
ADATOK A ZÓNÁS PLAGIOKLÁSZOK ISMERETÉHEZ II.

A zónás szerkezet és a hömérsék kapcsolata.

Irta: vitéz LENGYEL ENDRE dr.*

— A 2. ábrával s egy táblával a kötet végén. —
Valamennyi tüzeredés kzet plagioklászain elfordulhat zónás szerkezet,

de sehol sem olyan jellegzetes és kifejezett e jelenség, mint a neutrális

kiömlési kzetekben. Mélységi kzetekben ritkábban jelenik meg s tapasztala-

taim szerint az esetek nagyrészében nem igazi, változó vegyi összetétellel és

fizikai tulajdonságokkal biró zónásság, hanem csupán a növekedésben beálló

megszakadás, úgy, hogy a mag- és csekélyszámú burok között legtöbbször

semmiféle vegyi vagy fizikai különbség nem tapasztalható.

A lehlés alkalmával szerepet játszó vegyi és fizikai viszonyok széles

skálájú és gyors ingadozása következtében porfiros kzetekben érvényesül

legszebben KoNOWOLOV^-nak a binar keverékek desztillációjából leszúrt sza-

bálya, amely szerint az elször kiváló keverék kristályoknak a

magasabb hfokon olvadó komponensbl van feleslegük.

És valóban, zónás plagioklászok magja normális — egyenletesen csök-

ken — magmalehülés eseteiben mindig anorthit-dúsabb, mint a zónák. Ami

az anorthitnak Day, Allén majd Bowen által megállapított magasabb

olvadáspontjával is összhangzásban áll.

Közismert tény, hogy a kristályos-palák alsó csoportjában is megtalál-

hatók a zónás plagioklászok. A zónasorrend azonban itt mindig fordított, mert

a geodynamikus erhatások fokozatos növekedése következtében a hömérsék

emelked tendenciája érvényesül: a mag lesz tehát albitdúsabb, a

burkok pedig kifelé A n-m olekulában egyre gazdagabbak.
Magasabb szintben a kristályos-palák fels csoportjában, viszonylagosan

jóval alacsonyabb hömérsék mellett pedig csupán albit jelenik meg, mert bár

az összetétel itt is megengedné bázisosabb földpáttag megjelenését, de ala-

csony hömérsék mellett a Ca-tartalom más, exothermális ásványvegyületek

képzésébe nyer lekötést.

Az újabbi fiziko-kémiai vizsgálatokból ismeretes, hogy a mesterséges

szilikát-kristályokon megállapított olvadáspontok jóval magasabbak, mint ugyan-

ezen vegyületek különböz arányú keverék-kapcsolatainak természetes kép-

zdésénél szükséges hfok. Tudjuk továbbá azt is, hogy az izomorf-keverék

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1927. évi január 6-án tartott szakülésén.

1 H. E. Boeke: Grundlagen dér physikaliscli-chemischen Petrographie. Berlin, 1915,

p. 156.
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szilikátoknak s így a plagioklászoknak nincs állandó és egyénileg jellemz

szilárdulási hfokuk, hanem szilár dulási i n t e r v a 1 1 u m u k

,

amelynek

' maximuma felett még olvadékok, minimuma alatt pedig már szilárd fázisok.

I

E két véglet közötti halmazállapot viszkózus pép, amelyben kristály és

i olvadék egyensúlyban fordul el egymás mellett.

[I

Az -els kiválások következtében — Konowalow tétele szerint azoknak

a magasabb hfokon olvadó komponensbl lévén fölöslegük — megváltozik

az oldat összetétele s mivel szilárd állapotban szilikátoknál diffúzió igen

nehezen megy végbe, a hömérsékcsökkenéssel párhuzamosan változó össze-

tétel keverékolvadék a legelször kivált magot bekérgezi. A frakcionált kris-

I tályosodásnak e neme jellemz a zónás plagioklászokra is, ahol a legel-
ször kivált kristály a fokozatosan lehl olvadékkal
kicseréldés által nem juthat egyensúlyba s az alacso-
nyabb olvadáspontú alkatrészekben gazdagabb vegyü-
letek r ét egek formájában rakódnak egymásra.

Day Allén majd újabban Bowen körültekint vizsgálataiból tudjuk, hogy

az olvadáspont a plagioklászok összetételével állandóan változik s hogy csak

az anorthitnak van éles olvadáspontja. A savanyúbb triklin földpátoknál

kisebb-nagyobb szilárdulási id- illetleg hmérsékköz jelenik meg, st a

legsavanyubb összetétel albit olvadásfokának meghatározása a reakciókkal

való tehetetlenségünk következtében igen nehezen vihet keresztül s csak

!

olvadásmaximuma határozható meg ± 10'’-os korrigálást hibával.

Becke és Brauns a plagioklászok zónás szerkezetének elidéz okául
a

[

a magma vegyi összetételének fokozatos megváltozását tekintették. A nyomás,

hömérsékváltozás, ásványképzö tényezk jelenléte szerintük alárendelt szerepet

I játszik. Bowen’ ezzel szemben sztatikus kísérletekkel igazolta, hogy a p 1 a g i o-

I

klász-keveréksorozat kristályosodása olvadáshjükkel
áll egyenes arányban. A vegyi összetétel és szilárdulási hmérsék
egymással párhuzamos, fokozatosan emelked, illetleg sülyed pályát fut meg.

I

A keverék-kristályok összetételének egyenlete szerinte csupán a két keverék-

komponens olvadáshjét tartalmazza.

Valamely földpátkeverék olvadáspontja tehát függ a keveredési arány-

tól s bizonyos mértékben az esetenkénti nyomástól, amellyel az olvadáspont

! arányosan változik és mindig alatta áll az alkotó komponensek olvadáshjének.

Keverékolvadéktól e szerint a kiválás már a magasabb olvadáspontú alkatrész

szilárdulási hmérsékmaximuma alatt bekövetkezik. Mivel pedig a két izomorf

alkatrész olvadáshje különböz s az olvadéktól egyszerre nem válhatik ki,

az elször kiváló kristálymagvak a nehezebben olvadó, tehát magasabb olvadás-

pontú alkatrészbl tartalmaznak többet, amelyeket a késbbi, alacsonyabb

hmérséknél megszilárduló keverékolvadékok burok alakjában vesznek körül.

A dunazughegységi andezitek zónás plagioklászainak vizsgálata közben

különös figyelemmel kísértem azokat a jelenségeket, amelyek a vegyi össze-

“ F. Boeke: Tschermak’ s Mitt. 1906. 25, 1.

3 H. E. Boeke: Grundlagen dér phys.-chem. Petrographie. Berlin 1915. p. 157.
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tétel és hömérsék kapcsolatára utalnak és tapasztalataimat röviden a követke-

zkben összegezhetem:

Minden megfigyelésem a mellett tanúskodik, hogy aföldpátkeverékek
kiválásánál a magma adott vegyi összetételén belül ki-

ömlés! kzetekben a nyomás alárendelt szerepe mellett
elssorban a hömérsék a dönt tényez. Különböz hmérséken

eltér a földpátkeverék-olvadékok koncentráció képessége, ami az adott vegyi

összetétel határain belül az Ab- és An- molekulacsoportok kapcsolatmódozatá-

ban illetleg arányában nyilvánul meg. Kiömlési kzetekre épen a nagy nyo-

más alól való felszabadulás s a gyorsabb ütem hömérsék-csökkenés a jel-

lemz, amely nemcsak kedvez alkalmat nyújt, de egyenesen kényszerítleg

hat a zónák lerakodására. Ha a nyomás a zónális telepítésben dönt szerepet

játszana, mélységi kzetek megszilárdulásánál bséges alkalom kínálkozna

e tényez irányító befolyására. A lehlés azonban itt végtelenül lassú folyamat

lévén, zónás szerkezet már csak azért sem jelenhetik meg, mert a rendkívül

hosszú ideig tartó magas temperatura következtében b alkalom kínálkozik a

földpátmolekuláknak a magmatikus összetételei összefügg csoportosulására

:

egységes földpátanyag kiválására.

Ezzel szemben andezitvizsgálataim alapján általánosítható törvényszer-

ségnek tnik fel, hogy kiömlési kzetekben, amelyeknek megszilárdulása

gyorsütem hsülyedés és aránylag kicsiny nyomás mellett történik és ahol

az effuzió alatti és utáni vegyi és fizikai feltételek még kedvezk voltak

rövidebb-hosszabb ideig a kristályok továbbnövékedésére, zónás szerkezet

elkerülhetetlen. Alig van andezitfajta, melynek plagioklászain a megszilárdulás

alatti hömérsék-csökkenéssel mindenkor szorosan összefügg és szerfelett válto-

zatos megjelenés zónásság felismerhet ne volna.

A nagyméret földpátegyéneken rendszerint több a zóna, a kisebbeken

kevesebb, míg végre a mikrolithokon legtöbbször hiányzik. Minél nagyobb

idköz telt el a kristályközpontok fellépésében, annál eltérbbek nagyság tekin-

tetében a porfiros földpátkristályok és minél hosszabb ideig vesztegelt kedvez

körülmények között a magma a földpátkiváláshoz szükséges hömérsékopti-

mumon, annál nagyobb viszonylagosan a mag. És végül: minél több idt vett

igénybe a kiömlött magmatömeg lehlése, annál nagyobb és finomabb átme-

net a magot körülfogó zónák száma.

Hirtelenül lehl, üveges, aprókristályos kzeteknél (Kis Kik pyroxen-

amfibolandezitje) a zónás szerkezet megtalálható ugyan, de nem kifejezett.

A határvonalak elmosódottak s az egyes tagok extinkciója között kicsiny a

különbség. Nyilvánvaló, hogy ilyen esetekben — aránylag kisméret magma-

tömegekben — nem állott rendelkezésre elegend id- és hmérsékoptimum

zónalerakodásra, tehát nagyobb variációjú földpáttagok kiválására.

A legküls zóna igen sok esetben élesen elkülönül a többitl. Eltekintve

azon esetektl, amikor ez a határozott fizikai elkülönülés a bels, bázisosabb

burkok nagyobbméretü elváltozásának következménye, — a küls, üde zóna

optikai sajátosságai (fénytörés 154; extinkció 3—4") egybehangzóan arra
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vallanak, hogy albithoz közelálló savanyúságú. Ilyen esetekben fel kell téte-

leznünk, hogy a magma általános vegyi összetétele ilyen savanyú földpáttag

kiválását, földpát és kvarz eutektikumból álló alapanyagának megmerevedése

eltt megengedte.

Különösen felzites alapanyagú, savanyúbb andezitekben határolja a pla-

gioklászokat élesen elkülönül, a többi zónáknál szélesebb küls, savanyú

burok, jeléül annak, hogy növekedése egyenletesen gyorsuló magmalehülés

mellett, a savanyú földpátkeverékekre jellemz széles szilár-

dulási intervallum következtében, hosszú ideig tartott

zavartalan fizikai viszonyok között. E megfigyelés összhang-

zásban áll azalbitfajok széles szilárdulási-hömérsékközével, amelynek maximuma

1 100" körül van, de — laboratóriumi vizsgálatok tanúsága szerint — a hha-
tár bizonytalan szélességben folytatódik a minimum felé.

Ha már most abból az alapfeltevésbl indulunk ki, hogy izoinorf-zónás-

ság esetében az egymásra következ burkok kiválása fokozatosan csökken

hmérséken történt, fel kell tételeznünk, hogy minden egyes burok az illet

földpátkeverékre jellemz hintervallumot képviseli, melyet Day és Allén kísér-

I leteik során az egyes tagokra megállapitottak.

De viszont az a tény, hogy a zónás szerkezet küls megnyilvánulásban

nem fokozatos és átmenetnélküli, hanem egymástól élesen elhatárolt zónákba

különül, amelyeken belül viszont egyöntet — azt a feltevést veti felszinre,

hogy az Ab- és An-molekulák nem alkotnak minden elképzelhet arányban

izomorf-keveréket, holott az elméletileg várható volna, hanem vagy az egyes

zónák lerakódás! ideje alatt szünetel bizonyos határok között a hmérsék
iránti érzékenység s ez esetben a zónák nagyobb variációjú keveréktagokra

jellemz hintervallumot képviselnek vagy pedig egyre nehezebbé válik a

fokozatosan lehl és egyre viszkózusabbá váló magmaolvadékból a hmér-
séknek megfelel keverékmolekulák szilárd fázissá történ csoportosulása,

^gy. hogy joggal feltehet, hogy a zónák szélessége a

lehlés gyorsabb-lassúbb ütemével áll egyenes arányban.
U. i. azonos koncentracióviszonyok feltételezése esetén minél keskenyebb vala-

mely zóna, annál rövidebb ideig tartott az illet keveréktag kiválása, tehát

annál gyorsabban esett át a magma az illet földpátkeverékre jellemz h-

\
intervallumon. És viszont: minél szélesebb a zóna, annál lassúbb ütemben ment

végbe viszonylagosan az illet keveréktagra jellemz hmérsékcsökkenés,

annál lassúbb volt tehát a lehlés üteme s egyben annál több id állott ren-

delkezésre azonos öszetételü zónák növekedésére.

Ha tehát — azonos vegyi és fizikai viszonyok között — egyenletesnek

I tételezzük fel a kristályosodási gyorsaságot, amit újabbi kisérletek is igazolnak,

a zónák változó szélessége a magmabeli hmérséksülyedés folyamatáról nyújt

h képet. A mag még stabilis hmérséklet mellett növekedett a meglev nagy-

ságúra, de a zónák megjelenése már a magma — földpátkeveréktagokat

jellemz, kritikus kristályosodási hjének gyorsabbmenetel csökkenésérl tesz

bizonyságot. Úgy, hogy ebben az értelemben a kiömlési kzetek porfiros földpátjai

4
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nem tekinthetk a szó szoros értelmében intratellurikusoknak — amint azt

Rosenbusch elmélete tanítja, — mert a zónás plagioklászok közelebbi vizsgálata

azt mutatja, hogy növekedésük fként az effuzió alatt és kis részben után

ment végbe, tehát tulajdonképen a teljes magmamegszilárdulás idpontjáig

folytatódott. Még aránylag legnagyobb mélységben jött létre — a kiválásra

kedvez hmérséklet bekövetkeztével — a kristálymag, amelynek további, zónális

növekedése már részben hypabisszikus mélységben, részben a felületen ment

végbe. Ez utóbbi eset kizárólag nagyobb tömeg, lassan lehl effuziv

tömegekre nézve áll, amint az az Etna fiatalkorú lávatömegei földpátjain is

tapasztalható.

Mivel a magmalehülés menete és a zónaszélesség között szoros kapcso-

lat áll fenn, igen valószín, hogy ugyanazon hmérsék és kristályosodási

készség mellett pl. egy 2 ,«-os szélesség burok lerakodásához kétszer annyi

id szükséges, mint az 1 ,«-oséhoz. Nem messzefekv dolog tehát — kell

laboratóriumi kísérletek birtokában — hogy a földpátok zónáinak viszonylagos

mértékegysége alapján s a földpátmolekulák vonzási koefficiensének ill. növe-

kedési gyorsaságának ismerete segítségével — a kiválás, a kristályosodás id-

tartama, tehát magának az effuziv magmatömegnek lehülési
azaz megszilárdulási gyorsasága is megállapítható lesz.

Rendkívül érdekes eredményekre jutunk abban az esetben, ha orientált,

lehetleg ikermentes földpátmetszeteken (010 lappal
|| ) a zónák szélességét

az optikailag meghatározott Ab-An keverékaránnyal, illetleg a neki meg-

felel szilárdulási hmérséklettel állítjuk párhuzamba.

Többszáz metszet változatos, néha bonyolult felépítés zónás-szerkeze-

tének vizsgálatából a zónásságnak különböz typusait sikerült felismernem,

amelyekre a komplikált zónásstrukturák visszavezethetk.

Ha ugyanis valamely koordináta-rendszer ordinátájára az Ab-An ke-

verékarányt, abszcisszájára a vegyi összetételnek megfelel szilárdulási hö-

mérséket vezetjük, a metszéspontok — vázlatos feltüntetésben — a következ

görbéket adják (1. táblázatot):

1. typus. Hoszan tartó és egyenletes lehlésnél a bur-

kok megközelítleg egyenl szélesség ek. Nagyobbfokú elté-

rés csupán a mag s a legküls burok méretében észlelhet. Grafikusan a

lehlés menetét fokozatosan sülyedö, merészen ível parabolaszer görbével

ábrázolhatjuk, amelyen az esetleges hirtelen hmérsék ingadozásoknak meg-

felelöleg kisebb kilengések is megjelenhetnek. A kristályosodási görbe a mag

kiválása alatti kezdeti szakaszon — a kristálymag esetenkénti méretének meg-

felelleg — vízszintes. A legküls zónának sokszor a többitl élesen

elkülönül savanyúsága következtében a görbe alsó ága ersen közeleg az

albit hömérsékrnaximumához. A zónák e typusnál hosszú szakaszon közelálló

szélességek, de általában keskenyek s rendkívül finom át-

menet ek. Fként nagytömeg, lassan lehl piroxenandezitek (Dömör-

kapu. Bölcshegy) plagioklászain ismerhet fel az izomorf zónás-strukturának

e neme.
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2. typus. A Szentendre-visegrádi hegység savanyúbb andezitjeire jóval

jellemzbb — uralkodólag megjelen kisebbtömegü lávapadok, árak, agglomera-

tumos tufák és breccsák esetén — az egyenletesen gyorsuló lehlés, amely-

nek grafikonja ferdén sülyed, meg-megtör vonalat ad. A görbe fels ága

a mag viszonylagos nagysága szerint — kisebb-nagyobb szakaszon itt is közel

horizontális, mert a mag kiválását megközelítleg azonos hmérsékleten kell

feltételeznünk. Alsó ágának hajlásiránya sok esetben albithoz közelálló tagra

vall a vele kapcsolatos hömérsék következtében. Tiszta albit jelenléte azonban

még az elkülönül legküls burok esetén is igen ritkán állapítható meg,

aminek magyarázata minden valószínség szerint abban rejlik, hogy tiszta

albit kiválását a földpát-kvarz eutektikumot alkotó alapanyagnak hirtelen be-

következ megszilárdulása akadályozza meg. Az egymásra következ
zónatagok néha már eltér szélességek: a bels, magra
következ burkok rendszerint szélesebbek, a kifelé jövök
fokozatosan keskenyebbek, az egyenletesen gyorsuló leh-
lés ütemének megfelelié g.

3. t y p u s. Az izomorf-zónás szerkezetnek érdekes képét mutatják azok

az esetek, amikor a zónák többször váltakozva, eltér szélességek. Igen

könnyen rekurrens-zónásságnak tnnek fel, közelebbi vizsgálatuk folyamán

azonban kiderül, hogy az egymásra következ burkok eltér szélessége nem
ugrásszer vegyi-összetétel ingadozást, hanem csupán a lehlés mene-
tében beállott többszörös lassúbbodást képvisel, amikor

ugyanis jóval szélesebb, de anyagilag egyöntet zónák lerakodására kínálkozott

kedvez alkalom.

4. ty p u s. Ha a magma vegyi összetételében hirtelen változás áll be vagy

a megszilárdulás nyugodt menetét zavaró okok következtében a lehlés alatti

hömérsékben ugrásszer ingadozás (legtöbbször emelkedés) következik be,

izomorf-zónásság helyett rekurrens-zónás szerkezet lép fel, amelynek görbéje

vizsgálataim szerint — többszörösen, de mindig negatív sülyedö tendenciával

visszaemelked. Teljesen fordított zónásságot (invers) sohasem tapasztaltam,

s ez az ásványkiválás ismeretes vegyi és fizikai törvényszerségei mellett

kizárt dolog.

Rekurrens-zónás földpátok grafikonja tehát — az esetenkénti rekurrenciák

(leginkább egy-kettö) száma szerint — töbszörösen visszaes görbe vonalat

ad. Emelked részei a bázisossági (egyben magasabb
olvadáspontú) ismétldéseket jelzik, amelyek azonban
kifelé haladó sorrendben az elzknél legtöbbször sava-
nyúbb keveréktagot képviselnek.

A zónás szerkezetnek itt ismertetett tiszta típusai ritkán fordulnak el.

Körültekint vizsgálataim arról gyztek meg, hogy a szilárduló földpátkristá-

lyok a vegyi és fizikai változások iránt bizonyos határokon belül, az Ab-

An-molekulák arányváltozásával reagálnak s zónális felépítésben a legtöbb

plagioklász a fenti typusok változatos és közelebbi tanulmányozásra érdemes

kombinációja.

4 *
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Foliqué az 1890-es években nem tartotta valószínnek, hogy az albit és

anorthit között megszakítatlan keveréksorozat áll fenn; vizsgálatai alapján 8-9

„typust“ különböztetett meg, amelyek szerinte nincsenek átmeneti tagokkal

összekötve, de izomorf tulajdonságaik folytán egymásra rakódhatnak és keverék-

kristályokat alkothatnak. Amint tudjuk, késbb Tschermak gondos vegyelem-

zések alapján felállította keverékelméletét, mely szerint az összes triklin föld-

pátok a két határtag (Ab-An) között mindenféle, elméletileg lehetséges, keverék-

arányban alkothatnak kristályokat.

A nélkül, hogy e fizikai (fként optiTcai) vizsgálatokkal is támogatott

elméletnek helyességét csak távolról is érinteni kísérelném, a zónás plagio-

klászok vizsgálatából, mint tapasztalati tényt, a következket szrhetem le:

Dacára a két széls földpáttag között feltételezhet végtelen keveredési

lehetségnek, a kzetek világában mégis mindössze 10-12 földpátfajta fordul

el, mely gyakoriságánál fogva önálló földpáttag benyomását kelti. És bár a

kiömlési kzetek plagioklászain is adva van a vegyi és fizikai alkalom, hogy az

elmélet kézzelfoghatólag beigazoltnak bizonyuljon és az összetételnek és h-
mérsékcsökkenésnek megfelelleg számtalan földpátkeveréktag keletkezzék,

vizsgálataim azt a valószínséget támogatják, hogy különböz, a fiziko-kémiai

vizsgálatok során még végérvényesen nem tisztázott okokból, de feltehetleg

a magma adott vegyi összetételébl s a fennálló fizikai viszonyoktól függen,

fként struktur molekuláris okok következtében nem
jelennek meg az összes lehetséges keverékkristály ok zónák
alakjában. Összetételbeli éles ugrások, megszakadások lépnek fel közöttük,

amelyek fontos kzetfiziologiai mozzanatokkal függnek össze.

Az élesen határolt zónák megjelenése azt bizonyítja, hogy a hmérsék-

csökkenésnek megfelelen nem volt fokozatosan savanyodó a kiváló földpát-

keverék, hanem meglehetsen széles (az egyes Ab-An keveréktagokra indi-

viduálisán jellemz s a lehlés ütemétl is függ) hintervallumon belül, tehát

hosszabb ideig lehetséges volt ugyanolyan összetétel földpátfaj kiválása. Majd

bizonyos hminimum alatt zökkenésszerleg megsznt a továbbrakodás s éles

határral új, jóval savanyúbb összetétel keveréktag kiválása kezddött el. E

feltevés mellett szól az a tény, hogy savanyúbb andezitekben, — melyek arány-

lag rövidebb id alatt merevednek meg — sokkal élesebb körvonalú, feltnbb

és kevesebb tagból álló a zónásság, mint bázisosabb kzetekben. Gyorsabb
ütem hmérsékváltozásnak gyorsabb fajváltozás a követ-

kezménye. Nem lehet meg bennük tehát az átmeneteknek az a széles ská-

lája, mint a lassabban lehl bázisos kzetekben. Valószínleg e savanyúbb

összetétel, effuzivumokban a magma viszkósusabb természete is útját állja

vagy legalább is megnehezíti a földpátmolekulák hajlékonyabb csoportosulását.

Becke felfogása szerint a zónásság legfbb oka a magma vegyi össze-

tételének fokozatos megváltozása, amely egyre szegényebb lesz nehezebben

olvadó, bázisosabb alkatrészekben. De, ha a zónásság keletkezésénél dönt

szerepet a vegyi összetétel játszik s a vegyi változás fokozatos, miért nem

folytonos és átmenetnélküli a burkok egymásra rakódása? Miért jelenik meg
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egyáltalán zónás szerkezet? A vegyi összetétel végnélküli átmenetének meg-

felelöleg optikailag hullámszer, ívben áthajló, megszakítatlan elsötétedésnek

kellene jelentkeznie. Feltehetnk ugj^an azt is, hogy anyaghiány lenne oka

a zónális szerkezetnek. Hogy idnként elfogy a szilárduló kristályok körzetébl

a földpát anyag egyik-másik alkatrésze s az új keveréktag fellépése okozza a

zónás felépítést. Ez esetben meglehetsen rapszodikus volna az egymásra

következ zónák sorrendje. S a növekedésben beálló pillanatnyi' fennakadás

következtében idegen testek sodródnának és kebeleztetnének be a zónák közé,

amit nem figyelhetünk meg. Elsdleges zárványok körül zónás elrendezdésben

uralkodólag üveg (alapanyag), folyadékcsöppeket és gázbuborékzárványokat

ismerhetünk fel, amelyek azonban a kristály növekedésénél állandóan jelen

vannak s amelyek közül az utóbbiak a magma gázokban való momentán

szegénységét vagy gazdagságát fejezik ki.

Annak feltevésénél, hogy élesen határolt zónás szerkezet létrejöhet, két

eshetség nyomul eltérbe: Vagy a porfiros földpát kerül magmalehülés közben

változó összetétel magmarészekbe, amely esetben kizárólag rekurrens-zónás

földpát képzdése válna lehetségessé. (Hiszen a növekv kristály abszolút

nyugalomban még zárt, mozdulatlan magmatömegek esetén is alig képzel-

het el.) Vagy a hmérséklet ingadozása váltja ki eltér
összetétel és olvadáspontú földpátkeverék kiválását,
amely esetben úgy izomorf-mint rekurrens-zónás kris-

tályképzdés lehetséges. Ha a hmérsékcsökkenés nem játszana

irányítóan fontos szerepet e folyamatoknál, úgy invers-zónásság is létre-

jöhetne, mert a kristály mozgása közben An-dús magmarészeket mindig

találhatna. Vizsgálataim alatt azonban nem találtam erre példát.

A zónás szerkezet keletkezésének helyes értelmezéséhez a fiziko-kémiai

vizsgálatok már említett újabbi eredményei nyújtanak útmutatást és segédkezet.

A vegyi összetétel a szilárdulási hmérséklettel szoros kapcsolatban

egyenletesen emelked vagy sülyed pályát fut meg, amely grafikusan görbe

vonallal ábrázolható. A tiszta földpáttagokkal végzett mesterséges olvadási

kísérletek legalább ezt igazolják. Természetes földpátkristályok létrejötténél

azonban — a praeexisztáló sok mellékkörülménynél fogva — vegyi össze-

tételük és a hmérsékviszonyok kapcsolatában nincs meg a tökéletes párvona-

lasság. Az egyenletes hmérsékingadozást nem követi lépésrl-lépésre pár-

huzamos fajváltozás. Hézagok, ugrások jönnek létre, amelyek a zónás földpátok

sajátos szerkezetében nyilvánulnak meg.

E tünemény megmagyarázásánál a hmérsékkelésa szilikátok álta-

lános és jellemz negatív tulajdonságával, a viszkozitással kapcso-
latban, struktur molekuláris okok nyomulnak eltérbe. A zónás szer-

kezet e tényezk koordinatív összefüggésének következménye. Ezeknek
szem eltt tartásával válik érthetvé, hogy a földpátok vegyi összetételének

alkalmazkodása a hmérsékingadozásokhoz nem tökéletes. Aminek követ-

kezménye, hogy a kristályok legtöbbször ugrásszer keverékviszonyban, zónás

szerkezettel növekednek. Az elször kiváló keverékkristálymagok legtöbbször
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függetlenek a magmaolvadék általános összetételétl s csupán a kritikus

szilárdulási hömérsékkel állanak összefüggésben. És a késbb megjelen

burkokkal szemben abból a keverékkomponensbl bírnak felesleggel, melynek

megjelenése az olvadásgörbe emelkedését vonja maga után. A magra
rakodó zónák földpátanyaga szerkezet molekuláris okok
következtében nem követheti szigorú párhuzamban a hö-

mérsék egyenletes sülyedését, hanem bizonyos — aföld-
páttagokra jellemz — szélesebb-keskenyebb hinter-
vallumon ugyanazon földpátfaj kiválása válik lehetsé-

gessé. Ügy tnik fel a dolog, mintha minden megjelen keveréktagnak

— bizonyos hmérsék-határok között — vesztegl állomása lenne. Majd a már

kiválásukra kedveztlen hmérsékminimum be-

álltával, lépcszetes lezökkenéssel, ugrásszer

éles elhatárolódásban új, jóval alacsonyabb

olvadáspontú, .tehát viszonylagosan savanyúbb

keveréktag jelenik meg. Minden egyes
földpátzónára tehát bizonyos szi-

lárdulási hmérsékoptimum jel-

lemz, amelyen hosszabb ideig

vesztegelnek s amelynek meg-
szntével éles, zónális elkülö-

nülésben savanyúbb földpátke-

verék jelenik meg.

Tschermák keverékelmélete és az andezitek

zónás plagioklászainak vizsgálatából leszrt

— azzal látszólagos ellentétben álló — ered-

mények a legteljesebb összhangzásba hozhatók. Ab-An molekulakapcsolatok

minden arányban létrejöhetnek. A földpátok zónás szerkezetének keletkezésénél

azonban az adott magmatikus összetételen belül a hömérsék rendkívül

fontos szerepet játszik, amelynek fokozatos sülyedését vagy ugrás-

szer ingadozásait a viszkosus szilikátolvadékok csupán élesen határolt zónális

továbbnövekedésben képesek követni.

Úgy tnik fel a folyamat, mintha az egyes földpátkeverékek szilárdulási

hömérsék-intervallumai átnyúlnának egymásba, amikor egyik magasabb olvadás-

pontú földpáttag szilárdulási minimuma szélesebb sávban a rákövetkez sava-

nyúbb tag minimumával esik össze. És e hömérsékhatárok között homogén

földpátfaj kiválása válik lehetségessé, zónaszer, éles elkülönülésben.

(L. 2. ábrát.)

A plagioklászok zónális továbbnövekedése problémájának végleges meg-

oldása — a többi hasonló felépítés közetalkotó ásványéval együtt — kell

laboratóriumi kísérletek birtokában lesz eszközölhet.

Készült a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Intézetében,

1926. december havában.


