórt elektronok mennyisége a minta átlagrendszámától függ. (Mennyiségüket általában
csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a felület döntöttsége.)

71. ábra:  a:  A visszaszórt elektronok képződésének hatáskeresztmetszete a rendszám függvényében. b: és a felület döntöttségének
függvényében

Az átlagrendszám a mintát felépítő atomok rendszámának, a mennyiséggel (koncentrációval) súlyozott matematikai
átlaga. Pl. kvarc: SiO2 = (14Si+2x8O)/3=10,00, míg pirit: FeS2 = (26Fe+2x16S)/3=19,33, és kalkopirit: CuFeS2 =

(29Cu+26Fe+2x16S)/4=21,75. Így a pirit világosabb egy BSE képen, mint a kvarc, de a legvilágosabb a kalkopirit. Egy

Bse képről nem dönthető el az összetételük, de hogy melyiknek nagyobb az átlagrendszáma, az igen. (91. ábra) Az
átlagrendszám – világosság összefüggés a valóságban kissé eltér a lineáristól, de a legtöbb esetben megfelel a
kívánalmaknak.

Szekunder elektronok

A szekunder elektronok olyan kisenergiájú elektronok, amik a mintából szakadnak le és elhagyják a minta felszínét. A
szekunder elektronok rugalmatlan kölcsönhatás során jönnek létre, ahol a primer elektron (vagy visszaszórt elektron)
ütközik a minta atomjának egy elektronjával és kiszakítja az a helyéről. ennek során a primer elektron energiát veszít,
energiájának egy része átadódik a kiszakított elektronnak. Attól függően, hogy a kölcsönhatás a legkülső elektron
héjon, vagy egy belső héjon játszódik le, megkülönböztetünk kis- és nagyenergiájú szekunder elektronokat.



72. ábra:  Kis- és nagyenergiájú szekunder elektron keletkezése.

A primer és visszaszórt elektronok a mintában megtett útjuk során (1–5 µm) mindenütt generálnak szekunder
elektronokat. A szekunder elektronok energiája nagyságrendekkel kisebb, mint a visszaszórt elektronoké. Definíció
szerint a szekunder elektronok energiája mindig kisebb, mint 50 eV. ezeknek az elektronoknak a mintában megtehető
szabad úthossza igen kicsi (1–10 nm), ami azt eredményezi, hogy csak a minta felületének közelében képződő
elektronok képesek a mintát elhagyni. Az ennél mélyebben képződő elektronok elnyelődnek a mintában, és mintaáram
formájában jelentkeznek.

73. ábra:  A szekunder elektronok képződése a mintában. Csak a felület közelében képződő SE tudja a mintát elhagyni.

A keletkező szekunder elektronok mennyisége erősen függ a felület döntöttségétől, mert minél döntöttebb a felület,
annál több szekunder elektron képződik olyan távolságra a felülettől, ahonnan el tudja érni a minta felszínét.

 SZEKUNDER ELEKTRON SZÖGFÜGGÉSE



74. ábra:  A szekunder elektronok mennyiségi függése a felület döntöttségének függvényében

Röntgensugárzás

Röntgensugárzás keletkezik, ha szilárd anyagot bombázunk nagy energiájú elektronokkal. Kétféle mechanizmusa van
a röntgensugárzás képződésének. ez a két folyamat különböző, és jól elkülöníthető röntgensugárzást hoz létre. A
folyamatos spektrumú fékezési röntgensugárzás a primer elektron és az atommag között lejátszódó rugalmatlan
kölcsönhatás eredménye, míg a jól meghatározott energiákkal jellemezhető karakterisztikus röntgensugárzás, minden
elemre jellemző energiájú, különböző energiaszintek közötti elektronátmenetek eredménye.

75. ábra:  Egy elem röntgenspektruma az energia függvényében. Jól  látszik a karakterisztikus röntgen- és a háttérsugárzás.

Fékezési röntgensugárzás

A fékezési röntgensugárzás a primer elektron energiavesztésekor keletkezik, annak hatására, ha közel halad el egy
atommaghoz, ahol annak nagy az elektromos tere. Ekkor energiáját egy, vagy több lépésben leadhatja. A leadott
energia a vizsgált szinten tetszőleges lehet (maximum a primer elektron energiája), így a kibocsátott röntgensugárzás
spektruma folytonos. Ez a folytonos sugárzás a háttér, ami méréskor zavaróan hat. Ez a háttér korlátozza az alacsony
koncentrációban jelen lévő elemek kimutatását, mert azok gyenge, karakterisztikus jele elveszik a hátterben.




76. ábra:  Fékezési röntgensugárzás keletkezésének rajza.

Karakterisztikus röntgensugárzás

A karakterisztikus röntgensugárzás az atom egyes elektronpályái közötti elektronátmenetek során felszabaduló
energia. Ha egy több elektron héjjal rendelkező atom egyik belső elektronhéjáról kiütünk egy elektront egy primer
elektronnal, akkor az atom elektronszerkezete instabillá válik. Ez az állapot úgy stabilizálódik, hogy a kilökött elektron
egy külsőbb (nagyobb energiájú) héjról pótlódik. A belépő elektron a két pálya közötti energiakülönbséget röntgen foton
formájában kisugározza. ez a kisugárzott energia egyedi, és jellemző a kibocsátó atomra, így a foton energiájának
mérésével azonosítani tudjuk a kibocsátó atomot.

77. ábra:  karakterisztikus röntgensugárzás keletkezése.

Attól függően, hogy melyik héjról ütöttünk ki elektront, és az melyik héjról pótlódik, a keletkezett sugárzást máshogy
jelöljük. Ha a legbelső héjat gerjesztettük, akkor K-sugárzásról, majd egyre kijjebb, L- és M-sugárzásról beszélünk. Ha
belépő elektron az eggyel kintebbi pályáról érkezik, akkor α-val, ha két héjjal kintebbről érkezik β-val jelöljük. Az egyes
alhéjakat is megkülönböztethetjük α1, α2-ként attól függően, hogy melyik alhéjról jött az elektron.



78. ábra:  Egy atom rajza a különböző sugárzásokkal
(a,:  b,:  Az ezüst elektronpályáinak energiaszintjei közötti  átmenetek energiái; c,: az ezüst energia-diszperzív spektruma. A
markernél  az összegcsúcs látszik  (az intenzív  csúcs kétszerese).

Egy adott elem adott karakterisztikus sugárzásának (pl. , vagy ) energiája mindig állandó, az nem függ

az elem izotópjától (S32, vagy S34), vagy a vegyérték állapotától (Fe0, Fe2+, vagy Fe3+) (Valójában olyan kis
mértékben tér el, hogy az adott módszerrel nem mérhető a különbség). ezen karakterisztikus sugárzást mérve tudjuk
megállapítani az anyag kémiai összetételét. Ezt használja fel a röntgen spektroszkópia.

Katódlumineszcens sugárzás

Néhány anyag elektronokkal történő bombázás hatására látható fényt bocsát ki. ez a katódlumineszcens sugárzás
(CL). Ha egy atom külső elektronhéján egy elektront gerjesztve, az a vezetési sávba kerül, majd onnan visszaugrik
alapállapotba, akkor energiáját több úton leadhatja. Ezek közül az egyik az, hogy egy fotont bocsát ki. Ennek a
fotonnak az energiája viszonylag alacsony (néhány eV), ami a látható fény tartományba esik. Ezt a fotont akár
szemmel is megfigyelhetünk, de detektorokkal is rögzíthetjük, vagy akár a hullámhosszát is megmérhetjük. Egyes
anyagok vizsgálatánál ez igen fontos lehet (pl. gyémánt, kvarc, kalcit, cirkon), de speciális jellege miatt nem kerül
részletesebb tárgyalásra.



79. ábra:  Katódlumineszcens sugárzás keletkezése.

Auger elektronok

Amikor egy belső héjon gerjesztett atom visszakerül normál állapotába, nem csak röntgen fotont bocsáthat ki, hanem a
helyett kilökődhet egy másik, külsőbb héjon elhelyezkedő elektron is. ez a jelenség az Auger effektus, és az így
kilökődő elektronokat hívjuk Auger elektronoknak. ezen Auger elektronok vizsgálatával foglalkozik az Auger
spektroszkópia. Az Auger elektronok képződésével csökken a kibocsátott karakterisztikus röntgensugárzás, így a
pontos mennyiségi számolásnál ezért ezt is figyelembe veszik az adatok korrekciójakor.

80. ábra:  Auger elektron képződése.

A gerjesztési térfogat

Az elektronok energiájuk függvényében valamekkora utat tesznek meg a szilárd anyagban. Ez az úthossz függ a
kezdeti energiájuktól és az anyag kémiai összetételétől, ami az elektronmikroszkópiában jellemzően pár µm-es.

81. ábra:  Behatolási mélység táblázat.

A mintában végbemenő rugalmas és rugalmatlan szóródás során a primer elektronok mozgásának iránya megváltozik,
így azok pályája eltérő lesz egymástól. Jól fókuszált nyaláb esetén is, a nyalábnál átmérőjénél lényegesen nagyobb
(ált. kb. 1 µm) területet járnak be (a mélységi behatolás az anyagba szintén µm nagyságrendű), ezáltal a keletkező

sugárzások nem egy "pontból" jönnek, hanem egy általában néhány µm3-os térfogatból, az úgynevezett gerjesztési
térfogatból. A meghatározásához, hogy egyes elektronok milyen utat járnak be, és hol generálnak például
karakterisztikus röntgensugárzást, az eddigi legjobb megoldás a MonteCarlo szimuláció. Egy ilyen szimuláció
végeredményét lásd alább.



 

82. ábra:  Elektronok pályájának szimulációja Monte Carlo módszerrel  (20 kV gyorsító feszültség, fém réz minta). a:  elektron útvonalak, b: CuKα
röntgen fotonok gerjesztése.

A gerjesztési térfogat alakja és nagysága a gyorsító feszültségtől és a minta összetételétől (átlagrendszámától) függ.
Alacsony átlagrendszámú anyagoknál a gerjesztési térfogat körtére hasonlít, míg nagy átlagrendszám esetén ez
közelít a félgömbhöz. A gyorsító felszültség növelésével a gerjesztett térfogat alakja nem változik, de mérete minden
irányban nő.

 GERJESZTÉSI TÉRFOGAT



83. ábra:  A gerjesztési térfogat rendszám és gyorsító feszültség függése

Az, hogy a minta és az elektron nyaláb kölcsönhatásakor keletkező részecskék és sugárzások milyen térfogatban
képződnek a mintában, és milyen mélységből tudnak kilépni az anyagból, hogy detektálni tudjuk azokat, változó. ez
erősen függ a másodlagos sugárzás fajtájától. Kis energiájú sugárzások, különösen a részecske (elektron) sugárzások
(se, Auger elektron), hiába képződnek mélyebben is (mint pl. a röntgensugárzás), csak a minta felületének közeléből
tudnak kilépni, mert rövid út megtétele után elnyelődnek a mintában és adszorbeált áramként jelentkeznek. ezzel
ellentétben, a keletkező röntgen fotonok a teljes gerjesztési térfogatból kiléphetnek, mert a röntgen foton
nagyságrendekkel nagyobb utat képes megtenni az anyagban anélkül, hogy elnyelődne (karakterisztikus-, és fékezési
röntgen). A katódlumineszcens foton (látható fény) kilépési mélysége az adott anyag optikai átlátszóságától erősen
függ.




84. ábra:  Gerjesztési  térfogat a  különböző másodlagos sugárzások kilépési  mélységeivel.

ezt az egymástól eltérő térfogatot mindig szem előtt kell tartani a különböző elektronmikroszkópos képek és mérések
értelmezésekor. Például sokkal kisebb szemcséket, fázisokat tudunk megfigyelni egy SE, de még egy BSE képen is,
mint amiről önálló kémiai elemzést tudunk végezni.



85. ábra:  Önállóan nem mérhető a pontos összetétel túl apró lamellák,  szemcsék,  diffúz zónák esetében.

4. A különböző SUGÁRZÁSOK (SE, BSE, KARAKTERISZTIKUS RÖNTGEN) DETEKTÁLÁSA: KÉPALKOTÁS,
KÉMIAI ÖSSZETÉTEL MEGHATÁROZÁSA

A mintából kilépő, különböző elektronok (se, Bse, Auger) és elektromágneses sugárzások (röntgen, CL (látható
fény)) detektálásához, azok mérésére alkalmas detektorokkal vesszük körbe a mintát, a mikroszkóp mintaterében. Egy
mikroszkópon általában többféle detektor található (geológiai alkalmazáshoz legalább SE, BSE és Röntgen), amit
tetszés szerint válthatunk, vagy esetleg egy időben is használhatunk. ezen detektorok jelét használhatjuk fel
képalkotáshoz, vagy a kémiai összetétel meghatározásához.

Szekunder elektronok detektálása, SE-kép

Mivel a mintából kilépő szekunder elektronok a minta felületének közeléből jönnek, és mennyiségük függ a felület
döntöttségétől, így segítségükkel a minta felszíne (topográfiája) nagy felbontással megjeleníthető. Az se-k energiája
kicsi, így ez azt is eredményezi, hogy mozgásukat könnyen tudjuk irányítani, így a szekunder elektron detektor
elhelyezhető a mintától távolabb. Az everhart–Thornley detektor az egyik alkalmas eszköz a se detektálására. Itt a
detektor egy szcintillátor ernyő, ahol a becsapódó elektronok egy látható fény tartományba eső fotont hoznak létre. ezt
a foto-jelet tovább erősítjük foton-sokszorozóval (fotomultiplier), majd elektromos jellé alakítjuk. A detektor elé egy
Farraday-kalitkát (fém rácsot) helyezünk el, amire pozitív töltést kapcsolva (ált. +250 V), még a más irányba mozgó
szekunder elektronok is összegyűjthetők. A detektor irányába mozgó Bse-k is megjelennek a jelben, de ha a detektort
távolabb helyezzük el, akkor arányuk elhanyagolhatóvá válik. Mennyiségük a távolsággal négyzetesen csökken, míg
az összes se-t továbbra is begyűjtjük.



86. ábra:  Az Everhart–Thornley detektor működési  elve.

Az Everhart–Thornley detektor nemcsak a szekunder elektronok, hanem a visszaszórt elektronok detektálására is
alkalmas. Ekkor a Farraday-kalitkán -50 V-os feszültséget hozunk létre, ami az összes, még pontosan a detektor
irányába mozgó SE-t is eltéríti (SE energiája <50 eV), így csak a BSE-k jutnak a detektorba.

Ha az anyag homogén összetételű, akkor a meredekebb felületek fényesebbnek látszanak, mint a vízszintesek, bár ha
a felület pont a detektorral ellenkező irányba dől, akkor a jel (így a fényesség) csökken. ez olyan hatást eredményez,
mintha a mintát egyszerre diffúz fénnyel és direkt fénnyel (ami a detektor irányából jön) is megvilágítanánk, miközben a
mintát felülről nézzük. ez jól látszik a következő ábrán.

87. ábra:  SE képek kontrasztjának kialakulása.



88. ábra:  SE mintaképek: a:  ón-kirstály,  b: azbeszt szál, c:  kovavázú alga, d: agyagásvány lemezes kristályai.

A képek mélységélessége

A mélységélesség az a sáv egy képen, amin belüli részek élesen jelennek meg. Más szavakkal az élességi síktól
(fókusz síktól) a még elfogatható élesség határáig terjedő tartomány.

Egy mikroszkóp mélységélessége adott fókusztávolságnál az a távolság, amivel az optikai tengely irányában (a lencse
felé, vagy távolodva) kimozdulva a fókuszsíkból, a még leképezett pont kör alakú képének átmérője kisebb, vagy
megegyezik a mikroszkóp felbontásával.

ez azt jelenti, hogy amíg a megjelenítő képernyő egy pixeléhez tartozó valós jelprodukáló terület kisebb, vagy egyenlő,
mint a hozzá arányított pixelméret, addig éles képet látunk, viszont ha ez a terület nagyobb, akkor a pixeleken
megjelenő információ átfedésben van, így homályos lesz a kép.



89. ábra:  Mélységélesség rajza.

Az elektronmikroszkópok mélységélessége adott nagyításnál sokkal jobb (általában legalább 100-szoros), mint az
optikai mikroszkópoké, így sokszor indokolt a használatuk olyan esetekben is, ahol a kívánt nagyítás könnyen elérhető
lenne optikai mikroszkóppal is.



90. ábra:  Az elektronmikroszkópoknak sokkal  nagyobb a mélységélessége ugyanolyan nagyítás mellett, mint az optikai  mikroszkópoknak.

Visszaszórt elektronok detektálása, BSE-kép

A visszaszórt elektronokat általában félvezető detektorral detektáljuk. (Az everhart–Thornley detektor is használható,
de a kép kevésbé jó minőségű.) Az elektronok nagy energiája miatt, azokat nem tudjuk a mintától távolabb elhelyezett
detektorral összegyűjteni, ezért a detektor a minta közelébe, fölé helyezzük. Az egyik jó technikai megoldás az, hogy a
detektor gyűrű alakú, így elhelyezhető közvetlenül az oszlop alján (a primer sugár a detektor közepén lévő lyukon
áthalad). A detektorban a visszaszórt elektronok mennyiségével arányos elektromos áram keletkezik, amit mérve
megjelenítünk a Bse képeken. Ahhoz, hogy a legjobb Bse képeket tudjuk előállítani polírozott felületű minták
szükségesek, ahol nem jelenik meg a morfológia, csak az átlagrendszám különbség.



91. ábra:  Piritkristályok (sötét) kalkopiritben (világos), Balánbánya.



92. ábra:  As- és Sb-zónás pirit apró szfalerit  kristályokkal (szfalerit  (13), pirit (1), As- (és Sb)-zónás pirit (2).

Karakterisztikus röntgensugárzás mérése, kémiai összetétel meghatározása

A mintában keletkező röntgensugárzás mérésére, és így a kémiai összetétel meghatározására kétféle, alapvetően
különböző röntgen spektrométer létezik. Az energia-diszperzív (eD = energy-dispersive) típus az egész
energiaspektrumot egyszerre méri, és jeleníti meg az intenzitást az energia függvényében. A hullámhossz-diszperzív
(WD = wavelenght-dispersive) spektrométerek pedig egy általunk választott kristályon történő Bragg-reflexiót
kihasználva válogatják szét a különböző hullámhosszú (energiájú) sugárzásokat, így egyszerre csak egy hullámhosszú
sugárzás kerül a detektorba. Az eD spektrométerekkel gyorsabb a mérés, és egyszerűbb a használatuk, viszont a WD
spektrométereknek jobb az energiafelbontása, valamint az általuk elérhető kimutatási határ is alacsonyabb. A kétféle
detektor eltérő típusú méréseknél lehet előnyösebb, mint a másik, így ha a rendelkezésünkre áll mindkét változat,
akkor az elvégzendő mérés függvényében választunk detektort, de akár kombinálhatjuk is őket egy méréshez. A két
típus lentebb kerül részletes ismertetésre.

Energia-diszperzív spektrometria

Az energia-diszperzív detektorok anyaga félvezető anyagból, általában szilíciumból, ritkább esetben germániumból
készül, ahol a vegyérték-elektronhéj normális állapotban teljesen feltöltött elektronokkal. Itt a vezető sáv és a vegyérték
elektronhéj között egy energia "hézag" (1,1 eV különbség si-nél) helyezkedik el, ami elegendő ahhoz, hogy
szobahőmérsékleten csak néhány elektron tudjon átugrani a vezető sávba, így alapesetben az anyagnak nagy az
ellenállása. Amikor egy ilyen detektorba egy röntgen-foton belép, akkor az elnyelődik és Auger-, valamint foto-
elektronokat hoz létre, melyek energiájának egy része arra fordítódik, hogy a vegyértékelektronok közül néhány a
vezetési sávba lépjen fel. egy ilyen reakció során egy vezető elektron és egy "elektronlyuk" pár képződik. egy pár
képződéséhez 3,8 eV energiára van szükség szilícium esetén. A detektorba érkező foton annyi "elektron-lyuk"-párt hoz
létre ahányszor nagyobb az energiája. Például egy Al Kα foton energiája 1,487 KeV, így átlagosan 391 "elektron-lyuk"-
párt generál, míg az Ni Kα foton (7,477 KeV) 1970 db párt hoz létre. Ha a félvezető kristály két végére egy elő-feszítés
kapcsolunk (ált. 500 V), akkor a feszültség hatására az elektronok a pozitív irányba-, míg a lukak a negatív töltés felé
vándorolnak és ott semlegesítődnek, egy jól mérhető elektromos impulzust generálva. ennek a jelnek a nagysága



arányos a keletkezett elektronok mennyiségével. Ezt mérve azonosítható az eredeti röntgen-foton. A detektor
kristályból a jel először egy előerősítőbe jut, ami közvetlenül a kristály mögött helyezkedik el, majd innen egy további
erősítőn keresztül jut el egy számítógépbe, ahol feldolgozásra kerül.

 FÉLVEZETŐ DETEKTOR MŰKÖDÉSI ELVE

93. ábra:  Félvezető detektor működési  elve

a): a  vegyérték-elektronok a vezetési  sávba kerülnek egy röntgen-foton elnyelődésekor.  b): a  vezető elektronok és a "lyukak" a  detektor két  végére
vándorolnak és ott  semlegesítődnek.

94. ábra:  Félvezető detektor sematikus rajza

A korábbi kiépítésű szilíciumos detektoroknál (a mai napig is gyakran használt), még nem tudták az összes




szennyezést eltávolítani a kristályból, így azok negatív hatását ellensúlyozandó lítiummal szennyezték a kristályt. Ezek
a Si(Li)-, vagy Li-szennyezett (drifted) szilícium detektorok. ezek a detektorok használat közben erős hűtést
igényelnek, mert egyébként a lítium kidiffundál a kristályból. Itt a hűtést cseppfolyós nitrogénnel oldják meg, ahol a
nitrogén tartály és a detektor közötti hőcsere egy réz rúd (cold-finger) segítségével történik.

Az újabb megoldású szilícium detektorok az ún. SDD detektorok (silicon drift detector), amik már nagy tisztaságúak,
így nem igényelnek Li-szennyezést, így erős hűtést sem. Itt a detektorhűtés már megoldható termo-elektromosan
(Peltier-hűtés), így nem igényel folyamatos cseppfolyós nitrogén ellátást. ezen detektorok jelentős előnye továbbá,
hogy lényegesen nagyobb jelet is képesek feldolgozni. A korábbi 2 000 cps-el (Si(Li)-detektorok) (counts per second =
beütés per másodperc) szemben, ezek akár 100 000 cps mellett is pontosan működtethetők. Az sDD-knél egy sor
gyűrű alakú elektróda található a detektor kristály alatt, így a jel nem csak "lefelé" mozog a detektorban, hanem a
detektor közepén, egy kis területen koncentrálódik. Ez biztosítja azt, hogy nagy jelintenzitásokat is kezelni tudjon a
detektor nagyon alacsony detektor ellenállás mellett.

95. ábra:  Az SDD-detektor működési  elve.  A körkörös szerkezetű előfeszítés miatt a  jel  tölcsérszerűen a detektor közepére vándorol, így jobb a
jelbegyűjtés.

A félvezető detektorokba egy ablakon keresztül jut be a sugárzás a mintatérből. A detektort a szennyezés (pl. olaj,
vízgőz a mikroszkóptérből) és a folyamatos vákuum fenntartása miatt (pl. mintacsere, szerelés) szükséges leválasztani
egy olyan ablakkal, ami ellenáll a légköri nyomásnak. Ez korábban egy néhány (8–25) µm vastag berillium ablak volt,
de manapság elterjedtebbek az úgynevezett "vékony ablakok", amik különböző polimerekből készülhetnek. A berillium
ablakokkal csak a Na és nehezebb elemek detektálhatók, mert a lágyabb röntgensugarak elnyelődnek az ablak
anyagában. A polimer ablakokkal a megvalósítástól függően a detektálható elemek már a bórtól, széntől, vagy
nitrogéntől indulnak, így a "könnyű elemek" is detektálhatók.

Az energia-diszperzív detektorok energia felbontása: A valóságban a röntgen foton által generált "elektron–lyuk" párok
mennyisége nem mindig azonos, hanem statisztikus. Gauss-eloszlást mutat egy átlagérték körül. Az eloszlást a
spektrumban kirajzolódó csúcs félérték-szélességével szokták jellemezni, ami az energia szélesség, ahol a csúcs
intenzitása a felére csökken (xx. ábra). ebben a detektor és az előerősítő elektromos "zaja" is megjelenik. ez az érték
más és más különböző energiákra, így ezt hagyományosan az Mn  (5,989 KeV) vonalára szokták megadni egy
detektor esetében, az összevethetőség kedvéért. A jó detektorok felbontása jelenleg 130 eV-körül mozog (a legjobbak:
120 eV). ez azt jelenti, hogy ennél kisebb energiakülönbségű sugárzásokat a detektor nem tud felbontani, így azok
nem határozhatók meg külön.



96. ábra:  Félérték szélesség rajza.  A detektorok felbontását  az MnKα vonalon mérik, az összehasonlíthatóság érdekében.

ezzel a limitáló tényezővel együtt is a detektor jól használható sok geológiai típusú mérés során, viszont vannak olyan
feladatok, amiket nem lehet megoldani. Egyik ilyen feladat az S  – Mo  – Pb  vonalak felbontása (S,
Mo, Pb mérése, pl. galenit vagy szulfosók), mert azok energiája túl közel esik egymáshoz (S  = 2,308 KeV, Mo 

 = 2,293 KeV, Pb  = 2,346 KeV). Hasonló a probléma a Ti  – Ba , a Si  – Sr  és a P 
 – Zr  detektálásánál is, bár nagyobb koncentrációknál a csúcs nem Gauss alakjából felismerhető az elem
jelenléte. Ilyen problémáknál a hullámhossz-diszperzív spektrométerek használhatók, lényegesen jobb (1–10 eV)
energia felbontásuk miatt.



97. ábra:  Pb és S vonalak mérése EDS (a, ábra)  és WDS-el (b, ábra). Jól  látszik,  hogy a WDS felbont olyan vonalakat is,  amiket az EDS nem
tud.

Ha az ED detektorral azonosított jeleket ábrázoljuk az energia függvényében, megkapjuk a minta mért
röntgenspektrumát. Általában 0–10 KeV között detektáljuk és jelenítjük meg a spektrumot, de a gyorsító feszültségtől
függően akár 20–25 KeV-ig is detektálhatunk. e fölötti tartományban már nehezen tudjuk gerjeszteni az elemeket, és a
detektor (si) hatásfoka is jelentősen csökken.



98. ábra:  Egy almandin EDS spektruma.

A spektrumon kirajzolódó csúcsok helyéből azonosíthatjuk a mintában található elemeket. A csúcsok területe pedig az
egyes elemek mennyiségével függ össze. A mennyiségi meghatározást lásd alább a hullámhossz-diszperzív
spektrométerek ismertetése után.

Hullámhossz-diszperzív spektrometria

A hullámhossz-diszperzív spektrométerekben (WDs) az eltérő energiájú (hullámhosszú) röntgensugarakat
geometriailag más helyre reflektáljuk vissza egy ismert rácsállandójú analizátor kristállyal, így egyszerre csak egy
hullámhosszú sugárzás jut a detektorunkba. ez a kiépítés nagyságrendekkel jobb energiafelbontást tesz lehetővé, de
általában kisebb a jel ugyanolyan próbaáram mellett, mint az EDS rendszereknél. Ezt ellensúlyozandó általában
nagyobb (20–100 x) áramot használunk. A detektor jobb felbontásából adódóan alacsonyabb a háttér (mert kisebb
tartományt mérünk egyszerre), így legalább egy nagyságrenddel jobb csúcs – háttér arányok miatt a WD
spektrométerek kimutatási határa sokkal jobb, mint az ED spektrométereké.

A WD spektrométer működési elvében és felépítésében nagyon hasonlít a goniométerrel szerelt röntgen-
diffraktométerekhez. Itt is a Bragg-reflexiót használjuk fel, amit a Bragg-egyenlet ír le, azzal a különbséggel, hogy a
diffraktométernél ismerjük a sugárzás hullámhosszát, és bizonyos szögtartományt letapogatva az ismeretlen anyag "d-
értékeit" határozzuk meg, míg itt ismert "d-értékű" analizátor kristályt használva a különböző hullámhosszakat mérve
állapítjuk meg az anyag összetételét.

A Bragg egyenlet: . Az egyenlet azt írja le, hogy milyen beesési szög mellett történik diffrakció adott
hullámhosszú sugárzás esetén. Ahol n egész szám, azt mutatja meg, hogy hányadik atomsíkról történik a szóródás,
ami általában 1.  a röntgensugár hullámhossza, d a reflektáló atomsíkok távolsága és  a beesési szög.

 BRAGG EGYENLET



Ahhoz, hogy az összes mérhető elemet detektálni tudjuk, többféle "d-értékű" analizátor kristályt kell használni. A
legelterjedtebben használt kristályokat az alábbi táblázat foglalja össze:

kristály neve d-érték (Å): mérhető hullámhossz (Å) mérhető elemek

STE 100,4 21,7 – 93,0 B–O, Ca–V

TAP 25,757 5,57 – 23,9 O–P, Cr–Nb, La–Hg

PET 8,742 1,89 – 8,10 Al–Fe, Kr–Dy, Lu–U

LiF 4,027 0,87 – 3,73 K–Sr, Cd–Np

100. ábra:  A leggyakrabban használt  analizátor  kristályok főbb jellemzőikkel.

A WD spektrométernél a minta, az analizátor kristály és a detektor mindig egy fókuszkörre (ez a Rowland-kör) esik. Az
analizátor kristály erre a körre van csiszolva (Johansson-geometria), vagy hajlítva (Johann-geometria) (mindkettőnek
van előnye és hátránya egymással szemben), hogy ne csak egy pontból jussanak a sugarak a detektorba, hanem a
kristály teljes felületéről, ezáltal jelentősen növelve a detektorba jutó sugárzást, így az jelintenzitást. A minta – az
analizátor – és a detektor úgy helyezkedik el mindig a fókuszkörön, hogy egy egyenlő szárú háromszöget alkossanak.
A különböző hullámhosszak között úgy tudunk váltani, hogy változtatjuk a sugárzás beesési szögét az analizátor
kristályon, azaz a kristályt forgatjuk a mintához képest úgy, hogy közben az közeledik, vagy távolodik, hogy mindig a
fókuszkörön maradjon. Ezzel a mozgással szinkronban természetesen a detektor is mozog.

 




101. ábra:  WD spektrométer

a): WD spektrométer rajza.  b): mozgó WD spektrométer.  λ=d*L/R ahol  λ a detektált  hullámhossz, d  az analizátor  kristály  reflektáló irányba eső
rácsállandója, R a spektrométer Rowland körének sugara és L az analizátor  kristály  távolsága a mintától.

A teljes spektrum letapogatása igen időigényes, ezért a WD spektrométert általában úgy használjuk, hogy csak a mérni
kívánt elem csúcsán detektálunk, valamint megmérjük a hátteret két pontban, a csúcs két oldalán, és az így kapott
számokat használjuk fel a mennyiségi számoláshoz.

A detektor: A WD spektrométerekben proporcionális számlálót használunk detektorként, ahol a detektort P10 (90% Ar
és 10% metán), vagy Xe-gázzal töltjük fel. A henger alakú detektor közepén egy elszigetelt anód-szál fut végig,
katódként a detektorházat használjuk. A detektorba a kellően vékony polimer (ne nyelje el a lágyabb sugárzást se)
ablakon át bejutó röntgen-foton ionizálja a gázt, így szabad elektronokat és pozitív töltésű ionokat hozva létre. Az anód
és a katód között létrehozott 1–2 kV (ált. ) feszültség hatására a keletkezett ionok a házfal irányába-, míg az

elektronok az anód irányába mozogva egy további "ion-lavinát" hoznak létre, ami egy jól mérhető elektromos jelet
produkál. Itt csak a detektált jelek mennyiségét (a beérkezett röntgen-fotonok számát) számoljuk, mert a beállított
geometriával már előre meghatározzuk a detektálni kívánt hullámhosszat. ez sokkal gyorsabb jelfeldolgozást tesz
lehetővé.

102. ábra:  proporcionális számláló rajza.

Elemösszetétel mennyiségi meghatározása

ED és WD spektrométer adatokból meghatározható a minta mennyiségi összetétele.

Az EDS spektrumból kiindulva legfontosabb a pontos háttér meghatározása, mert alacsonyabb a csúcs/háttér arány,
mint a WDS adatoknál. Itt nem egy pontban mért hátteret használunk, hanem tartományt mérve, abból matematikailag
számolt alapvonallal illesztjük a hátteret. Ezután határozzuk meg az egyes elemekhez tartozó csúcsterületeket, és nem
csak a csúcsmagasságot, hogy a mérés statisztikai pontosságát maximalizáljuk.

A WD spektrométerekkel felszerelt elemző mikroszkópok (mikroszondák) elsődleges feladata a mennyiségi elemzés.
Itt csúcskereséssel meghatározott maximális értéknél mérjük egy szögértéknél az elemeket, valamint a csúcs előtt és
mögött egy-egy pontban a hátteret, amiből lineáris interpolációval számolunk. Itt a magas csúcs/háttér arány miatt,
ezzel a megoldással is jó eredményre jutunk.

eDs mérésnél elképzelhető standard nélküli elemzés, ahol abból indulunk ki, hogy csak a spektrumon meghatározott
elemek (mennyiségük 100% a mintában) alkotják a mintánkat. Viszont standardot használva pontosabb eredményre
jutunk. A standard egy ismert összetételű anyag, amiben a mérendő elem megtalálható. Itt ugyanolyan mérési
körülmények között mérjük a standardot és az ismeretlen összetételű mintát, majd ezeket az adatokat használjuk a
számolásnál.

Castaing 1951-ben felfigyelt arra, hogy a mintában keletkező karakterisztikus röntgen-sugárzás mennyisége nagyjából



arányos a mintában található elemek tömegarányával. Ezek alapján a  egyenlet

írható fel. Ahol C az adott elem koncentrációja a mintában és a standardban, az I az elsődlegesen keletkezett röntgen-
intenzitás és k az elemre jellemző állandó, az úgynevezett k-arány.

Viszont az elsődlegesen keletkezett röntgen-sugárzás egy része elnyelődhet, miközben másodlagos fluoreszcens
röntgen-sugárzást gerjeszt a mintában. A primer elektronok egy részéből visszaszórt elektron képződik, így kevesebb
része fordítódik a primer sugárzásnak karakterisztikus röntgen-gerjesztésre. Ezért a mért intenzitásokat mátrix
korrigálnunk kell, ahol az egyes tagok: a rendszámtól függő korrekció z (a visszaszórt elektron képződése),
adszorpciós korrekciól A, és fluoreszencia korrekció F. Így a fentebbi egyenlet a következőre módosul:

 A ZAF korrekció a mátrixhatást veszi figyelembe egy elemre, ami a

mintában található többi elem koncentrációjától függ. A mérés előtt még nem ismerjük az elemek koncentrációját a
mintában (ezért mérjük!), így a zAF faktorok sem számolhatók ki előre, ezért iterációval oldjuk meg a problémát.

103. ábra:  Almandin energia-diszperzív spektruma.

Amíg nem állt kellő számítógép kapacitás az iteráció megoldására, addig tapasztalati értékeken alapuló korrekciót

használtak (BA). A ZAF korrekciós program után készült programok (PAP, ) főként a könnyű elemek (z<14)

számolásában és a mélységkorrekcióban (vékonyréteg mérések) térnek el.

Nem mért elemek a mintában

Nem minden esetben mérjük az összes elemet a mintában. Egyik legáltalánosabb példa az oxigén a szilikátokban,
amit általában számolni érdemes. Viszont a mátrix-korrekció pontos számolásához a minta teljes összetételét
ismernünk kell, így valami feltételezést kell tennünk, pl. sztöhiometria, vagy különbség alapján számoljuk az oxigént. A
sztöhiometria alapján meghatározott oxigén töltésegyensúlyra vezet, de ha olyan multi-valens elem is célravezetőbb a
második módszert használni. A standarddal történő mérés a legcélravezetőbb, mert itt a legkisebb a hiba a
különbségszámolásnál.



104. ábra:  a,: Fe-oxidok BSE képe,  acélgyári  salak,  DAM Miskolc, b,: Változó vegyértékű elemek,  pl. vas-oxidok és víztartalmú fázisok,  pl. gipsz
standard nélküli EDS- és WDS (standarddal)  elemzése.

A jelenlegi szoftverek csak egyetlen ismeretlen elemmel számolnak, de ez általában nem okoz gondot, mert
bebizonyosodott, hogy a karbonátoknál a szenet oxigénként számolva MO4-ként (MCO3 helyett) is jó eredményre

jutunk. A víztartalmú fázisokban pedig a hidrogén elhanyagolható.

Elemtérképezés

Az elemtérképeken a különböző mintát alkotó elemek területi eloszlását tudjuk megjeleníteni. Alapvetően két nagy
csoportra oszthatjuk az elemtérképeket: minőségi-, és mennyiségi elemtérképekre.

A minőségi elemtérképen eD-, és/vagy WD-spektrométerrel detektálva egy mérendő elem hullámhosszán (vagy
energia tartományban  EDS) grafikusan jelenítjük meg az adott elem koncentrációját, amin jól látszanak a
különböző összetételű fázisok, de nem tudunk pontos koncentráció értéket rendelni az egyes fázisokhoz, csak akkor,
ha azt külön (pl. pontelemzéssel mérjük).



105 ábra:  Minőségi  elemtérképek.  a,: kobaltin kristály nikkelinben.  B,: Agyagmárga felületi  csiszolata. A vas és a kén térkép alapján jól látszik
a pirit, a  kalcium és kén alapján pedig az anhidrit a  mintában.

A mennyiségi elemtérképeket úgy készíthetjük el, hogy pontelemzéseket végzünk egy területen négyzetháló mentén,
ahol nem a nyalábot mozgatjuk, hanem a mintaasztalt (hogy pontos EDS és/vagy WDS elemzést végezhessünk. Itt
szintvonalas térképszerűen tudjuk megjeleníteni a pontos kémiai összetételt. Ilyen térképek elkészítése igen
időigényes, mert egy 100x100-as hálóban (pl. 1 mm x 1 mm terület, 10 µm lépésköz) is 10 000 pontelemzést kell
végezni, így rövid detektálási idők mellett is több 10 órás elemzési idő szükséges.



106 ábra:  Mennyiségi  elemtérkép gránátról. A kristály mérete 1,5 mm, az elemek wt%-ban ábrázolva,  kivéve Y, ami ppm.

Hamis színes képeknek megvan az előnye egy szürkeárnyalatos képpel szemben, ahol az emberi szem kb. 16
szürkeárnyalatot tud megkülönböztetni, hogyha különböző fázisoknak mesterségesen színt adunk, akkor több fázis is
megjeleníthető a felvételen.

5. MINTÁK gőzölése

A legtöbb geológiai minta nem vezető, így a vizsgálandó felületet vezető réteggel kell bevonni a hagyományos nagy-
vákuumos vizsgálathoz, hogy méréskor az elektronokkal történő bombázás hatására ne halmozódjon fel töltés a
felületen, hanem azt letestelve elvezetődjenek a fölösleges elektronok. Kémiai elemzéshez a legideálisabb anyag a
szén, mert annak a hatása legkisebb (a szénréteg nyeli el a legkevesebb primer elektront és karakterisztikus
röntgensugárzást), szemben a morfológiai képalkotáshoz használt aranyozással. Felhasználástól függően
használhatunk arany-palládium ötvözetet, krómot, vagy irídiumot is.

A vezető réteget általában vákuumban elpárologtatott anyag kondenzációjával hozzuk létre a felületen.



107. ábra:  Vákuumgőzölő rajza.

6. ESEM

A csökkentett vákuumos módban is üzemeltethető seM-eknek megvan az az előnye, hogy szigetelő minta esetén,
vezetőréteg gőzölése nélkül is vizsgálható a tárgy. Valamint víztartalmú anyagok is vizsgálhatók (pl. biológiai minták),
mert magasabb nyomáson a víz már nem szublimál (ami probléma a hagyományos SEM-nél), hanem folyadék
fázisban is tartható. Ezáltal vákuum érzékeny anyagok is vizsgálhatók.

Két megoldás létezik jelenleg, az ún LV-SEM, azaz alacsony vákuumú-SEM, ahol 2–3 torr nyomáson a víz jégfázisban
tartható, és az eseM (environmental-seM), azaz környezeti-seM, ahol a kb. 500 Pa nyomás elérhető, így akár
folyadék fázisban is vizsgálható a víz. ezeket a mikroszkópokat többlépcsős vákuumrendszerrel és szűk apertúrákkal
látják el, hogy a mintakamrában visszarontott nyomás mellett is fenntartható legyen az elektronágyúban és az
oszlopban szükséges nagyvákuum. A magas nyomás kis munkatávot, nagy gyorsító feszültséget és speciális
detektorokat (pl. Bse: robinson, Autrata-detektorok) igényel, hogy minimálisra csökkenthető legyen a gáz
elektronszórása és elnyelése. ezzel együtt is elmondható, hogy csak akkor célszerű csökkentett vákuumos
üzemmódban dolgozni, ha a vizsgált minta azt indokolja, különben a hagyományos, nagyvákuumos üzemmódban, jobb
felbontású képek és pontosabb kémiai elemzések készíthetők.



108. ábra:  A víz  fázisdiagramja.  A környezeti mikroszkópia számára érdekes tartomány pirossal jelölve.

7. KÉRDÉSEK, FELADATOK

Megoldások:      láthatók     nem láthatók

1. Mi az elektronágyú szerepe, hol van, és hogyan néz ki?

 

Megoldás: Az elektronágyú biztosítja az elektronnyalábot, innen lépnek ki az elektronok. Az oszlop
tetején található. A vékony, hegyes wolfram katóddal szemben helyezkedik el az anódlemez közepén
lyukkal. A katódot körbe veszi a Wehnelt henger, ami negatív töltöttségével, a katódból kilépett
elektronokat fókuszálja az anódon található lyuk irányába, amin áthaladva eljutnak a mintáig.

2. Miért kell vákuumot biztosítani az elektronmikroszkópban?

 

Megoldás: Azért, hogy az elektronok és a kis energiájú röntgensugárzás egyáltalán megtehesse az
ágyú és a minta, valamint a minta és a detektor közötti teret, mert szabad levegőn elnyelődnének.

3. Miért pásztázó a pásztázó elektronmikroszkóp?

 

Megoldás: Mert eltérítő tekercsekkel mozgatva az elektronnyalábot a minta felületén letapogatjuk,
pásztázzuk azt.

4. Milyen elektronok és sugárzások jönnek létre az elektronnyaláb és a kellően vastag minta kölcsönhatásakor?

 

Megoldás: Szekunder elektron, visszaszórt elektron, karakterisztikus röntgensugárzás, fékezési
röntgensugárzás, (Auger elektron, látható fény, mintaáram).

5. Mi a különbség a BSE és az SE képek között?



 

Megoldás: A Bse képeken az áltag rendszáma látszik a különböző fázisoknak, míg az se képeken
a minta morfológiája, felülete látszik.

6. Hogyan keletkezik a karakterisztikus röntgensugárzás?

 

Megoldás: Ha egy több elektron héjjal rendelkező atom egyik belső elektronhéjáról kiütünk egy
elektront egy nagy energiájú primer elektronnal, akkor az atom elektronszerkezete instabillá válik. Ez
az állapot úgy stabilizálódik, hogy a kilökött elektron egy külsőbb (nagyobb energiájú) héjról pótlódik.
A belépő elektron a két pálya közötti energiakülönbséget röntgen foton formájában kisugározza.

7. Mekkora a legkisebb terület, amiről önálló kémiai elemzést végezhetünk, és mi határozza ezt meg?

 

Megoldás: Körülbelül 1x1 µm. A minta anyagától és a gyorsítófeszültségtől függő gerjesztési térfogat
alakja és mérete határozza meg.

8. Rajzoljon le egy hullámhossz diszperzív spektrométert!

 

Megoldás: 

9. Miért szükséges standardokat használni a pontos méréshez?

 

Megoldás: Azért, mert abban az esetben függetlenül állapítjuk meg az egyes elemek mennyiségét,
így tudjuk, hogy mekkora volt a mintában a nem mért rész (pl. könnyű elemek, kristályvíz).

10. El lehet-e különíteni EDS és WDS-el: aragonit-kalcit, magnetit-hematit és pirop-almandin ásványokat egymástól?
Melyiket hogyan és melyik módszerrel?



 

Megoldás: Aragonit-kalcit: nem, mert csak kristályszerkezetükben térnek el. Magnetit-hematit: WDS-
el igen, standard nélküli eDs-el nem, a különböző oxidációs állapotú vas miatt. Pirop-almandin: igen,
mindkét módszerrel.
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