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Bevezetés 

A karbonatitolvadékok tanulmányozása a geokémiai és kísérleti kőzettani kutatások egyik 

legizgalmasabb és legbonyolultabb ága, amelyeknek tudományos és gazdasági jelentősége kiemelkedő.  

A Föld köpenylitoszférájának megfelelő nyomás-hőmérséklet körülményeken a karbonatitolvadékok 

stabilitását és létét az elmúlt bő három évtizedben végzett, számos nagynyomású és nagyhőmérsékletű 

kísérlet alátámasztotta (Wyllie és Huang, 1976; Wallace és Green, 1988; Green és Wallace, 1988; Baker 

és Wyllie, 1990; Dalton és Wood, 1993; Sweeney, 1994; Lee és Wyllie, 1998a, b; Dalton és Presnall, 

1998; Lee et al. 2000; Yaxley és Brey, 2004), amellyel többek között világossá vált, hogy a szubdukció 

során a mélybe jutó karbonáttartalmú eklogitok kismértékű olvadása esetén karbonatitmagmák is 

keletkezhetnek (pl.: Hammouda, 2003; Thomsen és Schmidt, 2008).  Azonban az elsődleges 

(földköpenyből származó) karbonatitolvadékok közvetlen tanulmányozása bonyolult feladat, mert 

dekarbonáció (karbonát instabilitás miatti CO2 felszabadulás) miatt nagyon kicsi az esély arra, hogy az 

olvadékok jelentős átalakulás nélkül a felszínközelbe jussanak (Wyllie és Huang, 1976; Green és 

Wallace, 1988).  Ezzel magyarázható, hogy közvetlen bizonyítékokról földköpenybeli jelenlétükre 

ezidáig a nemzetközi irodalom nem tett említést.  A karbonatit olvadékok képződését nagyon kismértékű 

parciális olvadással magyarázhatjuk (1%>>, pl.: Wallace és Green, 1988; Green és Wallace, 1988; 

Baker és Wyllie, 1992), amely miatt inkompatibilis nyomelemekben (pl.: könnyű ritkaföldfémek, S, P, 

Ba, Sr, Na, K, U, Th) igen gazdagok (pl.: Guzmics et al., 2008a, b; Mitchell, 2009).  Viszkozitásuk 

olyannyira kicsi a szilikátolvadékokhoz képest (pl.: Hunter és McKenzie, 1989), hogy szinte akadály 

nélkül áramlanak keresztül a földköpeny anyagán, amelyet ”heves” reakcióban metaszomatizálhatnak 

(pl.: Green és Wallace, 1988; Watson et al., 1990; Yaxley et al., 1991; Hauri et al., 1993; Rudnick et al., 

1993; Yaxley et al., 1998; Guzmics et al., 2008a, b) és fizikai nyom nélkül emésztődhetnek fel a 

földköpeny sekélyebb régióiban.  Nem vitatott az sem, hogy köpenyben való jelenlétük nagy hatással 

lehet-e annak reológiai tulajdonságára.  További nehézséget okoz kutatatásukban és viselkedésük 

megértésében, hogy nyomástól, hőmérséklettől és kémiai összetételüktől függően szételegyedhetnek egy 

szilikát- és egy karbonátgazdag olvadékká (Lee és Wyllie, 1998a, b és hivatkozásai).  A szételegyedés 

tanulmányozása igen fontos, mert az olvadékok között lévő fizikai (pl.: viszkozitás, sűrűség) 

különbségek mellett kémiai (fő- és nyomelem-összetétel, ásványok oldhatósága, pl.: Baker és Wyllie, 

1992; Lee és Wyllie, 1997) eltérések is vannak, amelyek ismerete meghatározó lehet az értékes 

nyersanyagok (pl.: ritkaföldfémek) és a karbonatit-komplexumok időbeli és térbeli kapcsolatának 

megértésében. 

A világon több, mint 520 helyen ismerünk karbonatit kőzeteket (pl.: Wooley és Kjarsgaard, 2008) 

a kontinenseken és az óceáni szigeteken (pl.: Kanári-szigetek, Cape-Verdes, Kerguelen).  A karbonatitok 

sokszor alkáli/ultraalkáli kőzetekkel társulva jelennek meg (Le Bas, 1977).  Azonban összetételük (pl.: 

Le Bas, 1977; Wooley és Kempe, 1989; Kogarko et al., 1991; Hoernle et al., 2002; Ionov és Harmer, 
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2002; Wooley és Church, 2005; Hou et al., 2006) a legtöbb esetben igen nagy eltérést mutat azoktól a 

olvadék-összetételektől, amelyeket számos kutató (Huang és Wyllie, 1974; Wyllie és Huang, 1976; 

Eggler, 1978; Huang és Wyllie, 1980; Wallace és Green, 1988; Baker és Wyllie, 1992; Sweeney, 1994; 

Kjarsgaard et al., 1995; Dalton és Presnall, 1998; Lee és Wyllie, 1997, 1998a, b; Lee et al., 2000; 

Hammouda, 2003; Yaxley és Brey, 2004; Thomsen és Schmidt, 2008) állított elő nagyhőmérsékletű 

kísérletekben.  Az eltérés legnagyobb mértékben az alkália- és a szilikát-tartalomban mutatkozik.  Míg a 

karbonatit kőzetek alkália-tartalma világszerte igen csekély (általában 0,5 tömeg% alatt marad), SiO2 

koncentrációjuk általában az 1 tömeg%-ot sem éri el, addig a kísérletekben előállított, nemelegyedő 

olvadékokban az alkáliák meghatározó komponensek (több tömeg%-ot tesznek ki), a SiO2 tartalom 

pedig szinte mindig 1 tömeg% fölötti (általában 1,5 és 10 tömeg% között mozog).  Tulajdonképpen 

ugyanez mondható el a köpeny-xenolitokból leírt karbonát-csomók (pl.: Kogarko et al., 1995; Ionov et 

al., 1996; Lee et al., 2000; Bali et al., 2002; Van Achterberg et al., 2002; Demény et al., 2004; van 

Achterberg et al., 2004), valamint a kísérleti olvadék-összetételek összehasonlításában azzal a 

különbséggel, hogy itt még inkább szembetűnő a különbség.  Wyllie és munkatársai – több évtizedes 

kísérleti kőzettani kutatásaikra alapozva (pl.: Lee és Wyllie, 1998a, b, 2000; Lee et al., 2000) – ezeket a 

fent említett kis Si- és alkália-tartalmú összetételeket ún. tiltott olvadékoknak („forbidden melts”) nevezi 

utalva arra, hogy ilyen összetételű olvadék nem létezhet szilikát-karbonát rendszerben.  További fontos 

tényező a fluidum-összetétel.  Az illó komponensek (H-O-C-Cl-F-S-Na-K) – amelyekről (a CO2, a Na, 

és a K kivételével) egyébként sem a karbonatit kőzetösszetételekben, sem a kísérletekben nem kapunk 

pontos információt – arányának és mennyiségének együttes változása a magma fejlődési irányainak, 

kristályosodási hőmérsékletének kialakításában kulcsfontosságú.  Világos, hogy csupán a karbonatit 

kőzetek összetételének tanulmányozásával nem lehetséges megmondani a magma fejlődésekor jelenlévő 

illó milyenségét és mennyiségét, következésképpen a fluidum-telített magmaösszetételt sem.  

Összegezve tehát megállapítható, hogy más megoldást kellett találnunk a karbonatitmagmák 

összetételének meghatározásához, az olvadékfejlődési irányok megismeréséhez és a fent vázolt 

ellentmondások feloldásához.  Doktori munkámban ehhez nagy- (köpeny) és kisnyomású (kéreg) 

geológiai környezetből származó kőzetek fázisainak elsődleges karbonátgazdag olvadékzárványait, a 

bennük rejlő kémiai és fizikai tulajdonságokat tanulmányozom és vetem össze az általam végzett 

nagynyomású (2.2 GPa) és nagyhőmérsékletű (1200 oC) kísérletek eredményeivel. 

 

A kutatás rövid bemutatása és célja 

A bevezetésben felvázoltaknak megfelelően doktori értekezésemet három fő nyomvonalon mutatom be.  

Az elsőben az Alcsútdoboz-2 szerkezetkutató alapfúrás által harántolt, késő-kréta korú lamprofír 

telérekből származó ún. CAKP („clinopyroxene-apatite-K feldspar-phlogopite”; Guzmics et al., 2008a, 

b) felsőköpeny xenolitok és a bennük lévő apatit- és káliföldpát-gazdaásványok hordozta 
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karbonátgazdag olvadékzárványok fő- és nyomelem összetételét  tárgyalom.  Bemutatom a nyílt 

rendszerű a Földköpenyben végbemenő karbonatit metaszomatózis nyomait és következményeit, 

különösen a fő- és a nyomelemek természetét.   

A második nyomvonal a tanzániai Kerimasi kalciokarbonatit kőzetmintákban talált– magnetit, 

apatit és monticellit által bezárt – karbonatitolvadék-zárványok geokémiai vizsgálati eredményeit 

mutatja be.  Tárgyalom a kalciokarbonatit kőzeteket kristályosító karbonatitmagma lehetséges 

összetételét és fő fejlődési irányát, valamint kitérek a karbonatit kőzetek alkáli deficitjének okaira.   

A harmadik nyomvonal CAKP olvadékzárványokhoz hasonló kémiai rendszerben végzett 

nagynyomású ún. piston cylinder („hengerdugattyú”) kísérletek eredményeit tárgyalja, különös 

hangsúlyt fektetve az aluminoszilikát- és a karbonatitolvadék szételegyedésre és az olvadékokkal együtt 

létező fázisok bemutatására.  A nagynyomású rendszerekben (CAKP xenolitok és „piston cylinder” 

kísérletek) tett megfigyeléseimet összehasonlítom egymással és a felsőköpeny eretedetű xenolitokban 

sűrűn előforduló karbonátcsomók összetételeivel.  A kerimasi felmelegített, majd dermesztett 

olvadékzárvány-összetételeket összehasonlítom más nagyhőmérsékletű karbonatit-kísérletek és 

természetes olvadékzárványok összetételével, valamint a különböző helyen előforduló karbonatit 

kőzetekkel.  Összességében tanulmányozom a karbonatit-magmák szételegyedésének valószínű okait és 

vizsgálom összetételük változását a nagynyomású régióból (köpeny) a kisebb nyomású (kéreg) geológiai 

környezetig haladva.  

 

Elvégzett munka 

1/ Kilenc darab CAKP xenolit petrográfiai, fő- és nyomelem-geokémiai feldolgozása, amely – a 

kőzetalkotó ásványok EMPA és LA-ICP-MS analízisén túl – 60 db apatit- és 20 db káliföldpát-hordozta 

olvadékzárvány LA-ICP-MS elemzését és azok kvantifikálását, valamint 30 db feltárt olvadékzárvány 

fázisainak EMPA analízisét jelenti.  2/ A Kerimasi kalciokarbonatit kőzetminták, valamint a magnetit 

apatit, és monticellit karbonatit-olvadékzárványainak teljes petrográfiai feldolgozása.  3/ Hetven db 

kerimasi apatitban lévő karbonatit-olvadékzárvány mikrotermometriai vizsgálata és az apatit 

karbonatitolvadék- és fluidumzárványainak Raman mikrospektroszkópos elemzése.  4/ Több száz apatit 

és magnetitszemcse és a bennük lévő olvadékzárványok olvasztás-dermesztéses kísérlete kemencében, 

az olvadékzárványok feltárása.  5/ 103 db magnetitben és 30 db apatitban lévő dermesztett karbonatit-

olvadékzárvány, 6 db magnetitben lávő szilikátolvadék-zárvány, valamint a Kerimasi kalciokarbonatit 

kőzetalkotó fázisainak EMPA analízise.  6/ Öt db “piston cylinder” kísérlet 2,2 GPa-on és 1000-1300 
oC-on a káliföldpát–apatit–kalcit–magnezit–Na-karbonát és a plagioklászföldpát–apatit–kalcit–

magnezit–Na-karbonát kémiai rendszerekben.  7/ A „piston cylinder” kísérleti végtermékek petrográfiai, 

EMPA és Raman-mikrospektroszkópos vizsgálata.   
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A kutatáshoz felhasznált eszközök listája 

NIKON E600 típusú polarizációs mikroszkóp (ELTE Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Litoszféra 

Fluidum Kutató Laboratórium, Budapest) 

NIKON E4500 típusú digitális fényképezőgép (ELTE Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Litoszféra 

Fluidum Kutató Laboratórium, Budapest) 

CARL ZEISS Jena típusú elektromos kemence (ELTE Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Litoszféra 

Fluidum Kutató Laboratórium, Budapest) 

NIKON E600 típusú polarizációs mikroszkópra szerelt nagyhőmérsékletű, számítógéppel vezérelt 

Linkam TS 1500 fűthető tárgyasztal (ELTE Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Litoszféra Fluidum 

Kutató Laboratórium, Budapest) 

AMRAY-1860 IT-6 típusú elektronmikroszkóp (ELTE Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Budapest) 

CAMECA SX-100 elektron-mikroszonda (Bécsi Egyetem, Litoszféra Kutatás Tanszék, Ausztria)  

JEOL JXA-8200 elektron-mikroszonda (Zürichi Egyetem, ETH Izotópgeokémiai és Ásványvagyon 

Intézet, Földtudományi Tanszék, Svájc) 

LA-ICP-MS (Lézer-Ablációs-Induktív-Csatolású-Plazma-Tömeg-Spekrtométer), 193 nm hullámhosszú, 

homogén ArF lézersugár, ELAN 6100 ICP quadropole típusú tömegspektrométer (Zürichi Egyetem, 

ETH Izotópgeokémiai és Ásványvagyon Intézet, Földtudományi Tanszék, Svájc) 

JEOL JXA-8200 elektron-mikroszonda (Bayreuth-i Egyetem, Bayerisches Geoinstitut, Németország) 

VOGGENREITER gyártmányú, két hidraulikus pofával rendelkező, nyomás- és hőmérséklet tartására és 

változtatására automatikusan képes „piston cylinder” apparátus (Bayreuth-i Egyetem, Bayerisches 

Geoinstitut, Németország) 

JEOL JXA-8200 elektron-mikroszonda (Szabad Egyetem, Berlin, Németország) 

JEOL-JSM5900 scanning elektron-mikroszkópra szerelt LINK ISIS 300 energiadiszperzív analitikai 

rendszer kiegészítve egy Super ATW könnyűelem detektorral (Lakehead-i Egyetem, Thunder Bay, 

Kanada) 
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Összefoglalás (tézisek) 

1/ A CAKP (klinopiroxén-apatit-káliföldpát-flogopit) xenolitok az ultramafikus köpeny nyílt rendszerű 

karbonatit metaszomatózisa során jöhettek létre.  A modális metaszomatózis előrehaladottságának foka 

korrelál a metaszomatikus úton képződött klinopiroxén összetételével, amely Cr-ban jelentős kimerülést, 

azonban Zr-ban és Hf-ban gazdagodást mutat.  A CAKP xenolitok olvadékzárványainak fő- és 

nyomelemösszetétele azt mutatja, hogy szételegyedés történt egy foszforos és dolomitos karbonatit- és 

egy karbonát-tartalmú aluminoszilikát-olvadék között, amelyet valószínűleg a metaszomatikus reakció 

idézett elő. 

2/ A karbonát-tartalmú olvadékok foszfor– és szilícium–koncentrációja befolyásolja a 

klinopiroxén/karbonatitolvadék elemmegoszlásokat és a nemelegyedő olvadékok nyomelemtartalmát, 

különös tekintettel a ritkaföldfémekre és az alkáliákra. 

3/ A CAKP xenolitok olvadékzárványainak nyomelem tulajdonsága felvázolt modellel együtt azt 

sugallja, hogy kezdeti olvadékuk egy karbonátos mafikus kőzet kismértékű parciális olvadásával jött 

létre.   

4/ A káliföldpát–apatit–kalcit–magnezit–Na-karbonát rendszerben végzett „piston cylinder” 

(hengerdugattyú) kísérletek megerősítették, hogy köpeny körülmények között (pl.: 2,2 GPa-on és 1200 
oC-on) a káliföldpát-apatit-diopszid fázisok együtt létezhetnek egy fluidumban telített, nemelegyedő 

olvadékrendszerrel, ahol az egyik olvadék egy foszforos karbonatitolvadék, a másik egy karbonát-

tartalmú alkáli aluminoszilikát-olvadék.  Ez a fluidum CO2-gazdag és elsősorban C-O-H-S 

komponensekkel írható le. 

5/ A tanzániai Kerimasi kalciokarbonatit apatitjai és magnetitjei növekedésük során kén- és 

foszfortartalmú, Ca- és alkáli-gazdag karbonatitolvadékot csapdáztak, míg a magnetitekbe egy normatív 

Na-metaszilikátos peralkáli szilikátolvadék is bezáródott.  Az apatit olvadékzárványainak 

mikrotermometriai vizsgálata, a forszterit-monticellit reláció és az olvadékzárvány-összetételek szerint a 

kerimasi karbonatitmagma fejlődésének korai szakaszára 900–1000 oC-os hőmérséklet becsülhető.  

Ebben a szakaszban legalább három, nemelegyedő folyadékfázis létezett: 1) egy Ca-gazdag P-, S- és 

alkália-tartalmú karbonatitolvadék, 2) egy Mg- és Fe-gazdag peralkáli szilikátolvadék és 3) egy C-O-H-

S és alkáli komponensekben gazdag fluidum.  Az olvadékok (karbonatit és szilikát) fejlődésével a 

szilikátolvadék Si/Al és Mg/Fe aránya csökkent, az alkáli-tartalma nőtt az olivin frakciónációjával; míg 

a karbonatitolvadék alkáli-tartalma a kalcit frakciónációja miatt nőtt.  A teljes olvadékrendszer 

peralkalinitása jelentősen növekedett az olvadékfejlődés során.  Ez a fejlődés egy alkáliákban extrémen 

gazdag olvadékot produkált, amely összetételében hasonlíthatott az Oldoinyo Lengai-i nátrokarbonatit 

láváéhoz.   

6/ A nagyhőmérsékletű és nagynyomású (T=1100-1200 oC, P>=2,2 GPa; köpeny), valamint a 

kishőmérsékletű és kisnyomású (T = 500-1000 oC, kéreg) karbonatitmagmákat összehasonlítva 
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elmondható, hogy előbbiekben a Ca, Mg, a Fe, a foszfát- és a szilikát-komponensek, míg utóbbiakban a 

Ca és az alkáliák játszanak kiemelkedő szerepet az összetétel kialakításában.  A főelem-megoszlás a 

nemelegyedő karbonatit- és szilikátolvadékok között a következő képet mutatja: mind a nagynyomású 

mind a kisnyomású rendszerekben a Ca, a P és a F a karbonatitolvadékot, míg az Al és a Si a 

szilikátolvadékot preferálja.  A nagynyomású (köpeny) rendszerekben (CAKP xenolitok, T01-es és T04-

es kísérlet) az alkáliák az aluminoszilikát-olvadékban, míg a divalens kationok a karbonatitolvadékban 

kompatibilisak.  Ezzel ellentétben a kisnyomású (kéreg) rendszerben (Kerimasi) fordított a helyzet.  A 

Ca kivételével a divalens kationok az aluminoszilikát-olvadékot, az alkáliák a karbonatitolvadékot 

részesítik előnyben.  A kerimasi olvadékzárványok azt mutatják, hogy a kén a karbonatitolvadékban 

kompatibilisabb, mint a szilikátolvadékban.  A klór kis nyomáson a karbonatitolvadékban 

kompatibilisabb, mint nagy nyomáson.   

7/ A CAKP rendszerben a nyomelemek közül az U, Th, Nb, Ta, Sr, Y és a ritkaföldfémek a foszforos 

karbonatitolvadékot, míg a Cs, Rb, Li, B, Al, Zr és a Hf a karbonáttartalmú aluminoszilikát-olvadékot 

preferálják.   

8/ A karbonatitmagmáktól felforrással elkülönülő fázis egy többnyire C-O-H-S-alkália komponenseket 

tartalmazó, CO2-gazdag fluidum, amely nagy szerepet játszhat az olvadék- és fluidumfejlődés kései 

szakaszában a könnyen átalakuló illó-gazdag fázisok (pl.: szulfátok, alkáli hidrokarbonátok, alkáli 

karbonátok) kristályosításában. 

9/ A kerimasi olvadékzárványok összetétele alapján valószínű, hogy a kalciokarbonatit kőzeteket kéreg 

körülmények között kristályosító magmák legalább 6-10 tömeg% alkáliát (Na2O+K2O) tartalmaznak.  

Ezért tiszta karbonátok (például karbonátcsomók), valamint a kalciokarbonatit teljeskőzet-összetételek 

nem reprezentálhatják ezeket a képződményeket kristályosító olvadék összetételét.  A 

karbonatitmagmák és fluidumjaik tanulmányozásához különösen alkalmas és eredményes módszer a 

rezisztens ásványokban lévő olvadék- és fluidumzárványok kutatása.  
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