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Bevezetés

Már az alkáli bazaltok kőzettani és geokémiai vizsgálatával alapos ismereteket nyerhetünk a 

földköpenyről  és  az  ott  lejátszódó  folyamatokról  (pl.  parciális  olvadás,  metaszomatózis,  olvadék 

differenciáció, stb.). A szilikátolvadék-zárványok vizsgálatával azonban, lévén ezek zárt rendszerben 

felszínre került magma cseppek, pontosabb képet kaphatunk a felsőköpenyben uralkodó és a parciális 

olvadáskor jellemző fizikai és kémiai körülményekről, a felemelkedés során a magmában lejátszódó 

folyamatokról  és  az  olvadékok  viselkedéséről,  mint  a  befogadó  bazalt  teljes  kőzet  összetételének 

vizsgálatával. Ezenkívül az olvadékok egyik nagyon fontos komponensének - az illóknak - mennyiségi 

és összetételi vizsgálata is lehetővé válik. Márpedig a földköpenyben jelenlévő és migráló illók fontos 

szerepet játszanak az ott lejátszódó folyamatokban (pl. olvadékképződés, metaszomatózis, deformáció).

A Kárpát-Pannon régió (KPR) alkáli bazaltjai (pl. Embey-Isztin et al 1993; Harangi 2001; Seghedi et 

al.  2004)  és  a  bennük  előforduló  felsőköpeny  eredetű  peridotit  xenolitok  eddigi  kutatásainak 

eredményeként (pl. Embey-Isztin et al., 1989; Downes et al., 1992; Szabó et al., 1995; Bali et al., 2008) 

a KPR alatti felsőköpeny a Föld egyik legjobban tanulmányozott és megismert területévé vált. Jelen 

kutatás megkezdéséig, az addigi tanulmányok közül, azonban csak egy Szabó et al. (1996) használta a 

nemzetközi kőzettani kutatásokban mára már tért hódító szilikátolvadék-zárványok tanulmányozásában 

rejlő információt.  Azóta már több publikáció jelent meg, amely a KPR kőzeteinek tanulmányozása 

során olvadékzárványok vizsgálatát is felhasználta (pl. Lukács et al., 2005; Zajacz et al., 2007; Szabó et 

al.;  2009)  ugyanakkor  a köpenyanyag  parciális  olvadásával  keletkezett  primitív  bázisos  magmák 

fenokristályaiban megőrződött szilikátolvadék-zárványokkal kevés tanulmány foglalkozik (pl. Kóthay 

et al. 2005).

Mivel az olvadékzárványok vizsgálata hazánkban, még nem rutin módszer, vizsgálódásunkat 

egy olyan vulkáni területen kezdtük a KPR-n belül, ami kőzettanilag részletesen feldolgozott és modern 

geokémiai  módszerekkel  nyert  adatok  állnak  rendelkezésre  (Embey-Isztin  et  al.,  1993),  a kapott 

eredmények megbízható összehasonlíthatósága érdekében. A vizsgált terület a KPR központi részén 

elhelyezkedő Bakony–Balaton-felvidék vulkáni terület (BBFVT). Két olyan vulkánt választottunk ki a 

vizsgált területről, amelyek a bazaltok előzetes vizsgálata alapján jelentősen különböznek egymástól. 

Hegyestű az egyik legidősebb és legtelítetlenebb alkáli bazalt a BBFVT-en belül, míg Haláp az egyik 

legfiatalabb vulkáni kúp,  amelyet  kevésbé telítetlen kőzetek építenek fel.  A kiválasztott  két  vulkán 

kőzeteinek olivin fenokristályaiba ágyazódott szilikátolvadék-zárványok, spinell kristályok és primer 

fluidumzárványok vizsgálata történt azzal a céllal, hogy részletesebb ismeretekhez jussunk a bazaltot 



létrehozó primitív, bázisos olvadék olyan fizikai és kémiai tulajdonságairól, mint a kémiai összetétel, 

hőmérséklet,  oxigén fugacitás, nyomás, valamint ismereteket szerezzünk a kőzet kristályosodásának 

korai  szakaszáról.  További  célom  volt,  hogy  összehasonlítsam  a  befogadó  bazaltban  végbemenő 

kristályosodási folyamatokat és nyomon kövessem a magma fejlődését.

Vizsgálati módszerek, felhasznált eszközök

A gondosan kiválogatott mintákból készített vékonycsiszolatokat és szeparált olivin szemcséket 

többféle  módszerrel  vizsgáltam,  a  többfázisú  szilikátolvadék-zárványok  teljes  összetételének 

meghatározása  céljából.  A szilárd  fázisok  főelem összetételének  vizsgálata  három laboratóriumban 

készült:  Bécsben  EDAX PV 9800  energiadiszperzív  spektrométerrel  felszerelt  AMRAY 1830 I/T6 

típusú pásztázó elektronmikroszkóp, Novoszibirszkben Camebax-Micro típusú hullámhossz diszperzív 

mikroszondán, Budapesten 4 db WD goniométerrel és egy ED spektrométerrel felszerelt CAMECA SX 

100  elektronmikroszonda  segítségével.  A  nyomelemek  meghatározás  Cameca  IMS-4f 

ionmikroszondával készült  Jaroszlávban. A fluidum fázis  vizsgálatát többcsatornás CCD detektorral 

felszerelt Jobin Yvon gyártmányú, LabRam típusú diszperzív, konfokális Raman mikroszkóppal, illetve 

Fluid Inc. USGS típusú gázöblítéses, kis hőmérsékletű, hűthető-fűthető tárgyasztal és Nikon Eclipse 

E600 POL mikroszkópra  szerelt  konduktív  hőáramú Linkam THMS600-as  tárgyasztal  segítségével 

végeztem.  A szilikátolvadék-zárványok  homogenizációjához  egyrészt  mikroszkópra  szerelt  Linkam 

TS1500-as típusú tárgyasztalt,  valamint Vernadszkij-tárgyasztalt  használtam. A vizuális megfigyelés 

nélküli  melegítési  kísérletek  Petrushin  et  al.  (2003)  által  kifejlesztett  (max.  1600 °C-ig  fűthető) 

elektromos kemencében történtek. 

Eredmények

1/ A hegyestűi és halápi alkáli bazalt olivin fenokristályainak magjában primér szilikátolvadék-, Cr-

gazdag spinell- és CO2-gazdag fludiumzárványok találhatók. 

2/  Gondosan szelektált  szilikátolvadék-zárványok tömegegyensúly számolással  nyert  teljes kémiai 

összetétele jó közelítéssel megadja a bazaltot létrehozó primitív magma főelemösszetételét, amely 

mindkét  lelőhelyen  szintén  jó  egyezést  mutat  a  homogenizációs  kísérletekkel  meghatározott 

olvadékok kemizmusával és harmonizál a teljeskőzet összetételekkel. 

3/  A  hegyestűi  primitív  magma  Si-ban  telítetlenebb  (SiO2~41 m/m%),  Mg-  és  alkália-gazdag 



(MgO~8 m/m%,  Na2O+K2O~6 m/m%)  erősen  bázisos  olvadék  lehetett,  amely  kisebb  SiO2, 

nagyobb TiO2, Al2O3 és CaO tartalmával jelentősen különbözik a halápi területet felépítő alkáli 

bazalt átlagos összetételétől. A halápi primer olvadék változatosabb és savanyúbb összetételük 

mellett  jelentős  (~10m/m%  )  FeO  és  MgO  tartalommal  jellemezhetők.  Mindkét  olvadék 

illógazdag, a CO2 tartalom a hegyestűi olvadékban közel 2 m/m%, a halápiban ~1,5 m/m%. 

4/  Mindkét  lelőhely  szilikátolvadék-zárványainak  nyomelem  eloszlása  a  kisebb  eltérésektől 

eltekintve,  követi  a  befogadó  kőzet  nyomelem  eloszlását. A  hegyestűi  bazalt  olivin 

fenokristályainak  szilikátolvadék-zárványai  minden  nyomelemben  gazdagabbak  a  befogadó 

kőzethez képest,  míg a halápi szilikátolvadékok Sr-tartalma és a kevésbé inkompatibilis nehéz 

ritkaföldfém  tartalma  (Dy→Yb)  szegényedést  mutat  a  bazalthoz  viszonyítva.  A két  lelőhely 

olvadékának geokémiai  különbségét a  szilikátolvadék-zárványok érzékenyebben jelzik,  mint  a 

teljeskőzet elemzések.

5/  A magma  hűlése  során  az  olivin  fenokristályokba  zárt  magmacseppek  fejlődése  kezdetben, 

mindkét  lelőhelyen  nagy  mélységű  magmakamrában  történő  szilikát-szulfid  olvadék 

szételegyedéssel  és  a  szilikát  leányásványok  részleges  kristályosodásával  jellemezhető.  A 

kristályosodás a hegyestűi olvadékzárványokban egységes és egy határozottabb trendet  követ: 

szulfid csepp → Al-spinell → rhönit → Ti-augit → apatit, amelyhez esetenként rutil ± ilmenit ± 

Ca-szulfát  társult.  A halápi  olvadékzárványok  nagyobb  kémiai  változatosságot  mutatnak  egy 

kémiailag  összetettebb,  heterogénebb  rendszerre  utalva.  Megszilárdulásuk  során  -  a 

bizonytalanságok ellenére - a következő kristályosodási sorrendet követhették: Al-gazdag spinell 

+ szulfidolvadék szételegyedés → rhönit + amfibol + klinopiroxén → apatit + ilmenit. A ki nem 

kristályosodott,  erősen  savanyú olvadék nagy Na-  és/vagy K-tartalmú kőzetüvegként  dermedt 

meg.  Mindkét  magma jelentős  CO2 tartalma pedig  buborék  formájában különült  el  a  szilikát 

leányásványok kristályosodásának korai szakaszában.

6/ A szilikátolvadék-zárványokban jelenlévő kristályos fázisok közül a rhönit és az Al-spinell olyan 

elegyrész,  amely alkáli  bazaltokban primer  ásványként  nem jelenik  meg.  A nagy mélységből 

származó,  zárt  rendszerű  hegyestűi  és  halápi  olvadékzárványokban  azonban  közönséges 

elegyrész.  Az  Al-spinell  annak  köszönheti  jelenlétét,  hogy a  kristályosodása  után  nem lépett 

reakcióba az olvadékkal,  olivint  és plagioklászt  formálva,  hanem stabil  fázis maradt.  Ez csak 

nagy nyomáson  (>7 kbar)  kristályosodó  Si-szegény olvadékokban  lehetséges.  Ilyen  nyomású 

rendszerek jellegzetes elegyrésze lehet a rhönit a korábbi feltételezésekkel szemben, amely az Al-

spinellt követi a kristályosodásban és keletkezése során felhasználja az olvadék Ti-készletének 



nagy részét, továbbá az Al és a Ca jelentős részét, ami szintén megakadályozza a plagioklász 

képződését az olvadékból. 

7/ A hegyestűi bazalt szilikátolvadék-zárványai nagy és viszonylag szűk hőmérsékleti tartományban 

(~1240-1350oC) csapdázódtak az olivin fenokristályokban, az OIB kumulátokra jellemező, nagy 

oxigénfugacitás mellett. 
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