
A M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1962. ÉVRŐL 313.

OXIDÁCIÓS PIROMETAMORFÓZIS MÁTRAHEGYSEGI VULKÁNITOKON

ír ta :  Vargáné Máthé K lára

Az oxidált kőzetek az ún. „bom lott” kőzetek közé tartoznak. Vulkánitok 
esetében ezeknek a bom lott kőzeteknek nagy elterjedésére és ebből adódó 
fontosságára SzÁdeczky-Kardoss E. hívta fel a figyelmet. Magmás kőzetekre 
vonatkozó rendszerében az oxivulkanitokat a bom lott kőzetek közé sorolja, 
és ennek alapján 1958. óta a földtani térképeken ezeket külön képződményként 
ábrázoljuk.

A vulkánitok oxidációját genetikailag több csoportra oszthatjuk. Legismer
tebb megnyilvánulása az atmometamorfózis okozta oxidációs vegyi mállás 
és a lávafelszínen kialakult oxidált salakos kőzetréteg, illetve ennek feltépett 
töredékei, továbbá az endogenetikus pirom etam orf oxidációs folyamat, a mély
ségi vagy felszínre ömlött magmás anyagokkal való érintkezésen m utatkozó 
oxidációs átalakulás. Ez utóbbi genetikája részleteiben még nem tisztázott 
jelenség.

Az oxidációs pirometamorfózis szép példáit figyeltük meg a M átrafüred 
és Márkáz közötti területrészen (1. ábra). Megfigyeléseink és laboratóriumi 
vizsgálatok alapján m egállapítottuk, hogy az andezitláva hidropiroklaszti- 
kum okra folyva oxidáló hatást fejt ki, ugyanakkor az andezit is „önoxidációt” 
(1. alább) szenved. A kémiai elemzések és kőzettani vizsgálatok eredményei 
szerint az oxidációban nagy szerepe van a tufa anyagából származó víznek.

A vegyelemzéseket Emszt M. végezte, a térképezésben és a rajzok szer
kesztésében Ráthonyi G.-né vett részt.

A vizsgált m inták kémiai elemzéseit diagram ban ábrázoltuk. Balról- 
jóbbra haladva v ittük  fel az egymásra települt rétegek elemzési adatait súly- 
százalékban kifejezve. A vastag elválasztó vonal a tu fa és a rátelepült andezit 
h a tá rá t jelenti. K ét törvényszerűséget olvashatunk le a diagramokról:

Legszembetűnőbb az andezitláva pirometamorfizáló hatására kialakult 
oxidáció és „önoxidáció” , amit a ferri-ferro súlyszázalék arányából szám ított 
oFe érték tükröz. A diagramok is jól érzékeltetik, hogy az oxidáció mind az 
andezitben, mind a tufában az érintkezés felé növekedik és az érintkezésen 
a legerőteljesebb.

Az oxidációval összefüggő másik törvényszerűség az izzítási veszteség 
súlyszázalékos értékeiből olvasható le: a piroklasztikum okban az érintkezés 
felé haladva erőteljes vízleadás jelentkezik és a leadott vízmennyiség egy 
részét transzvaporizációsan az andezitláva veszi fel.
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E jelenségek törvényszerű ismétlődése azért figyelemre méltó, mert nem 
a  homotax képződményeken jelentkeznek.

Az andezittakaró a la tt levő hidropiroklasztikumok különböző kifejlő- 
désűek, tehá t más-más módon reagálhatnak a pirom etam orf hatásra. Ezen
kívül a diagenezis utáni hatások is — különösképpen a vegyi mállás — be
folyásolja a kőzet jelenlegi megjelenési m ódját és összetételét. Ezért több 
feltárást vizsgáltunk meg.

1. ábra. A vizsgált Mátrafüred környéki piroklasztiknmok lelőhelyének vázlatos térképe
Jelmagyarázat: A = 2. ábra, В = 3. ábra, C =  4. ábra, D = 5. ábra kőzetmintáinak lelőhelye

Abb. 7. Kartenskizze der Fundorte der untersuchten Pyroklastite in der Umgebung von Mátra
füred

Zeichenerklärung: Fundorte der Gesteinsproben А =  der Abb. 2., В =  der Abb. 3., C = der Abb. 4., D = der
Abb. 5.

А 2. ábrán az érintkezéstől távolabb eső két réteg víztartalm ának vissza
esését figyelhetjük meg. Az eltérést részben a két vegyestufa kisebb agyag- 
tartalm a okozza. A 3. sz. tufam inta kivételes jellegei a portufába zárt kris
tálytöredékek viszonylagos felszaporodásából következnek.

A 3. ábra a pirom etam orf oxidációnak egy rétegforrás okozta 
vegyi mállásból származó oxidáció általi növekedését és a kapcsolatos víz
tartalom -változást m utatja . Az eredeti pirometamorfózist az izzítási veszte
ségnek az érintkezés felé való csökkenése jelzi, ami annak ellenére is éles, hogy 
az érintkezésen a piroklasztikum kevesebb andezitlapillit tartalm az, mint a 
fölé települt rétegek. Az andezit nagy víztartalm a a pirom etam orf vízfelvé
telen kívül a forrásvíz mállasztó hatására fellépő agyagásványosodásra vezet
hető vissza. Legerőteljesebb az andezit vízszint körüli oxidációja. (Teljes 
•oxidáció ritkán fordul elő az andezitben.) Ennek a példának az is érdekessége,
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2. ábra. Andezit és tufit érint
kezésén fellépő pirometamor
fózis
Jelmagyarázat: 1. vegyes oxituía,
2. ua., több kristály törmelékkel,
3. tufitos oxiagyag, 4. piroxénan- 
dezit, 5. ua. biotittal, é = az érint
kezés vonala. — R = rétegszelvény 
a mint a számokkal

Abb. 2. Pyrometamorphose 
beim Kontakt des Andesits 
mit dem Tuff
Zeichenerklärung: 1. gemischter Oxy- 
tuff, 2. gemischter Oxytuff mit 
mehreren Kristallbruchstücken,
3. tuffitischer Oxyton, 4. Pyroxen- 
andesit, 5. Pyroxenandesit mit Biotit, 
é = Kontaktlinie. R = Schichtpro
fil mit den Probennummern
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3. ábra. Andezit és tufa érintkezésén fellépő 
pirometamorfózis és a vegyi mállás okozta 
elváltozások
Jelmagyarázat: 1. biotitos piroxénandezit, 2. elbon
tott piroxénandezit, 3. lapillis andezittufa, é = az 
érintkezés vonala, v — vízszint. — К =  réteg- 
szelvény a mintaszámokkal

Abb. 3. Pyrometamorphose beim Kontakt 
des Andesits mit dem Tuff und die durch 
chemische Verwitterung verursachten Um
wandlungen
Zeichenerklärung: 1. biotitischer Pyroxenandesit, 
2. zersetzter Pyroxenandesit, 3. Andesittuff mit La
pillis, é =  Kontaktlinie, v =  Wasserspiegel. —
R = Schichtprofil mit den Probennummern
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hogy a szövetszerkezetet leszámítva, a tufához hasonló összetételűvé alakul 
a lávaeredetű kőzet. Az érintkezés felé növekvő pirom etam orf oxidáció, dehid- 
ratáció és hidratáció a 4. ábrán is megfigyelhető. A kőzet utólagos agyagás- 
ványosodásából származó víztartalom-növekedés a rétegsor alján (a 4. ábra
4., 9., 12. sz. minta) m utatkozott. A kőzet váltó zást a piroklasztikum ban a 
szemnagysági összetétel (a kőzetlapillik feldúsulása) befolyásolja. A sok ande- 
zitlapillit tartalm azó piroklasztikum (18. sz. minta) fizikai és vegyi szem pont
ból hasonlóan vagy megközelítően úgy viselkedhet, m int a töm ör andezit.

Tehát míg az előző példában a vegyi málláskor az andezit a piroklaszti
kum tulajdonságait közelíti meg, addig itt  fordított helyzet áll fenn: a piro
klasztikum veszi fel az ellenállóbb andezit jellegeit, éppen az andezittöredékek 
hozzákeveredése m iatt. így  érthetővé válik, hogy az érintkezéstől távolabbi
15., 16., 17. számmal jelzett, főleg portufa-összetételű rétegek azonos Oje értéket 
m utatnak, mint az érintkezésen levő, tehát erősebb hatásnak k ite tt, de sok 
andezitlapillit tartalm azó piroklasztikumok.

Az 5. ábrán látható, hogy az izzítási veszteség növekedése az agyagás- 
ványosodással függ össze. Az oFe érték piroklasztikumbeli csökkenését a 
60/b jelzésű tufa durvább szemcsézettségére vezethetjük vissza.

Az andezit Ope értékének növekedése pedig az andezittestbe bekebelezett 
tufaanyag feldúsulásából és környezetére gyakorolt hatásából következik. 
A bekebelezett piroklasztikum az érintkezés feletti második andezitréteg
ben dúsul fel.

A pirometamorfózis hatására a 2., 3., 4. szelvényben biotit képződött az 
andezitben. A biotit nem a közvetlen érintkezésen alakult ki, de a pirometa- 
m orfizált övön belül jelentkezik. A közvetlen érintkezésen a biotitképződés 
kiindulási anyaga optikailag amorf, zöld üregkitöltésként ismerhető fel. Az 5. 
ábra szelvényében az am orf anyag az érintkezésen rendkívüli mértékben 
feldúsul, de i t t  felette biotitosodás mikroszkóppal nem észlelhető.

Az eredményeket a következőkben foglaljuk össze:
7. A pirometamorfózis m indkét kőzettípusban oxidációban nyilvánul 

meg. Az oxidáció azonban egy nagyságrenddel erősebb a piroklasztikum ban. 
Ezt a piroklasztikum nak az andeziténél kisebb tömörsége okozza.

2. Az oxidáció — egyébként azonos körülmények között — az érintke
zésen a legerőteljesebb, ettől távolodva fokozatosan csökken.

3. Az oxidáció m értékét a piroklasztikus rétegek rendkívül változatos 
eredeti szemcsenagyságú összetétele befolyásolja: a durvábbszemű vagy több 
k ristály t tartalm azó tufaanyag oxidálhatósága kisebb.

4. Az andezit az érintkezésen „önoxidációt” szenved, ti. sa já t hőtartalm a 
hatására kívülről oxigént vesz fel. Ezt a benne felszaporodott — tufából szár
mazó — víztartalom  befolyásolhatja (pl. katalitikusán).

5. Az érintkezéstől távolodva az andezittestben az oxidációval párhuza
mosan a víztartalom  is csökken, és az andezit hólyagüregeiben a pirom etam or
fózis kristályképző hatására biotitosodás lép fel.

6. Az andezitben az érintkezésen megnövekedett víztartalom nak az a la tta  
levő piroklasztikumból való transzvaporizációs szárm azását a tu fa  v íz ta r
talm ának érintkezés felé való csökkenése igazolja. A víztartalom nak ettől 
eltérő ingadozásai a piroklasztikum-rétegek szemcseösszetételének változá
saira vezethetők vissza.
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4. ábra Abb. 4
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7. A kőzet vízleadó képessége a tufa eredeti sajátságain kívül a kőzet 
utólagos kémiai mállásának, illetve agyagás vány osodásának függvénye. 
Az utólagos mállás fokozza a kőzet elsődleges oxidációját és vízfelvevő képes
ségét is m egváltoztatja. Ez néha olyan erőteljes, hogy az érintkező tu fa  és 
andezit határa a diagramon ábrázolt részelemzési adatok alapján majdnem 
telj esen elmosódik.

Az ism ertetett vizsgálatok vulkáni képződmények térképezésekor gyakor
lati segítséget nyújtanak. Felvételeink során az oxidált piroklasztikum foko
zódó színváltozása a fedőandezit közelségére hívja fel figyelmünket. Az ande
zit hólyagüregeiben biotit-kristályképződésre is alkalmas, zöldes, optikailag 
am orf anyag megjelenéséből mélyebb helyzetű vagy fedett hidropiroklaszti- 
kum-összletre következtethetünk.
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4. ábra. Andezit és tufa érintkezésén kialakult pirometamorfózis hatásai a rétegváltozás függ
vényében

Jelmagyarázat: 1. biotitos piroxénandezit, 2. lapilüs andezittufa (uralkodóan portufa), 3. ua., több andezittörmelék
kel, 4. riolittufa, 5. vegyestufa, 6. uralkodóan lapilükből álló vegyestufa, é = az érintkezés vonala. — R = réteg

szelvény a mintaszámokkal

Abb. 4. Wirkungen der beim Kontakt des Andesits mit dem Tuff eingetretenen Pyrometamor- 
phose in Funktion der Veränderung der Schichten

Zeichenerklärung: 1. biotitischer Pyroxenandesit, 2. Andesittuff mit Lapillis (überwiegend Staubtuff), 3. dasselbe mit 
mehr Andesitschutt, 4. Rhyolithtuff, 5. Mischtuff, 6. überwiegend aus Lapillis bestehender Mischtuff, é = Kontakt- 

linie. — R = Schichtprof’l mit den Probennummern
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5. ábra. Andezit és tufa 
érintkezésén fellépő piro- 
metamorfózis
Jelmagyarázat: 1. lapillis oxian- 
dezittufa, több andezittörmelék
kel, 2. oxiaiidezittufa, 3. ua., 
durvábbszemü, 4. tufaanyaggal 
kevert andezit, 5. andezittel ke
vert tufa, 6. piroxénandezit,é =  
az érintkezés vonala. — R = ré
tegszelvény a mintaszámokkal

Abb. 5. Pyrometamorphose 
beim Kontakt des Andesits 
mit dem Tuff
Zeichenerklärung: 1. Andesifctuff 
mit Lapillis, mit mehr Andesit- 
schutt, 2. Oxyandesittuff, 3. grö- 
berkörniger Oxyandesittuff, 4. mit 
Tuffmaterial gemischter Andesit,
5. mit Andesit gemischter Tuff,
6. Pyroxenandesit, é = kontakt- 
linie. — R = Schichtprofil mit 
den Probennumraern
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OXYDATIONSPYROMETAMORPHOSE AN VULKANITEN 
IM M ÁTRA-GEBIRGE

v o n

K .  V a r g a -M Á T H É

Am S-Hang des Mátra-Gebirges wurde die Wirkung der Andesitlava, 
die sich auf den Komplex ins Wasser gefallener Pyroklastite ergossen hatte , 
in mehreren Aufschlüssen untersucht.

Die auf die Pyroklastite ergossene Lava verursachte Oxydations- und 
Autooxydationsumwandlungen, H ydratation  und D ehydratation in beiden 
sich berührenden Gesteinen. Die durch die Analyse der längs vier Profile ange
sammelten Probenserien erhaltenen Angaben über FeO, Fe20 3, ± H 20  und 
die berechneten oFe-W erte wurden in Diagrammen (Abb. 2 bis 5) dargestellt 
und folgende Schlüsse gezogen :

1. Die Pyrometamorphose äussert sich in Oxydation in beiden Gesteins
typen, zwar m it einem Unterschied in Grössenordnung. Der Unterschied 
ist durch die unterschiedliche Dichte der Pyroklastite und des Andesits be
dingt.

2. Die Oxydation ist — bei übrigens gleichen Verhältnissen — beim K on
ta k t am stärkesten und nimm t stufenweise ab, wenn man sich vom K ontakt 
entfernt.

3. Die In tensitä t der Oxydation wird durch die originelle granulometri- 
sche Zusammensetzung der äusserst abwechslungsreichen Pyroklastitschich- 
ten beeinflusst: die Oxydierbarkeit des gröberkörnigenoder mehrere Kristalle 
einschliessenden Tuffmateriales ist kleiner.

4. Der Andesit erleidet beim K ontak t eine ,,Autooxydation”, und zwar 
nimmt unter der W irkung seines eigenen Wärmegehaltes von draussen Oxy
gen auf. Das wird durch den in ihm angehäuften — aus dem Tuff stam m en
den — W assergehalt erleichtert.

5. Parallel m it der Entfernung vom K ontakt nimm t auch der W asser
gehalt im Andesitkörper zu.

6. In  den Blasenhohlräumen des Andesits t r i t t  eine Biotitisierung unter 
dem kristallisierenden Einfluss der Pyrometamorphose auf.

7. Dass die Zunahme des W assergehaltes des Andesits beim K ontak t sich 
von den darunterlagernden Pyroklastiten herrührt, wird auch durch die A b
nahme des Wassergehaltes dem K ontak t zu bestätigt. Die davon abweichen
den Schwankungen des W assergehaltes sind durch die Veränderungen der 
granulometrischen Zusammensetzung der Pyroklastitschichten bedingt.

8. Die W asserabgabe-Fähigkeit des Gesteines ist, ausser den originellen 
Eigenschaften des Tuff es, von der nachträglichen chemischen Verwitterung 
des Gesteines, bzw. seiner Tonmineralisierung abhängig. Die nachträgliche 
Verwitterung steigert weiter die prim äre Oxydation des Gesteines und verän
dert seine Fähigkeit zur W asseraufnahme. Das ist manchmal so intensiv, dass 
die K ontaktgrenze des Tuffs und des Andesits sich auf Grund der dem Dia
gramm aufgetragenen Teilanalysendaten fast vollkommen verwüscht.

21 A M agyar Á llam i F ö ld ta n i In tézet É vi J e le n té se  az 1962. évrő l
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПИРОМЕТАМОРФОЗ НА ВУЛКАНИТАХ
ГОР МАТРА

К. ВАРГА -МАТЭ

Влияние андезитовой лавы, излившейся на комплекс выпавших в 
воду пирокластических пород, было изучено по нескольким обнажениям 
на южном склоне гор Матра.

Излившаяся на пирокластические породы лава вызвала окисление, 
самоокисление, гидратацию и дегидратацию на контакте в обеих породах. 
Величины FeO, Fe203 и ± Н 20, полученные при анализе серий проб, взятых 
вдоль четырех разрезов и расчетные величины oFe были нанесены на диа
гаммы (рис. 2 — 5). При этом были сделаны следующие выводы:

7. В обоих типах пород пирометаморфоз проявляется в виде окисле
ния с расхождением в порядке величин. Расхождение обусловлено раз
личием плотности пирокластических пород и андезитов.

2. В одинаковых прочих условиях оксиление является наиболее силь
ным на контакте и постепенно уменьшается по мере удаления от него.

3. Степень окисления контролируется первоначальным гранулометри
ческим составом необычайно разнообразных пирокластических образо
ваний : окисленность туфового вещества, обладающего более грубозер
нистой текстурой или содержащего больше кристаллов, является мень
шей.

4. На контакте андезит пострадает ,,самоокисление”, то есть под 
влиянием собственного тепла он воспринимает кислород из окружающей 
среды. Такому процессу благоприятствует накопившаяся в нем вода, 
происходящая из туфов.

5. По мере удаления от контакта уменьшается, параллельно окисле
нию, также содержание воды в андезитовом теле.

6. В пузырчатых полостях андезитов кристаллизирующее влияние 
пирометаморфоза приводит к биотитизацию.

7. Факт, что увеличение содержания воды андезита на контакте его 
с андезитовыми туфами осуществляется за счет подстилающих пирокласти
ческих пород, подтверждается и уменьшением содержания воды в туфах 
по мере приближения к контакту. Отличающиеся от этого колебания 
содержания воды обусловлены изменением гранулометрического состава 
пирокластических слоев.

8. Способность породы освобождать воду зависит, кроме первоначаль
ных свойств туфов, от последующего химического выветривания породы, 
то есть от образования глинистых минералов. Последующее выветривание 
влечет за собой дальнейшую интенсификацию первичного окисления породы 
и изменяет ее водопоглотительную способность. Это иногда проявляется 
так сильно, что по данным частичных анализов нанесенных на диаграмму 
контактовая граница туфов с андезитами почти польностью изглаживается.


