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Egy csepp a magmából: Szilikátolvadék-zárványok a 
hegyestűi alkáli bazalt olivin fenokristályaiban 
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Abstract 

Columnar joint basalt of Hegyestű is one of the oldest volcanoes of the Bakony-Balaton Highland 
Volcanic Field (BBHVF), and a product of the late Miocene-Pleistocene alkali basalt volcanism in the 
Carpathian-Pannonian Region. The porphyric basalt contains olivine phenocrysts, clinopyroxene 
microphenocrysts and the groundmass consist of plagioclase, Ti-augite, magnetite, leucite and glass. 
The main aim of this study is to determine the original composition of the primary magma, from 
which the alkali basalt developed, by use of pétrographie features and geochemical analyses of silicate 
melt inclusions in the olivine phenocrysts being the earliest crystallized phase in the alkali basalt. 

The olivine phenocrysts (mg# = 82.0-87.2) contain trapped partially crystallized small droplets of 
the original magma and Cr-Al-spinel. Based on mass balance calculations, mafic-ultramafic ( S i 0 2 

- 4 1 wt%), A 1 2 0 3 ( - 2 0 wt%), T i O r ( - 4 wt%), alkali- ( - 6 wt%) and C0 2 - r i ch (min. 2 wt%) magma 
droplets were trapped into the olivine phenocrysts at about 1250-1325 °C. During evolution of the 
magma the droplets partially crystallized in the olivines and in the course of this process mineral 
sequence of rhönite + augite + Al-Mg-spinel + sulphide ± apatite ± rutile ± ilmenite ± sulphate 
formed. The volatile was separated as bubbles containing C 0 2 , whereas the residual melt was 
solidified as alkaline- and Si-rich glass indicating quick uprising and quenching process of the melt. 

Összefoglalás 

A Bakony-Balaton-felvidék vulkáni terület egyik legidősebb (—6 millió éves) vulkáni felépítménye 
a Hegyestű, a Kárpát-Pannon régió késő-miocén-pleisztocén korú alkáli bazalt vulkanizmusának 
terméke. Az oszlopos kifejlődésű, porfíros szövetű bazaltban fenokristályként olivin, mikrofeno-
kristályként Ti-augit jelenik meg, az alapanyagot plagioklász, Ti-augit, magnetit, leucit és foltokban 
kevés kőzetüveg alkotja. Ebben a tanulmányban a bazaltot létrehozó magma eredeti összetételének 
meghatározására teszünk kísérletet az olivin fenokristályok - mint legkorábbi kiválási termék -
szilikátolvadék-zárványainak kőzettani vizsgálatával. 

Az olvadékból elsőként kiváló, 82,0-87,6 mg-számú olivin fenokristályok a velük egyensúlyban 
képződött Cr-Al-spinelleken (cr# = 15,1-23,9) kívül, az eredeti magma apró olvadékcseppjeit is 
magukba zárták. A petrográfiai megfigyelések, geokémiai elemzések és modell számítások alapján 
ezek a bázisos-ultrabázisos [S i0 2 - ( - 4 1 m/m%)], A 1 2 0 3 - ( - 2 0 mjm.%), ТЮ 2 - ( - 4 m/m%), alkália-
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( ~ 6 m/m%) és C 0 2 - b a n igen gazdag (min. 2 m/m%) magmacseppek 1250-1325 °C-on záródtak be az 
olivin fenokristályokba. A kristályosodó olivinbe zárt olvadékcseppek a magma további fejlődése 
során részlegesen kikristályosodtak. Lényeges kristályos fázisként rhönit és augit vált ki, valamint kis 
mennyiségben Al-spinell, apatit, rutil, ilmenit, szulfid és szulfát ásványok. Az illó C0 2 -tartalmú 
buborék formájában különült el, a maradék olvadék pedig - hirtelen megszilárdulásra, illetve a 
magma gyors felemelkedésére utalva - Na- és/vagy K-gazdag, savanyú kőzetüveget eredményezett a 
köztes térben. 

Bevezetés 

A Kárpát -Pannon régió az európai lemez szubdukciójához kapcsolódó 
középső-miocén-pliocén belső-kárpáti mészalkáli magmatizmust követő késő
miocén-pleisztocén (BALOGH et al. 1986) alkáli bazaltos vulkáni tevékenység 
termékei jól ismertek a Stájer-medencében, a Kisalföldön, a Bakony-Balaton-
felvidéken, Nógrád-Gömörben és az Erdélyi-medence keleti peremén (SZABÓ et 
al. 1992; EMBEY-ISZTIN et al. 1993b - 1. ábra). Az alkáli bazaltok és a bennük 
előforduló felsőköpenyből származó ultrabázisos és alsókéreg eredetű granulit 
xenolitok eddigi kutatásainak eredményeként (pl.: EMBEY-ISZTIN et al. 1989; 
D O W N E S et al. 1992; EMBEY-ISZTIN et al. 1993b; SZABÓ & TAYLOR 1994; SZABÓ et al. 
1995; VASELLI et al. 1995, 1996; BALI et al. 2002; D O B O S I et al. 2003; D É G I & T Ö R Ö K 

2004) a Kárpát-Pannon régió alatti litoszféra a Föld egyik legjobban tanulmányo
zott és ismert területévé vált. A térséggel foglalkozó tanulmányok közül azonban 
csak egy (SZABÓ et al. 1996) használta a modern kőzettani és geokémiai kutatások
ban jelentős tért nyert szilikátolvadék-zárványok tanulmányozásában rejlő 
lehetőségeket, holott a nemzetközi irodalomban számos publikáció foglalkozik a 
témával (pl.: S O B O L E V et al. 1972; ROEDDER 1979, 1984; CLOCCHIATTI & MASSARE 

1985; DANYUSHEVSKY et al. 1992; KAMENETSKY & CLOCCHIATTI 1996; GIONCADA et al. 
1998; FREZZOTTI 2001; LOWENSTERN 2003). Mivel a szilikátolvadék-zárványok 
vizsgálata hazánkban még nem közismert, kutatásunk tárgyául egy olyan vulká
ni területet választottunk a Kárpát-Pannon régión belül, amely kőzettanilag 
részletesen feldolgozott és a területre vonatkozó, modern analitikai mód
szerekkel nyert, geokémiai adatbázis áll rendelkezésre. A vizsgált terület a 
Bakony-Balaton-felvidék vulkáni területhez (BBFVT) tartozó Hegyestű ( Î . ábra). 
Az itt előforduló alkáli bazalt olivin fenokristályaiba zárt szilikátolvadék
zárványokat vizsgáltuk, hogy új ismeretekhez jussunk a bazaltot létrehozó 
primitív olvadék fizikai és kémiai tulajdonságait illetően, valamint betekintést 
nyerjünk a magma kristályosodásának korai szakaszába. 

Geológiai háttér 

A Kárpát-Pannon régió késő-miocén-pleisztocén alkáli bazaltos vulkanizmusa 
a terület extenziós és posztextenziós fejlődéséhez kapcsolódik (SZABÓ et al. 1992; 
EMBEY-ISZTIN et al. 1993a; HORVÁTH 1993). Az extenzió következtében felemelkedő 
asztenoszférában részleges olvadás történt. Ez szolgáltatta a forrásanyagot a 
vulkanizmushoz, amely a kontitentális rift vulkánitokhoz hasonló alkáli bazaltok 
képződését eredményezte (EMBEY-ISZTIN et al. 1993b). Nyomelem- és izotóp
geokémiai vizsgálatok alapján az uralkodóan asztenoszféra jellegű bazaltok 
helyenként inkompatibilis elemekben gazdagodtak, bizonyíthatóan litoszféra-
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1. ábra. A Kárpát-Pannon régió vázlatos földtani térképe. Fekete pontok jelzik a fontosabb plio-
pleisztocén alkáli bazalt előfordulásokat: 1. Stájer-medence, 2. Kisalföld, 3. Bakony-Balaton-felvidék, 
4. Nógrád-Gömör, 5. Persány hegység. Kiemelve a Bakony-Balaton-felvidék vulkáni terület térképe 

Fig. 1 Schematic geological map of the Carpathian-Pannonian Region. Black filled circles show localities of the 
Plio-Pleistocene alkali basalts: 1 Styrian Basin, 2 Little Hungarian Plain, 3 Bakony-Balaton Highland, 4 
Nógrád-Gömör Kegion, 5 Persany Mis. Area of the Bakony-Balaton Highland Volcanic Field is shown enlarged 

komponens jelenléte is kimutatható (EMBEY-ISZTIN et al. 1993b; HARANGI et al. 
1995), ami a Bakony-Balaton-felvidék egyes bazaltjaiban figyelmre méltó (EMBEY-
ISZTIN et al. 1993a). Több kutató szerint ez a litoszféra-komponens korábbi szub-
dukció(k) által metaszomatizált köpenyrészből származhat (SALTERS et al. 1988; 
EMBEY-ISZTIN et. al. 1993b; HARANGI et al. 1995). 

A Bakony-Balaton-felvidék vulkáni területet 7,5-2,3 millió évvel ezelőtt 
( B A L O G H et al. 1986; HARANGI et al. 1995), mintegy 150-200 vulkáni kitörési 
centrum (NÉMETH & MARTIN 1999a, b) hozta létre. A terület egyik legprimitívebb 
összetételű alkáli bazaltja a hegyestűi előfordulás, a 66,6 mg-értékével. Hegyestű 
(1. ábra), korábbi nevén Hegyestető vagy Hegyestű 337 m magas bazaltkúpja 
Zánkától ÉNy-ra található. Ez az egyik legidősebb vulkán a vulkáni területen, 
K/Ar kora, valószínűleg 5,97 ± 0,41 millió év (BALOGH et al. 1986). BALOGH Kadosa 
(2003) szíves személyes közlése alapján, az ennél idősebb adatok valószínűleg 
utólagos Ar-dúsulásnak tulajdoníthatók. 

A sötétszürke bazalt a vele érintkező triász lemezes mészkő határán 1-2 m vas
tagságban réteges elválású, attól távolabb és általában az egész vulkáni kúpon 
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oszlopos kifejlődésű. Az öt-, ill. hatszögletű, 20-30 cm átmérőjű oszlopok közel 
függőlegesen helyezkednek el vagy a csúcs felé konvergálnak. A központtól né
hány 10 méterre DNy-ra kis mennyiségű hialoklasztitos pillowbreccsa tartalmú 
vulkanoklasztit jelzi, hogy a magmás test felemelkedése során vízzel került 
kapcsolatba (NÉMETH & MARTIN 1999b). A vízmennyiség azonban nem volt ele
gendő ahhoz, hogy freatomagmás kitörést okozzon, ellentétben más Bakony-
Balaton-felvidéki vulkánokkal, mint pl. a közeli Fekete-hegyen (NÉMETH & 
MARTIN 1999a; MARTIN & NÉMETH 2004). 

A szilikátolvadék-zárványokról általában 

Egy kristályosodó magmából az összetétel függvényében az adott nyomás- és 
hőmérsékletviszonyoknak megfelelő ásványok válnak ki. A kristályosodó elegy
részek növekedésük során magukba zárhatják a velük feltételezhetően egyen
súlyban lévő magma cseppjeit, amelyek elsődleges szilikátolvadék-zárványok
ként őrződnek meg az ásványokban. Az olvadékzárványok szobahőmérsékleten 
általában többfázisúak, ugyanis a magma felfelé hatolása során - a sebesség és a 
kémiai összetétel függvényében - kisebb nyomás-hőmérséklet tartományban 
stabil ásványok válhatnak ki az olvadékcseppekből, továbbá illók (pl.: H 2 0 , C 0 2 ) 
elegyedhetnek szét buborék formájában. Nagyon gyors felemelkedés során, 
amikor a bezáródást követően nincs elegendő idő a magmacsepp kristályosodá
sához, az olvadék általában egy vagy több buborékot tartalmazó kőzetüvegként 
szilárdul meg. Lassúbb emelkedés vagy mélyben történő kristályosodás esetén 
azonban a szilikátolvadék-zárvány részben vagy teljesen kikristályosodik és 
általában a kőzet fő tömegét alkotó ásványokat tartalmaz. Mivel a szilikát
olvadék-zárványok a bezáródás pillanatától kezdve zárt rendszernek tekinthe
tők, lényeges, más módszerrel nem nyerhető, közvetlen információt hordoznak 
a bezáródott magma(csepp) kémiai és fizikai tulajdonságairól (pl.: összetétel, 
hőmérséklet, sűrűség, nyomás). Vizsgálatukkal tehát bepillantást nyerhetünk a 
földköpenybe és az ott zajló kristályosodási folyamatokba. 

Ha tehát egy kőzetet létrehozó primer magma összetételének vizsgálata a cél, 
akkor a legelső kiválási termék fenokristályainak homogénnek tekinthető mag
jába ágyazódott olvadékzárványokat célszerű vizsgálni. Ezek a beágyazások 
ugyanis akkor záródtak be, amikor a magma nagy valószínűséggel még nem 
differenciálódott, tehát összetételük legközelebb állhat az eredeti magma 
összetételéhez. 

A zárványok teljes kémiai összetételének meghatározására a szakirodalomban 
kétféle módszerrel találkozunk. Az egyik eljárás szerint a felnyitott szilikátolva
dék-zárványok modális, valamint az alkotó fázisok kémiai összetételét felhasz
nálva tömegegyensúly számítással becsülhetjük meg a szilikátolvadék-zár
ványok, így a bezárt olvadékcseppek összetételét. E módszer alkalmazása során 
feltételezzük, hogy a befogadó ásványok szilikátolvadék-zárványaiban azonos 
fázisok, azonos részarányban vannak jelen, mivel ugyanolyan összetételű olva
dék záródott be, és nem túl gyors hűlés esetén az olvadékcseppek ugyanolyan 
körülmények között kristályosodtak ki a zárt rendszernek tekinthető beágyazá-
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sokban. Ezzel a módszerrel a szilikátolvadék-zárványok véletlenszerűen feltárt 
metszeteit vizsgáljuk, amelyek természetesen nem tartalmazzák minden esetben 
a szilikátolvadék-zárványok valamennyi fázisát. Ezért elegendően nagy számú 
szilikátolvadék-zárvány szükséges ahhoz, hogy a metszetek statisztikus vizsgála
tából végül megfelelő eredményt - átlagot - kapjunk. Mivel az elkülönült fázis
ként megjelenő fluidum (egy része legalábbis) eredetileg oldott állapotban volt 
jelen a magmában, a szilikátolvadék-zárványban megjelenő buborék meghatáro
zása is a teljes vizsgálat része (ROEDDER 1984; SZABÓ et al. 1996). 

A teljes kémiai összetétel meghatározásának másik módszere során fel nem tárt 
zárványokat melegítünk (nagy hőmérsékletű kemencében vagy speciális fűthető 
és hűthető tárgyasztal segítségével) a teljes homogenizációig. Az így képződött 
olvadékot hirtelen lehűtjük, majd az olvadékból megszilárdult homogén kőzet
üveget csiszolással és polírozással feltárjuk, hogy kémiai összetételét (elektron-
mikroszondával) meghatározhassuk. Ezzel a módszerrel a szükséges korrekciós 
számítás után kapjuk meg a beágyazódott olvadék összetételét, ami a befogadó 
ásvánnyal kémiailag feltételezhetően egyensúlyban volt. Emellett a homogeni-
zációs hőmérséklet meghatározásával a magma hőmérsékletére következtet
hetünk, ami a befogadó ásvány kristályosodási hőmérsékletére is utal (ROEDDER 
1984). 

Vizsgálati módszerek és analitikai technikák 

A vizsgált olvadékzárványok modális összetételének meghatározása a gyakran 
kis szemcseméret miatt (10-40 fim) polarizációs mikroszkóp segítségével 
nehézkes. Az elektronmikroszondás vizsgálatok során készült, visszaszórt-
elektron (BSE) képeket felhasználva, számítógépes szoftver (pl. Adobe 
Photoshop, GIMP) segítségével azonban megbecsülhető a különböző fázisok 
részaránya a zárványokon belül (I. táblázat). 

Az elektronmikroszondás vizsgálatok egy részét az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem (ELTE) Kőzettani és Geokémiai Tanszékének Mikroszonda Laborató
riumában végeztük egy EDAX PV 9800 ED spektrométerrel felszerelt AMRAY 
1830 I/T6 típusú pásztázó elektronmikroszkóppal, amely a 10%-nál nagyobb 
mennyiségben jelenlévő elemeket —0,1% pontossággal mutatja ki, a 10%-nál 
kisebL mennyiségben jelenlevőket ennél kisebb pontossággal (—0,5%). A vizsgá
lathoz 15 keV gyorsító feszültséget és 1-2 nA sugáráramot, 7-10 ftm (egyes 
fázisokhoz ennél kisebb, minimum 2 /хт) sugárátmérőt használtunk, a mérési 
idő pedig 100 s volt. A vizsgálatok másik részét Novoszibirszkben az United 
Institute of Geophysics-Geology-Mineralogy (UIGGM) Röntgen Laborató
riumában Dr. L. N. POSPELOVA segítségével végeztük egy hullámhossz diszperzív 
Camebax-Micro típusú elektronmikroszondával, 20 kV gyorsító feszültséget és 
30 nA sugáráramot használva, 10 s mérési idővel. A sugárátmérő 2 volt. Ez a 
mikroszonda az egyes elemeket —0,1% pontossággal mutatja ki. Az elemek 
mennyiségi kiértékeléséhez mindkét esetben nemzetközi ásványstandardokat 
használtunk. 

A kemencetechnika használata során szeparált olivinszemcséket melegítettünk 
elektromos kemencében fokozatosan (általában 2 0 - 3 0 °C-kal) növelve a 
hőmérsékletet, hogy a szilikátolvadék-zárványok fázisai fokozatosan megolvad-
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janak. Adott hőmérséklet értékek 
( 1 2 3 0 °C, 1 2 5 0 °C, 1 2 8 0 °C, 1 3 0 0 °C, 
1 3 2 5 °C) elérése után 2 0 percig tartva 
a hőmérsékletet, a szemcséket 
hirtelen lehűtöttük és a zárványok
ban így kőzetüveggé szilárdult olva
dékok összetételét, a zárványok 
csiszolással és polírozással való feltá
rása után, képelemzéssel és elekt-
ronmikroszondával vizsgáltuk. A 
hűtési/dermesztési kísérletet vi
szonylag nagy hőmérsékleten 
( 1 2 3 0 °C) kezdtük, mert elsődleges 
célunk a szilikátolvadék-zárványok 
homogenizálása volt, ami az elő
zetes vizsgálatok alapján ennél 
alacsonyabb hőmérsékleten nem 
várható. Az olivin oxidációjának 
elkerülése érdekében a mintegy 
2 0 - 5 0 szemcsét tartalmazó, grafit
betéttel ellátott platinatégelyt argon 
környezetbe helyeztük (OSKARSSON 
& HANDSTEEN 1 9 9 2 ) . Fenti méréseket 
Novoszibirszkben az UIGGM ter-
moanalitikai laboratóriumában 
végeztük Dr. E. PETRUSHIN segít
ségével. 

A szilikátolvadék-zárványok fluid 
fázisának vizsgálatához USGS 
típusú (WERRE et al. 1 9 7 9 ) kis hő
mérsékletű, hűthető-fűthető tárgy
asztalt használtunk (hőmérsékleti 
tartomány: - 2 0 0 - + 5 0 0 °C) az ELTE 
Kőzettani és Geokémiai Tanszé
kének Litoszféra Fluidum Kutató 
Laboratóriumában, illetve egy ha
sonló, de kereskedelemben nem 
forgalmazott, saját készítésű tárgy
asztalt Novoszibirszkben az UIGGM 
Fluidzárványkutató Laboratóriumá
ban. A hűtés, illetve melegítés során 
a zárványokban bekövetkező fázis
átalakulás, fagyáspont és olvadás
pont meghatározásával a fázisok 
nagy része azonosítható a tiszta 
vagy keverék fluidumok fázis-í. 
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diagramjainak felhasználásával. A zárványok hűtésének hatására a folyadék 
vagy gáz halmazállapotú komponens megfagy. Ezt követően melegítéssel 
meghatározzuk a szilárd halmazállapotú anyag olvadáspontját, ami megfelel a 
rendszer hármaspontjának. A hármaspont ismeretében pedig, ami az anyag 
minőségétől függő paraméter, meghatározhatjuk a fluid fázis összetételét. 
További melegítéssel, a homogenizációs hőmérséklet alapján, kiszámítható az 
adott rendszer sűrűsége, ami a bezáródási nyomásra utal. 

A hegyestűi bazalt, az olivin és szilikátolvadék-zárványainak petrográfiája 

Az üde, sötétszürke, tömött, uralkodóan porfíros szövetű bazaltban feno-
kristályként maximum 3 m m nagyságú olivin fenokristály, valamint kisebb 
méretű és mennyiségű zónás Ti-augit mikrofenokristály figyelhető meg (2. ábra). 
Az alapanyagot plagioklász, zónás Ti-augit, szabálytalan alakú magnetit, leucit, 
valamint kevés nefelin, apatit és kőzetüveg alkotja (2. ábra). A nagyobb méretű 
(0,5-2 mm) olivin fenokristályok magjában (I/a. tábla) vörösesbarna, idiomorf 
spinell zárványokon (I/a, d. tábla) kívül számos kerekded, ovális vagy szabálytalan 
alakú szilikátolvadék-zárvány jelenik meg (l/a-f. tábla). 

2. ábra. A hegyestűi alkáli 
bazalt jellegzetes, porfíros 
szöveti képe polarizációs 
mikroszkópban, ol - olivin, 
cpx - klinopiroxén, pl - pla
gioklász, mt - magnetit, IN. 

Fig. 2. Photomicrograph of the 
Porphyrie Hegyestű alkali 
basalt, ol - olivine, cpx - clino-
pyroxene, pi - plagioclase, mt -
magnetite, IN. 

A vizsgált olivin fenokristályok magjában elhelyezkedő, részben kristályoso
dott szilikátolvadék-zárványok mérettartománya 10-40 |j.m. Kristályos fázisként 
a feltáratlan olvadékzárványok mindegyike tartalmaz vörösesbarna, táblás, 
mikroszkópban leginkább amfibolra emlékeztető ásványt, színtelen piroxént, 
jóval kisebb méretű színtelen apatitot és sötét rutiltűt, világoszöld oktaéderes 
spinellt (max. 2 mm) és apró opak szulfidcseppeket (I/b-f. tábla). Ezenkívül 
állandó elegyrész a sötét színű kerekded buborék, ami a zárványok 20-30 tf %-át 
alkotja (I/b, e. tábla), a köztes teret pedig színtelen kőzetüveg tölti ki (I/b-f. tábla). A 
vizsgált szilikátolvadék-zárványok metszeteinek modális összetételét az 1. táblázat 
mutatja. Az állandó elegyrészként megjelenő zöldes árnyalatú, apró spinellek 
mellett a szilikátolvadék-zárványok gyakran tartalmaznak nagyobb méretű (min. 
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2 mm) vörösesbarna spinell oktaédereket is (I/b. tábla). Számos primer szilikát
olvadék-zárvány körül megfigyelhető apró zárványok alkotta háló („szatelit" 
zárványok), illetve féregszerű képletek. (I/b. tábla) 

A hegyestűi bazalt olivin fenokristályainak 
és szilikátolvadék-zárványainak összetétele 

Olivin fenokristály 

A szilikátolvadék-zárványokat befogadó olivin fenokristályoknak jellegzetesen 
két jól elkülöníthető zónája figyelhető meg {lia. tábla). A központi rész Mg-ban 
dúsabb [mg#=100*Mg/(Mg+Fetot) 82,0-87,6] az azt körülvevő szegélyhez ( m g # 
= 72,7-82,0) képest. A FeO és a MgO mellett mindkét rész MnO-t, CaO-t és NiO-
t is tartalmaz (II. táblázat). 

Az olivin fenokristályokban ásványzárványként megjelenő spinellek (l/a, d. 
tábla) Cr-ban és Al-ban gazdag fázisok ( m g # = 200 *Mg/(Mg+Fe2+) 61,8-76,7; 
cr# = Cr/(Cr+Al) 15,1-23,9; (II. táblázat), amelyek kis mennyiségben T i0 2 - t , MnO-
t, NiO-t is tartalmaznak. 

Szilikátolvadék-zárvány 

Az elektronmikroszondás vizsgálatok alapján a mikroszkópban vörösesbarna 
amfibolnak látszó elegyrész rhönitnek, a klinopiroxén Ti-augitnak adódott. A 
zárványok kis mérete (10-40 um) miatt (J/a-f. tábla) csak a legnagyobb fázisokról 
készült elemzés, így a rhönitről, augitról, kőzetüvegről és spinellről; a többi fázist 
csak kvalitatív elemösszetétele alapján sikerült igazolni. Az elegyrészek reprezen
tatív elemzési adatait a III. táblázat tartalmazza. 

A kőzetüveg alkáliföldpátos összetételű és jellemző, hogy a N a 2 0 
(2,5-10,5 m/m%) és K 2 0 (2,7-10,7 m/m%) tartalom széles határok közt változik, 
továbbá megfigyelhető egy N a 2 0 - és egy K 2 0 - d ú s elegyrész (III. táblázat), amely 
egyes zárványokban egymás mellett, szételegyedve jelenik meg (I/d. tábla, III. 
táblázat). Ezek részletes vizsgálatára e közlemény keretében nem tértünk ki. 

A klinopiroxénnek nagy а Т Ю 2 (2,3-5,7 m/m%), A 1 2 0 3 (10,7-13,1 m/m%), CaO 
(21,7-24,0 m/m%) és kicsi a S i 0 2 (40,6-4,1 m/m%), MgO (10,0-10,7 m/m%) tartal
ma (III. táblázat), ami az alkáli bazaltok fenokristály szegélyeire és az alapanyag 
klinopiroxénekre jellemző. Összetételét a bazalt alapanyagához és mikrofeno-
kristályához viszonyítva a 3. ábra mutatja. 

Az olvadékzárványok egyik legérdekesebb lényeges elegyrésze a nagy CaO 
(12,4-12,9 m/m%), FeO (15,9-17,8 m/m%) és ТЮ 2 (8,1-11,4 m/m%) tartalmú 
rhönit (I/b-f. tábla, III. táblázat), amely az enigmatit-rhönit csoportba tartozó triklin 
szalagszilikát. A rhönit besorolását, KUNZMANN (1999) rendszere alapján, a 4. ábra 
mutatja, összehasonlítva hasonló geológiai környezetből származó rhönitek 
összetételével. 

A szilikátolvadék-zárványokban kétféle összetételű spinell jelenik meg: Cr-Al-
gazdag spinell és Al-gazdag spinell. Az Al-spinellek nagy A 1 2 0 3 - (54,2-61,9 
m/m%) és MgO- (17,8-20,6 m/m%) tartalommal jellemezhetők. Összetételük a 



П. táblázat. A hegyestül alkáli bazalt olivin fenokristályainak összetétele a mag és a szegély feltüntetésével. A táblázat tartalmazza az olivin fenokristályok 
magjában megjelenő önálló Cr-Al-spinell zárványok, továbbá a szilikátolvadék-zárványokhoz tapadt Cr-Al-spinellek (Cr-Al-sp) összetételét, n.a. = nem 

analizált elem, n.d. = nem detektált elem, m g # = 100*Mg/(Mg+Fe t o t ) /olivinre/, mg#' = 100*Mg/(Mg+Fe 2 + )/spinellre/, cr# = Cr/(Cr+Al)] 
Table II. Compositions of olivine phenocryst cores (mag) and rims (szegély), as well as those of single Cr-Al-spinel inclusions in the core of the olivine phenocrysts compared 

to those of accidentally trapped Cr-Al-spinels (Cr-Al-sp) on the silicate melt inclusions, n.a. = not analyzed element, n.d. = not detected element, mg# = 
100*Mg/(Mg+FeM) /for olivine/, mg#' = 100*Mg/(Mg+Fe2+) /for spinel/, cr# = Cr/(Cr+Al) 

Elhelyez 

-kedés 
olivin (mag) olivin (szegély) Al-spinell zárvány olivinben 

rátapadt 
Cr-Al-sp 

Minta l z v 3zv 4zv 5zv Z 1 4 Й - 3 9 r2-68 l z v 3zv 4zv 5zv l z v 4zv 5zv Z 1 4 r2-39 Г 2 - 6 8 / 2 Г 2 - 6 8 / 3 r3-42 3 z v 

S i 0 2 40,3 40 ,9 40 ,7 40 ,5 40 ,9 39 ,9 40 ,0 39,1 38 ,4 38 ,5 38 ,9 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,1 0,1 0,1 0,1 n.a. 

Т Ю 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,1 1Д 1,0 1,1 1,0 0,9 0,6 1,4 1,4 

C r 2 0 3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 18 ,4 15,0 15,2 19,9 16,8 18,0 12,9 14,0 14,7 

v 2 o 3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d 0,1 0,1 0,1 0,1 n.a. 

A 1 2 0 3 n a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 41 ,2 44 ,5 44 ,9 42 ,5 41 ,9 41 ,4 50,2 42 ,6 43 ,3 

F e O 14,5 14,2 13,0 13,7 13,9 14,4 13,2 21 ,8 23 ,9 22 ,5 23 ,6 22 ,3 21 ,3 21 ,0 19,7 23 ,2 22 ,0 17,8 24 ,7 23 ,4 

M n O 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,7 0,8 0,7 0,8 n.a. n.a. n.a. n.d 0,1 0,1 0,1 0,1 n.a. 

M g O 43 ,8 44 ,5 45 ,3 44,2 44 ,6 45,1 46,0 38 ,6 35 ,8 37 ,4 36 ,6 16,4 16,9 17,6 16,5 16,0 16,7 18,0 16,2 16,6 

C a O 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6 0,5 0,6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

N i O n.d n.d n.d n.d n.d 0,1 0,2 n.d n.d n.d n.d n.a. n.a. n.a. n.d 0,2 0,1 0,2 0,1 n.a. 

Z n O n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d 0,1 0,1 0,1 0,1 n.a. 

Összes 99,0 100,1 99 ,4 99,1 100,0 99,9 9 9 ^ 1 0 0 3 99,6 99 ,6 100,4 99 ,5 9 8 3 99,6 99,7 99 ,4 99,5 100,1 99,3 99,3 

m g # 

m g # ' 84,3 84 ,8 86Д 85,2 85,2 84 ,8 86,1 75,9 72,7 74 ,8 73 ,4 70,2 71 ,6 73 ,4 70,3 69 ,0 71,7 73 ,5 70,1 70,9 

c r # 20 ,4 16,5 16,5 21 ,9 18,7 19,9 13,6 15,4 16,2 

KÓTHAY К
. et al: Szilikátolvadék-zárványok a hegyestűi alkáli bazalt olivin fenokristályaiban 
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111. táblázat. A hegyestűi alkáli bazalt olivin fenokristályainak szilikátolvadék-zárványaiban megjelenő lényeges fázisok (klinopiroxén, rhönit, Al-spinell és 
kőzetüveg) összetétele, n.a. = nem analizált elem, n.d. = nem detektált elem, a, b = azonos fázis különböző összetételű pontjai, m g # = 100*Mg/(Mg+Fet o t ) 

/olivinre/, mg#' = 100»Mg/(Mg+Fe 2 + ) /spinéibe/, cr# = Cr/(Cr+Al) 
Table III. Compositions of significant phases (clinopyroxene, rhänite, Al-spinel and glass) in silicate melt inclusions from olivine phenocrysts of the Hegyestű alkali basalt, 

n.a. = not analyzed element, n.d. = not detected element, a,b = same phase with different compositions, mg# = WO*Mgl(Mg+Tetot) /for olivine/, mg#' = 
100,Mg/(Mg+Fe2+) /for spinel/, cr# = Cr/(Cr+Al) 

Fázis klinopiroxén rhönit kőzetüveg Al-spinell 

Minta ZU lzv 3zv 4zv 5zv Z14 lzv 3zv 5zv Z14/a Z14/b lzv 3zv 4zv/a 4zv/b г2-16/а г2-16/с гЗ-27 8zv 
S i0 2 43,8 40,6 43,7 44,1 41,4 25,0 23,3 25,5 25,1 54,3 57,5 56,1 53,5 52,7 54,3 0,1 ОД ОД п.а. 
T i 0 2 3,4 5,7 2,6 3,6 3,8 8,1 11,4 8,9 9,7 0,2 У 1Д n.d. n.d. n.d. 1,2 0,8 1,0 0,7 
C r 2 0 3 п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. n.d. 0,5 0,4 0,8 п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. 0,4 1,0 0,0 1,6 
v2o3 

п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. од од од п.а. 
A L A 10,7 12,3 11,4 11,6 13,1 19,7 19,0 20,0 19,3 27,8 22,0 24,1 25,8 27,8 26,8 54,2 57,4 58,1 61,9 
FeO 6,6 6,8 6,5 5,0 6,4 17,8 15,9 16,1 15,7 0,9 1,0 0,9 1,1 0,9 1,1 25,5 22,2 21,1 14,6 
MnO n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. од ОД од п.а. 
MgO 10,6 10,4 10,7 11,5 10,0 14,6 14,7 14,9 15,1 0,5 ОД n.d. 0,4 n.d. n.d. 17,8 18,2 18,9 20,6 
CaO 23,9 23,2 23,7 23,6 24,0 12,7 12,4 12,9 12,5 0,4 0,3 0,8 0,8 0,4 0,4 n.d 0,0 ОД п.а. 
N a 2 0 0,4 1,0 1,0 0,9 0,8 1,2 1,5 1,3 1,6 10,5 2,5 5,1 6,5 5,5 5,7 п.а. п.а. п.а. п.а. 

к 2о п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. 0,0 n.d. n.d. n.d. 2,7 10,7 8,7 7,5 8,1 8,0 п.а. п.а. п.а. п.а. 
P205 п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. 

a п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. n.d. 0,5 n.d. n.d. n.d. n.d. п.а. п.а. п.а. п.а. 
NiO п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. ОД од ОД п.а. 
ZnO п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. п.а. од ОД од п.а. 
Összes 99,4 99,9 99,5 100^ 99,5 99,1 98,7 1 0 0 " j 99,6 97,4 95,7 96^ 95,6 95,4 96,2 99,6 100,1 99,8 99,5 
mg# 74,1 73,2 74,6 80,4 73,6 59,4 62,3 62,4 63 ,2^ - 72,7 72,3 75,7 79,4 
cr# 0,4 1,0 0,0 1,6 
En з з д - 1 32,3 32 ,8^ 35,4 31,4 1 

Fs 11,6 11,8 11,2 8,7 11,3 
Wo 55,4 56,0 56,0 55,9 57,3 
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Wo (Ca 2Si 20 6) 
Wo (Ca.Si.OJ 

szilikátolvadék-zárvány/ 
silicate melt inclusion 

En (Mg,Si 

mikrofenokristály/ 
microphenocryst 

alapanyag/ 
groundmass 

45 \Z ü ± 

En (Mg 2Si 20 6) Fs (Fe 2Si 20 6) 

3. ábra. A hegyestűi alkáli bazalt olivin fenokristályaiban megjelenő klinopiroxének összetétele az 
ensztatit (En) - wollasztonit (Wo) - ferroszillit (Fs) háromszög diagramban. Az ábra a szilikátolvadék
zárványok és az alkáli bazalt alapanyagának, valamint mikrofenokristályos klinopiroxénjének össze
tételi különbségét mutatja 

Fig. 3 Compositions of clinopyroxenes from silicate melt inclusions in olivine phenocrysts of the Hegyetű alkali 
basalt in the enstatite (En) - wollastonite (Wo) - ferrosillite (Fe) triangle. For comparison, compositions of 
clinopyroxene microphenocrysts and groundmass clinopyroxenes of the Hegyetű alkali basalt are also shown 

szorosabb értelemben vett spinellhez áll közel (III. táblázat). A Cr-Al-spinellek 
(cr# = 15,4-16,2; m g # = 70,1-70,9; II. táblázat) mikroszkópi megjelenésük alapján 
nem a szilikátolvadék-zárványokból kikristályosodott fázisok, hanem a bezáródó 
olvadékcsepphez már kristályos állapotban feltapadt elegyrészek (1b. tábla), és 
összetételük megegyzik az önálló Cr-Al-spinell zárványokéval (la, d. tábla, II. 
táblázat). 

Kvalitatív főelemösszetétel alapján azonosítottunk Cl-apatitot, pentlanditot és 
kalkopiritet tartalmazó szulfidot, valamint Ca-tartalmú szulfátot (anhidrit?). 

A szilikátolvadék-zárványokban megjelenő buborék (Ib, e. tábla) összetételét kis 
hőmérsékletű, hűthető-fűthető tárgyasztalú mikroszkóp segítségével határoztuk 
meg. A zárvány hűtését követően a buborékban lévő, szobahőmérsékleten 
egyfázisú, fluidum olvadása -56 ,2 és -57 ,0 °C-on következett be, ami megfelel a 
C Ó 2 hármaspontjának (-56,6 °C). A homogenizációs hőmérsékletet azonban 
optikai nehézségek miatt nem sikerült meghatározni. 

A tömegegyensúly számítást az olvadékzárványok modális összetétele és 
szilárd fázisainak kémiai összetétele segítségével számoltuk ki (IV. táblázat). A 
modális összetételek alapján a vizsgált szilikátolvadék-zárványokban a kőzet-

A szilikátolvadék-zárványok teljes kémiai összetételének 

meghatározása tömegegyensúly számítással 
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0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1.4 1,6 1,8 2,0 

Ti (kationszám) 
° Hegyestű 
» Nógrád-Gömör (SHARYGIN et al. 2004) 
™. Udokan, Szibéria (SHARYGIN et al. 2003) 
•V Tsagan-Khurtei-hátság, Transzbajkál (KUZMIN et al. 1999) 

4. ábra. A hegyestúi alkáli bazalt olivin 
fene-kristályainak szilikátolvadék-zárványaiban 
megjelenő rhönitek rendszere KUNZMANN (1999) 
terminológiája alapján, összehasonlítva más, 
bázisos lávákból származó szilikátolvadék
zárványok rhönitjeivel: Nógrád-Gömör vulkáni 
terület (SHARYGIN et al. 2004), Udokan vulkáni 
terület, Szibéra (SHARYGIN et al. 2003), Tsagan-
Khurtei-hátság, Transzbajkál (KUZMIN et al. 1999) 

Fig. 4. Classification and compositions of rhönites from 
silicate melt inclusions in olivine phenocrysts of the 
Hegyetű alkali basalt in classification of aenigmatite-
rhönite group using terminology of KUNZMANN 
(1999). For comparison, compositions of rhönites from 
silicate melt inclusions from Nógrád-Gömör volcanic 
field (SHARYGIN et al. 2004), Udokan volcanic field, 
Siberia (SHARYGIN et al. 2003) and Tsagan-Khurtei 
ridge, W-Transbaikalia (KUZMIN et al. 1999) are also 
shown 

üveg, az augit és a rhönit az uralkodó 
fázisok. Ezenkívül je lentős a C 0 2 

részaránya, a többi fázis alárendelt 
mennyiségben jelenik meg és csak 
néhány esetben került felszínre a csi
szolás és polírozás során (1. táblázat). 

A különböző fázisösszetételű met
szetek vizsgálata miatt az egyes 
zárványok számolt összetétele 
helyenként jelentős eltérést mutat pl. 
S iGyban (37,0-44,3 m/m%), T iGyban 
(2 ,1-6 ,8 m/m%) és A l 2 0 3 - b a n 
(16,5-22,7 m/m%) (5. ábra, IV. táblázat). 

A szil ikátolvadék-zárványok ké
miai összetétele a tömegegyensúly 
számítással becsült összetételek átlaga 
alapján teli tétlenebb S i 0 2 - b a n (41,1 
m/m%), ugyanakkor gazdagabb T i 0 2 -
ban (3,9 m / m % ) , A l 2 0 3 - b a n (20,5 
m/m%) és CaO-ban (12,2 m/m%) a 
hegyestűi alkáli bazalt átlagos össze
tételéhez viszonyítva ( S i 0 2 = 46,0 
m/m%, Т Ю 2 = 2,4 m/m%, A 1 2 0 3 = 
16,1 m/m%) (5. ábra, IV. táblázat). A 
nagy m g # érték (74,0) és a kis 
szilifikációs index (S.l . = 28,0) az 
olvadékcseppek primitív, differenciá
latlan voltára utal. 

Mit reprezentálnak a számolt 
szilikátolvadék összetételek? 

Felvetődik a kérdés, hogy az szili
kátolvadék-zárványok számolt kémi
ai összetételei mennyiben reprezen
tálhatják a magma összetételét . A 
kérdés megválaszolásához elsődle
gesen a szil ikátolvadék-zárványok 
kutatásában általánosan elfogadott 

R O E D E R & E M S L I E (1970)-féle, kísérletileg meghatározott Kd-értéket hívjuk 
segítségül, ami a 8 6 - 9 2 % forszterit-tartalmú olivin (ol) (KAMENETSKY & 
CLOCCHIATTI 1996) és vele egyensúlyban lévő bázisos szilikátolvadék (olv) 
F e 2 + / M g arányára vonatkoztatott megoszlási együttható: 

K, 
(Fe2+/Mg)0, 
(Fe2+/Mg)olv 0,3 ± 0,03. 
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Ha egy szilikátolvadék-zárvány (olv) összetételéből és a befogadó olivin (ol) 
elemzett összetételéből meghatározott K D érték megegyezik a fenti kísérleti 
adattal, akkor nagy biztonsággal állítható, hogy az olivin és a benne található 
szilikátolvadék - valójában a magma - kémiai egyensúlyban volt. Az általunk 
vizsgált olivin fenokristályok magjainak forszterit tartalma (Fo) 8 4 , 2 - 8 6 , 1 (II. 
táblázat), azaz inkább kisebb, mint a KAMENETSKY & CLOCCHIATTI ( 1 9 9 6 ) által meg
adott Fo-tartalom. Ezek alapján - figyelembe véve a szilikátolvadék-zárványok 

40 

S i0 2 (m/m%) 
Számolt összetétel/calculated composition: 

A Egyedi zárványok/individual inclusions 
« átlag szélsőértékkel/ 

average with extrema 
+ átlag szélsőérték nélkül/ 

average without extrema 
Melegített zárványok összetétele/ 
composition of heated inclusion: 

X 1300 °C 
• 1325 °C 

Ж Befogadó bazalt/host basalt 

5. ábra. A hegyestűi alkáli bazalt olivin fenokristályaiból származó szilikátolvadék-zárványok 
tömegegyensúly számítással meghatározott teljes kémiai összetétele, valamint ezek átlaga 
(szélsőértékekkel együtt és a szélsőértékek elhagyásával) Harker-diagramon ábrázolva. Az ábrán 
feltüntettük összehasonlításként a homogenizált és részben homogenizált szilikátolvadék-zárványok 
kőzetüvegjeinek és a befogadó hegyestűi alkáli bazalt összetételét (EMBEY-ISZTIN et al. 1993b) is 

Fig. 5. Bulk compositions of silicate melt inclusions, calculated by mass balance calculation, from olivine 
phenocrysts of the Hegyestű alkali basalt in the Harker variation diagram showing also the average compositions. 
For comparison, compositions of homogenized and partially homogenized silicate melt inclusions and Hegyestű 
alkali basalt (EMBEY-ISZTIN et al. 1993b) are also shown 
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IV. táblázat. A hegyestűi alkáli bazalt olivin fenokristályaiban megjelenő szilikátolvadék-zárványok 
tömegegyensúly számítással nyert teljes kémiai összetétele, átlaga szélsőértékekkel (sz) és a szélső
értékek elhagyásával (szn), továbbá standard deviációja (Stdev), összehasonlítva a befogadó 

bazalt kémiai összetételével (EMBEY-ISZTIN et al. 1993b) 
Table IV. Bulk composition of silicate melt inclusions calculated by mass balance calculation, showing values of 
averages with extreme (sz), whitout extreme (szn) and of standard deviations (Stdev), compared to chemical 

composition of the Hegyestű alkali basalt (EMBEY-ISZTIN et al, 1993b) 

ÁttaR I Stdev 

A táblázat tartalmazza a zárványok, illetve a bazalt magnézium-számát (mg#), szilifikációs indexét 
(S.I.) és differenciációs indexét (D.I.) valamint a tömegegyensúly számításhoz felhasznált szilikát
olvadék-zárványok modális összetételéből számolt Fe 2 + /Mg-ra vonatkoztatott megoszlási együttható 
(Kd) értékét az olivin fenokristály (ol) és a vele egyensúlyban lévő szilikátolvadék (olv) között. 
mg#=100*Mg/(Mg+Fetotal), D . I . = q + a b + a n + o r + n e + k p + l c S.I. = 100*(S i - (Al+Fe 2 + +Mg+3 , f Ca+ 
l l * N a + l l * K + M n - F e 3 + - T i - 4 * P ) / 2 ) 

Table also shows magnesium-number (mg#), silification index (S.I.) and differentiation index (D.I.) of the 
silicate melt inclusions and the host basalt. Values of partition coefficient (Kd) between olivine (ol) and silicate 
melt (olv) using ratios of Fez+/Mg is calculated for the single silicate melt inclusions. 
mg# = 100*Mgl(Mg+Fetotal), D.I.=q+ab+an+or+ne+kp+lc S.I.=100*(Si-(Al+Fe2+ +Mg+3*Ca+ 
ll*Na+U *K+m-Fe3+-Ti-4*P)/2) 

viszonylag nagy mg-számát (IV. táblázat), mint várható volt - a hegyestűi 
olvadékcseppekre számolt K D értékek nagyobbak (0,36-0,52, IV. táblázat), mint a 
R O E D E R & EMSLIE (1970)-féle kísérleti érték. Érdemes megjegyezni, hogy ha az 
általunk számolt K D érték 0,3-nél kisebb lenne, akkor a számolt teljes kémiai 
összetételt az eltéréssel arányosan korrigálni kellene a zárvány falára kristályo
sodott olivin részarányával, illetve kémiai összetételével. Mivel esetünkben a K D 

értékek nagyobbak a kísérleti értéknél, az eltérés legalább részben abból adódik, 
hogy a vizsgált olivinek forszterit tartalma kisebb a feltételként megadott 
tartománynál. 

A számolt teljes kémiai összetétel tesztelésének másik alkalmazott módja az ún. 
kemencetechnikával nyert melegített és részben vagy teljesen homogenizált 
szilikátolvadék-zárványok kőzetüveg-fázisainak elektronmikroszondás elemzése 
(pl: STUDENT & BODNÁR 1996). A fokozatosan növekvő hőmérsékletre melegített, 
így különböző mértékben homogenizált szilikátolvadék-zárványok (V̂  táblázat) 
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kőzetüveg-fázisának összetételben változását nyomon követtük a hőmérséklet 
emelkedésének függvényében. A nem melegített zárványok kőzetüveg össze
tétele a TAS diagramon (6. ábra) a fonolitmezőt jelöli, míg a feltételezhetően teljes 
homogenizációs hőmérsékletet - 1300 és 1325 °C-t - elérve, a kőzetüveg a foidit-
és tefrit-bazanit mező határára esik. A homogenizált zárványok kis S i 0 2 

(40,5-40,8 m/m%), nagy FeO (9,4-9,5 m/m%), MgO (8,7-10,1 m/m%) és alkália 
(6,8-6,9 m/m%)-tartalommal jellemezhetők (5. ábra, V. táblázat). 

A melegítési kísérlet során a kőzetüvegek FeO, MgO, CaO és T i 0 2 tartalma 
növekvő tendenciát mutat a növekvő hőmérséklet függvényében. Az A 1 2 0 3 -
tartalom csökken, és bár a K 2 0 - és Na 2 0- tar ta lom az eredeti (melegítés nélküli) 
üvegekben elég széles határok közt változott, az eredetileg nagy K 2 0 - és N a 2 0 -
tartalmú üvegekhez képest szintén csökkenést mutat (5. ábra). 

A szilikátolvadék-zárványok tömegegyensúly számítással nyert összetéte
leinek átlaga és kemence technikával nyert, vélhetően teljesen homogenizált 
szilikátolvadék-zárvány összetételeit összehasonlítva: a S i 0 2 (—41 m/m%), CaO 
( - 1 2 m/m%), K 2 0 ( - 3 m/m%) és N a 2 0 ( - 3 - 4 m/m%) tartalom jó egyezést mutat. 
A számolt átlagban A l 2 0 3 - r a és T i 0 2 - r a nagyobb (—4,5 m/m%-kaL illetve 
—1,2 m/m%-kal), MgO-ra és FeO-ra pedig kisebb értéket kaptunk, mint a 
homogenizált zárványok esetében. Ez utóbbi arra utalhat, hogy a homogenizálás 
során esetleg kis mennyiségű olivin is megolvadt a befogadó fenokristályból, 
amint erre a lehetőségre több kutató is felhívta a figyelmet (pl: DANYUSHEVSKY et 
al. 2000). Jelentős eltérés azonban az Al kivételével egyik fő elemnél sem 
tapasztalható (5., 6. ábra), ami alátámasztja a tömegegyensúly-számítás alkalmaz
hatóságát a szilikátolvadék-zárvány tanulmányokban, elegendő számú minta 
(zárvány) vizsgálata esetén. Mindezek alapján a primer olvadék Si-ban telítetlen 
( S i 0 2 ~ 4 1 m/m%), Mg- és alkália-gazdag ( M g O ~ 8 m/m%, N a 2 0 + K 2 0 ~ 6 m/m%) 
bázisos-ultrabázisos olvadék lehetett, amely különösen kisebb S i 0 2 - , valamint 
nagyobb T i 0 2 - , és CaO-tartalmával különbözik a hegyestűi kúpot felépítő alkáli 
bazalttól (5., 6. ábra). A vázolt különbségek okát és magyarázatát nagyobb számú 
minta vizsgálatával és nyomelemösszetételek bevonásával a kutatás további 
szakaszában kívánjuk vizsgálni. 

A szilikátolvadék-zárványokban lejátszódó folyamatok 
(kristályosodás és szételegyedés) 

Petrográfiai megfigyelések, mikroszondás elemzések és modell számítások 
alapján a hegyestűi alkáli bazaltot létrehozó magma kristályosodásának korai 
szakasza forszterites olivin és Cr-Al-spinell kristályosodásával jellemezhető. Ezt 
követte a klinopiroxén mikrofenokristályok kiválása, majd a vulkáni kitörés 
során az alapanyag megszilárdulása Ti-augit, plagioklász, magnetit, leucit, 
valamint igen kis mennyiségű nefelin és apatit képződésével. Az elsőként 
megszilárduló, 82,0-87,6 mg-értékű olivinek a velük együtt képződött Cr-Al-
spinelleken (cr# = 15,4-22,4) kívül, a primitív magma apró cseppjeit zárták 
magukba (l/a, d. tábla). Sok esetben a már szilárd Cr-Al-spinellek a magma-
cseppekkel együtt tapadtak a kristályosodó olivin felületére, ami bezáródott a 
következő réteggel (I/b. tábla). Ezekben az esetekben a szilikátolvadék-zárványok 
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V. táblázat. A hegyestűi alkáli bazalt olivin fenokristályainak különböző hőmérsékletre 
melegített (1230, 1250 és 1280 °C), illetve homogenizált (1300 és 1325 °C) szilikátolvadék
zárványainak kőzetüveg összetétele, n.a. = nem analizált elem, n.d. = nem detektált elem. 
Table V. Compositions of glasses in heated and partially homogenized (1230,1250 and 1280 °C) and 
homogenized (1300 and 1325 °C) silicate melt inclusions from olivine phenocrysts in the 

Hegyestű alkali basalt, n.a. = not analyzed element, n.d. = not detected element 

Minta Г7-3/1 r7-6/2 r8-3 r9-l rl0-2 r9-5 b2 bl 
T[°C] 1230 1230 1250 1250 1280 1280 1300 1325 

S i 0 2 43,6 45,4 42,2 42,9 41,7 42,7 40,8 40,5 
T i 0 2 3,2 2Д 3,3 2,8 3,1 3,0 2,7 2,8 

Cr 2 o 3 
0,1 n.a n.a n.a 0,0 n.a 0,1 0,0 

A 1 2 0 3 18,6 16,4 17,3 17,0 16,0 16,5 16,2 15,6 
FeO 6,5 8,8 7,8 10,7 8,7 7,6 9,5 9,4 
MnO 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
MgO 5,5 5,0 5,8 5,3 7,8 6,6 8,7 10,1 
CaO 12,6 12,3 13,3 11,1 11,8 12,7 12,1 11,7 
BaO 0,1 n.a n.a n.a n.d. n.a n.d. n.d. 
N a 2 0 4,5 5,4 4,6 4,6 4,6 4,6 4,0 4,0 
K z O 3,4 3,6 3,2 3,1 3,1 3,4 2,9 2,8 
P 2 O 5 1Д 0,8 0,7 0,7 0,4 0,8 n.d. n.d. 

a 0,2 0,2 0,1 0,2 n.d. 0,1 n.d. n.d. 

so3 
n.a n.a n.a n.a n.d. n.a n.a n.a 

Összes 99,3 100,0 98,3 98,6 97,3 98Д 97Д 97,0 

• Nem melegített szilikátolvadék
zárványok kőzetüveg összetétele/ 
glass composition of unheated 
silicate melt inclusions 

Számolt összetéteVcalculated composition: 
• Egyedi zárványok/individual inclusions 
ф Átlag szélsőértékkel/ 

average with extrema 
• Átlag szélsőérték nélkül/ 

average without extrema 
Melegített zárványok összetétele/ 
composition of heated inclusions: 

О ПЗО "С 
<) 1250 °С 
Л 1280°С 
X 1300 °С 
• 1325°С 

"35 40 45 50 55 60 65 70 75 * Befogadó bazalt/host basalt 

SiO, (m/m%) 

6. ábra. A hegyestűi alkáli bazalt olivin fenokristályaiból származó szilikátolvadék-zárványok 
tömegegyensúly számítással meghatározott teljes kémiai összetétele, valamint ezek átlaga (szélső
értékekkel együtt és a szélsőértékek elhagyásával) a TAS diagramon ábrázolva. Az ábrán feltüntettük 
összehasonlításként a homogenizált, részben homogenizált és nem melegített (Si-gazdag) 
szilikátolvadék-zárványok kőzetüvegeinek és a befogadó hegyestűi alkáli bazalt összetételét (EMBEY-
ISZTIN et al. 1993b) is 

Fig. 6 Bulk compositions of silicate melt inclusions, calculated by mass balance calculation, from olivine 
phenocrysts of the Hegyestű alkali basalt in the TAS diagram showing also the average compositions. For 
comparison, compositions of homogenized and partially homogenized silicate melt inclusions, of glass in 
unheated silicate melt inclusions and of Hegyestű alkali basalt (EMBEY-ISZTIN et al. 1993b) are also shown 
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vizsgálatánál a Cr-Al-spinellek jelenlététől eltekintettünk, hiszen ezek nem 
befolyásolják az olvadékcseppek kémiai tulajdonságait. A magma hűlése során az 
olivin fenokristályokba zárt magmacseppek részlegesen kikristályosodtak, ami 
viszonylag nagytömegű magma lassú hűlésével vagy mélyben kezdődő 
kristályosodással magyarázható. Kristályos fázisként szulfidcsepp —» Al-spinell —> 
rhönit —> Ti-augit —> apatit vált ki (ebben a sorrendben), amelyhez esetenként 
rutil ± ilmenit ± Ca-szulfát társult (KÓTHAY 2001; KÓTHAY et al. 2001). A 
szilikátolvadék-zárványokban jelenlévő kristályos fázisok közül a rhönit és az Al-
spinell olyan elegyrész, amely a hegyestűi alkáli bazaltban nem jelenik meg. 

A rhönit KUNZMANN (1989) kísérleti munkája szerint 840 és 1200 °C között, 0,6 kbar 
nyomás alatt keletkezik szilíciumban telítetlen [ne / (ne+ab+or+lc )>0 ,18] , bázisos 
[Mg/(Mg+Fe)>0,46] olvadékban, ahogyan azt egyes bazanitok alapanyagában 
(pl: KYLE & PRICE 1975; HERITSCH & ETTINGER 1998; SEGHEDI et al. 1995) és 

ocellumokban (NÉDLI & M. T Ó T H 2003) sikerült is kimutatni. A homogenizációs 
kísérletek alapján a hegyestűi szilikátolvadék-zárványokban a rhönit 1220 és 1245 
°C között olvad meg (KÓTHAY , 2001; KÓTHAY et al. 2001; KÓTHAY et al. 2003), míg 
SHARYGIN et al. (2003) eddig ismert olvadékzárványokat összesítő munkája szerint 
az olvadási (azaz kristályosodási) tartománya 1180 és 1260 °C. Eszerint a 
szilikátolvadék-zárványok egyik korai, közönséges elegyrészként előforduló, 
fázisa a rhönit, nagyobb hőmérsékleten és valószínűleg lényegéén nagyobb 
nyomáson is stabil lehet KUNZMANN (1989) kísérleti adataihoz képest, amint arra 
SHARYGIN et al. (2004) felhívta a figyelmet. 

A szilikátolvadék-zárványok másik jellegzetes elegyrésze a korai kiválású, a 
rhönittől nagyobb hőmérsékleten ( > 1245 °C) keletkezett (KÓTHAY 2001; KÓTHAY et 
al. 2003), nagyon kis mennyiségben előforduló Al-spinell. O S B O R N & TAIT (1952) 
alapvető kísérletei óta ismert, hogy kis nyomáson (1 atm), de nagy hőmérsékleten 
a bazaltos olvadékot leginkább reprezentáló forszterit-diopszid-anortit (Fo-Di-
An) rendszerben Mg- és Al-gazdag olvadékból 1319 °C felett spinell is keletkezhet 
(7. ábra), amely azonban a kristályosodás előrehaladásával (azaz a hőmérséklet 
csökkenésével) az olvadékkal reakcióba lépve forszteritté és anortittá alakul. A 
hegyestűi szilikátolvadék-zárványokban ez a reakció nem játszódik le, hanem az 
Al-spinell stabil marad még kis hőmérsékleten is, ami biztosan nem a stabilizációt 
elősegítő Cr beépülésének (KAMENETSKY et al. 2001) tulajdonítható, hiszen a C r 2 0 3 

maximálisan 1,6 m/m %-ban fordul elő ezekben a spinellekben (III. tábla). Felvető
dik a kérdés, miért marad stabil az Al-spinell a szilikátolvadék-zárványokban, 
ami SHARYGIN et al. (2003) összefoglaló tanulmánya szerint nemcsak a hegyestűi 
előfordulásra, hanem a részletesen vizsgált alkáli bazaltok olvadékzárványaira 
jellemző, globális tulajdonság. A magyarázathoz PRESNALL et al. (1978) nagy 
nyomású kísérleti eredményeit használjuk, amelyeket az O S B O R N & TAIT (1952)-
féle Fo-Di-An rendszeren nyertek 7 , 1 0 , 1 5 és 20 kbar nyomáson. A 7. ábra mutatja, 
hogy már 7 kbar nyomáson a spinell és diopszid stabilitási területe megnöve
kedett az anortit és forszterit rovására, miközben a szilikátolvadék-zárványok 
jellemzésére használható spinell + forszterit + diopszid rendszer van együtt a 
hűlő olvadékkal. Valóban, ha a hegyestűi szilikátolvadék-zárványok számolt 
átlagos összetételét (IV. táblázat) ábrázoljuk a Fo-Di-An diagramban (7. ábra), 
akkor az elsőként kiváló Al-spinellt Al-spinell + olivin, majd Al-spinell + olivin 
+ klinopiroxén együttes kristályosodásának kellett követnie. Ez összhangban 
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van azzal a megfigyeléssel, hogy a szilikátolvadék-zárványokban anortit (tényle
gesen plagioklász) nem keletkezett. A rendszer tekintélyes mennyiségű Al- és Ca-
tartalmát a jelentős mennyiségű Ti mellett az Al-spinellt követő, de a klino-
piroxént megelőző rhönit felhasználta, amely ténylegesen nagy nyomáson kelet
kezett. Ha ugyanezt a számolt teljes összetételt a kisnyomású rendszerre jellemző 
diagramban szemléljük, akkor (a feltétezhetően) a szilikátolvadék-zárvány falára 
kristályosodott olivint plagioklász + olivin, majd plagioklász + olivin + klino-
piroxén együttes kristályosodása követné, ami a hegyestűi mintáknál ellentmond 
a petrográfiai vizsgálatoknak, ebben az esetben ugyanis egyáltalán nem képződ
ne spinell. 

Korábbi vizsgálatokból tudjuk (SZABÓ & BODNÁR 1 9 9 6 ; KOVÁCS et al. 2 0 0 3 ) , hogy 
a Kárpát-Pannon régió alkáli bazaltos magmái igen gyorsan, néhány 1 0 óra 
leforgása alatt kerültek a felszínre, így a gyors kitörés során az olivinbe zárt 
magmacsepp addig ki nem kristályosodott része - néha Na- illetve K-dús, szét
elegyedő kőzetüvegként dermedt meg (I/b-f. tábla), körülölelve a már kivált 
ásványokat és az elkülönült fluid buborékot (I/b, e. tábla). Hasonló szételegyedő 
kőzetüvegről eddig SZABÓ & BODNÁR ( 1 9 9 3 ) számolt be a barnai (-) alkáli bazalt 
olivin fenokristályaiban előforduló szilikátolvadék-zárványokban. 

Mivel a C 0 2 fluid fázis termometriai vizsgálata során a mért olvadási hőmér
séklet tartomány nem tér el jelentősen a C 0 2 hármaspontjától, a buborék szinte 
tiszta szén-dioxidnak tekinthető. Tekintettel arra, hogy a megvizsgált szilikát
olvadékzárványban a fluidfázis homogenizációs hőmérsékletét nem sikerült 
meghatározni, mindössze annyi állítható az eddigi vizsgálatok alapján, hogy az 
eredeti olvadék biztosan tartalmazott C 0 2 - t , ami a magmából, lévén nyüt rend
szer, még a kitörés előtt/alatt könnyedén eltávozott. Nem így a zárt rendszerben 
megszilárdult szilikátolvadék-beágyazásokban, ahol 2 0 - 3 0 v/v%-nyi buborék
ként szételegyedve megőrződött. A C 0 2 a zárványokban még a kristályos fázisok 
kialakulása előtt vagy alatt elkülönült, vagy túltelített magma esetén együtt 
csapdázódott az olvadékkal, amint arra KAMENETSKY et al. ( 2 0 0 2 ) bazaltos és 
pikrites anyagokat vizsgálva hívta fel a figyelmet. Ez utóbbi lehetőség magyará
zatot adhat a szilikátolvadék-zárványok jelentős részénél megfigyelhető dekrepi-
tációra, amit a zárványok körül megjelenő kisméretű zárványkoszorúk, illetve 
féregszerű képletek jeleznek (I/b. tábla). Számos kísérlet (pl. VITYK & BODNÁR 
1 9 9 5 ) igazolta, hogy a nagy nyomáson képződött ásványokban, a nyomás csökke
nés hatására a zárványban uralkodó túlnyomás miatt - ami meghaladja a ridegen 
viselkedő befogadó ásvány mechanikai ellenállását - a zárvány felrobban és 
egyes részei a repedés mentén szétszóródnak. A jelenség nemcsak szilikátolva
dék-zárványok körül figyelhető meg, hanem fluid és szulfid zárványok környe
zetében is (pl.: ANDERSEN et al. 1 9 8 7 ; SZABÓ & BODNÁR 1 9 9 5 ; Vm & FREZZOTTI 2 0 0 0 ) . 

A dekrepitáció folyamata azonban nemcsak nyomáscsökkenés hatására jöhet 
létre, hanem hőmérséklet emelkedés során is (GREEN & RADCLIFFE 1 9 7 5 ) , aminek 
a homogenizációs kísérletek során lehet jelentősége. Ilyenkor ugyanis a teljes 
homogenizáció előtt, a dekrepitáció hatására, eltávozhat a zárvány anyagának 
egy része, ami így alkalmatlanná válik a további vizsgálatra. Vizsgálataink során 
megfigyelt dekrepitációs jelenség arra utal, hogy a bezárt olvadék elvesztette 
eredeti illótartalmának egy részét. Ez azonban nem akadálya annak, hogy kiszá
moljunk a szilikátolvadék-zárványok minimális C 0 2 - t a r t a l m á t . A C 0 2 sűrűsége a 
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7. ábra. A hegyestűi alkáli bazalt olivin fenokristályaiból származó szilikátolvadék-zárványok 
tömegegyensúly számítással meghatározott teljes kémiai összetétele a forszterit-diopszid-anortit (Fo-
Di-An) diagramban. A diagram OSBORN & TAIT ( 1 9 5 2 ) kis nyomású ( 1 atm) és PRESNALL et al. ( 1 9 7 8 ) 
nagy nyomású ( 7 kbar) kísérleteiben meghatározott fázisokat mutatja 

Fig. 7 Bulk composition of silicate melt inclusions, calculated by mass balance calculation, from olivine 
phenocrysts of the Hegyestű alkali basalt in the forsterite-diopside-anorthite (Fo-Di-An) diagram showing phases 
determined by low pressure (1 atm; OSBORN & TAIT 1952) and high pressure experiments (7 kbar; PRESNALL et 
al. 1978) 

maximális homogenizációs hőmérséklet ( 3 1 ° C ) alapján 0 , 4 7 g/cm 3 . Az átlagos, 
illómentes szilikátolvadék sűrűsége 2 , 5 2 g/cm 3 , amelyet N E L S O N & CARMICHAEL 
( 1 9 7 9 ) módszerével számítottunk ki, felhasználva a különböző olvadékokra 
1 3 0 0 ° C - o n megadott parciális moláris mennyiséget. Mindezeket figyelembe 
véve kiszámítható a szilikátolvadék C 0 2 tartalma, ha megbecsüljük a buborék 
térfogatát a szilikátolvadék-zárványban szobahőmérsékleten, amihez ROEDDER 
( 1 9 8 4 ) (Fig. 4-10.) tapasztalati ábráját hívtuk segítségül, ami a zárványokban 
előforduló fluidumokat tartalmazó buborékok területi és térfogati részarányát 
veti össze. Eszerint a hegyestűi primer alkáli bazalt minimum 2 m/m% C 0 2 - o t 
tartalmazott . Ez jó összhangban van a C 0 2 bázisos olvadékokban mért 
oldhatóságával köpeny körülmények között (pl: SHILOBREYEVA & KADIK 1 9 9 0 és 
LOWENSTERN 2 0 0 1 ) . 

Következtetések 

- A hegyestűi alkáli bazalt olivin fenokristályainak magjában található szilikát
olvadék-zárványok primer beágyazások. Tömegegyensúly számítással meghatá
rozott teljes összetételük átlaga jó közelítéssel megadja a bazaltot létrehozó 
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primitív magma összetételét. A primitív magma Si-ban telítetlen ( S i 0 2 ~ 4 1 
m/m%), Mg- és alkália-gazdag ( M g O ~ 8 m/m%, N a 2 0 + K 2 0 ~ 6 m/m%), C 0 2 -
tartalmú (min. 2 m/m%) / bázisos-ultrabázisos olvadék lehetett, amely kisebb 
S i 0 2 - , nagyobb T i 0 2 - , A 1 2 0 3 - CaO- és C0 2 - tarta lmával különbözik a hegyestűi 
kúpot felépítő alkáli bazalt átlagos összetételétől. 

- A magma hűlése során az olivin fenokristályokba zárt magmacseppek részle
gesen kikristályosodtak. A kristályosodás >1300 °C-on kezdődött. Petrográfiai 
bizonyítékok alapján kristályos fázisként szulfidcsepp —> Al-spinell —> rhönit —> 
Ti-augit —» apatit keletkezett, amelyhez esetenként rutil ± ilmenit ± Ca-szulfát 
társult. A ki nem kristályosodott olvadék nagy Na- és/vagy K-tartalmú, nagy 
Si0 2 - tarta lmú kőzetüvegként szilárdult meg; a magma jelentős C 0 2 tartalma 
pedig buborék formájában különült el a kristályosodás korai szakaszában. 

- A szilikátolvadék-zárványokban jelenlévő kristályos fázisok közül a rhönit és 
az Al-spinell olyan elegyrész, amely alkáli bazaltokban primer ásványként nem 
jelenik meg. Az Al-spinell annak köszönheti jelenlétét, hogy a kristályosodása 
után nem lépett reakcióba az olvadékkal, hogy olivint és plagioklászt formáljon, 
hanem stabil fázis maradt. Ez csak nagy nyomáson ( > 7 kbar) kristályosodó Si-
szegény olvadékokban lehetséges. Ilyen rendszerek jellegzetes elegyrésze a 
rhönit, amely az Al-spinellt követi a kristályosodásban és keletkezése során 
felhasználja az olvadék Ti-készletét, továbbá az AJ és a Ca jelentős részét, ami 
szintén megakadályozza a plagioklász képződését az olvadékból. 
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Tábla magyarázat - Explanation of Plate 

Tábla I. A hegyestűi alkáli bazalt olivin (ol) fenokristályainak magjában megjelenő szilikátolvadék
zárványok (smi) mikroszkópos és visszaszórt elektron (BSE) képe. Az egyes zárványokban különböző 
fázisok táródtak fel a csiszolás során: rhön (rhönit), aug (augit), sulf (szulfid), Al-sp (Al-spinell), ap 
(apatit), gl(s) sötét kőzetüveg, gl(v) világos kőzetüveg, bub (C0 2 -buborék), Cr-Al-sp (Cr-Al-spinell). A) 
Zónás olivin (ol) fenokristály visszaszórt elektron (BSE) képe. Az olivin számos szilikátolvadék- (smi) 
és Cr-Al-spinell- (Cr-Al-sp) zárványt tartalmaz. Az olivint körülvevő alapanyag kristályos fázisai: aug 
(augit), pl (plagioklász) és mt (magnetit). В) Z60 szilikátolvadék-zárvány, amely környezetében 
dekrepitációs szilikátolvadék-zárványsor látható (mikroszkópi kép, IN). C) Z14 szilikátolvadék
zárvány (mikroszkópi kép, IN). D) Z14 szilikátolvadék-zárvány (BSE kép, eltérő orientációban, a kép 
önálló Cr-Al-spinell zárványt is mutat). E) Z12 szilikátolvadék-zárvány (BSE kép). F) Z l l 
szilikátolvadék-zárvány (BSE kép). 

Table I. Photomicrographs and back-scattered electron (BSE) images of silicate melt inclusions (smi) and Cr-Al-
spinels (Cr-Al-sp) in core of olivine phenocryst of the Hegyestű alkali basalt. Different phases were opened during 
polishing in the individual inclusions: rhön (rhönite), aug (augite), sulf (sulphide), Al-sp (Al-spinel), ap 
(apatite), gl(s) (dark colored glass), gl(v) (light coloured glass), C02 bubble (bub), Cr-Al-spinel (Cr-A!-spJ. A) 
Zoned olivine (ol) phenocryst containing typical silicate melt inclusions (smi) and Cr-Al-spinel inclusions (Cr-
Al-sp). Olivine phenocryst is surrounded by crystallized phases of the groundmass (augite - aug, plagioclase -
pi, and magnetite - mt) (BSE image). B) Photomicrograph of Z60 silicate melt inclusion surrounded by 
decrepitation halos of tiny silicate melt inclusions. C) Photomicrograph of Z14 silicate melt inclusion. D) BSE 
image ofofZli silicate melt inclusion and Cr-Al-spinel inclusion (in different orientation). E) BSE image ofZll 
silicate melt inclusion. F) BSE image of Zll silicate melt inclusion. 
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