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Bevezetés 

 A meteoritbecsapódással képz dött, 1,85 milliárd éves Sudbury szerkezetben a túlf tött 

becsapódási olvadék kristályosodásával jött létre a Sudbury Magmás Komplexum (SMK). A 

magmás komplexum h lése szolgáltatta a h t a következ  fekük zetbeli folyamatokhoz, melyek 

nagy jelent séggel bírtak a Sudbury szerkezetben található Ni-Cu-platinafém ércesedések 

kialakulásában: (1) asszimilációs folyamat, mely a fekük zetek több száz méter vastagságát 

emésztette fel, és az úgynevezett Sublayer (Contact Sublayer) képz dését eredményezte (Prevec et 

al., 2000; Prevec és Cawthorn, 2002); (2) 1–2 km vastagságú kontakt metamorf udvar kialakulása 

(Dressler, 1984b; Boast és Spray, 2006); (3) parciális olvadás és termális átkristályosodás révén a 

Fekübreccsa (Footwall Breccia) képz dése (Coats és Snajdr, 1984; Lakomy, 1990; McCormick et al., 

2002a); (4) hidrotermális fluidumok áramlása, mely nagy fontossággal bírt a fémek 

mobilizációjában és végs  elosztásában, f ként a SMK fekük zeteiben (pl. Farrow és Watkinson, 

1992; Li és Naldrett, 1993a; Watkinson, 1999; Molnár et al., 1997, 1999, 2001; Molnár és Watkinson, 

2001; Farrow et al., 2005).  

 A SMK/fekü kontaktustól akár 2 km-es távolságig rézben és nemesfémekben (Pt, Pd, Au) 

rendkívül gazdag, f képp kalkopiritb l álló masszív szulfidtelér-rendszerek („sharp-walled vein 

systems”) jelennek meg az impakt breccsásodott (Sudbury Breccsa) fekük zetekben. Ezek eredete 

nehezen magyarázható csupán magmás frakcionációs folyamatokkal, így a legtöbb kutató egyetért 

abban, hogy képz désükben fontos szerepet játszottak a magmás komplexum h lése által hajtott 

magas h mérséklet , nagy szalinitású hidrotermális fluidumok (pl. Jago et al., 1994; Molnár et al., 

2001; Hanley et al., 2005; Farrow et al., 2005). Az utóbbi id ben e teléres ércesedések mellett 

felismertek egy „szulfidszegény” („low-sulphide systems”) fekük zet ércesedési típust is (Farrow et 

al., 2005). Ezeket a f képp hintett-pecsétes, illetve érhálózatos ércesedéseket jelent s mérték  

hidrotermális k zetátalakulás kíséri, és jellegzetességük, hogy szulfidszegénységük (átlagosan <3 

% szulfidtartalom) ellenére rendkívül magas nemesfém koncentrációkkal rendelkeznek (> 5 g/t 

Pt+Pd+Au). Az olyan ércesedést, amelyekben mind a „szulfidszegény”, mind a „teléres” fázis 

kifejl dött, „hibrid” rendszernek tekintik. 

 A Sublayerben és Fekübreccsában kimutatott hidrotermális tevékenységek (Farrow és 

Watkinson, 1996; Molnár et al., 1997, 1999, 2001; McCormick et al., 2002b) azt feltételezik, hogy a 

hidrotermális oldatok jelent s mennyiség  mobilis fémet oldhattak ki és szállíthattak tovább a 

kontakt zóna likvidmagmás szulfidérceib l. Azonban ezeknek, illetve a fekük zet ércesedésekkel 

kapcsolatban észlelt fluidumoknak az eredete egyel re vitatott. Molnár és munkatársai (2001) 

parciális olvadékból kristályosodott felzikus „fekü granofír” („footwall granophyre”, FWGR) 

k zettelérekb l magas szalinitású fluidumok szegregációját írták le és felvetették, hogy e parciális 
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olvadéktestek fontos forrásai lehettek a hidrotermális ércképz désben résztvev  fluidumoknak, 

mivel e fluidumok jelenlétét a fekü platinafémekben dúsult teléres ércesedéseiben is kimutatták.     

 Munkám általános céljaként annak körvonalazását t ztem ki, hogy a Sudbury Magmás 

Komplexum kontakt udvarában milyen genetikai kapcsolat létezik a fekük zet parciális olvadása 

és a hidrotermális Cu-Ni-platinafém ércesedések képz dése között. Azonban, ahhoz hogy ezekr l 

az összetett folyamatokról egy összegz  modellt tudjunk kialakítani, ezt a témát részekre kellett 

bontani, mind területi értelemben (SMK/fekük zet kontaktus és mélyebb fekük zet övezet), mind 

eltér  folyamatok (parciális olvadás, olvadékszegregáció, fluidszegregáció a kristályosodó 

olvadékokból, hidrotermális átalakulás és ércképz dés) terén.     

 Els ként azt vizsgáltam, hogy a „teléres” és „szulfidszegény” fekük zet ércesedések 

képz désében milyen szerepet töltöttek be a hidrotermális folyamatok. A „szulfidszegény” 

érctípust csak a közelmúltban ismerték fel, ezért még alig született részletes leírása ilyen 

ércesedésnek. Ebb l kifolyólag két nemrég felfedezett Cu-Ni-platinafém ércesedés alapos 

vizsgálatát végeztem el, melyek a Sudbury szerkezet Északi-vonulatának olyan területén (Wisner 

terület) helyezkednek el, ahol eddig hasonló ércesedés nem volt ismert. A „szulfidszegény” South 

zóna, illetve a „hibrid” Broken Hammer zóna megismerésével b víteni kívántam a fekük zet 

ércesedések képz désér l alkotott eddigi ismereteket. A megválaszolásra váró f  kérdések az 

alábbiak voltak: 

1. A különböz  fekük zet ércesedési típusok között milyen ásványtani és geokémiai hasonlóságok, 

illetve különbségek mutathatóak ki?  

2. Mi volt a hidrotermális oldatok szerepe a “teléres” illetve a “szulfidszegény” ércesedések 

kialakulásában? 

3. Milyen típusú, és hány generáció oldat vett részt a hidrotermális folyamatokban? 

       A munka második részében a parciális olvadási folyamatokról kívántam b vebb 

ismereteket szerezni. Bár Molnár és munkatársai (2001) felvetése alapján ezek a  folyamatok a 

hidrotermális ércesedések kialakulásban igen fontos szerepet töltöttek be, eddig részletes geológiai 

munka nem született e témában (csupán a folyamatok termális modellezését végezte el Prevec és 

Cawthorn, 2002). Számos alapvet  kérdés várt megválaszolásra:  

1. Milyenek voltak az olvadás körülményei és azok térben hogyan változtak?   

2. Hol és a SMK alatt milyen mélységig történt parciális olvadás, és a kontaktustól távolodva az 

olvadás intenzitása hogyan változott?  

3. Mekkora volt az olvadási folyamat térbeli kiterjedése? 

4. Milyen k zettípusokat ért az olvadás? 
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5. Melyek a hasonlóságok és különbségek a kontaktuson és a mélyebb fekük zet övben, illetve a 

különböz  területeken el forduló fekü granofírok között? 

 Munkám utolsó fázisában célom az volt, hogy összekapcsoljam ezt a két folyamatrendszert 

és a Molnár és munkatársai (2001) által felvetett genetikai kapcsolatot bizonyítsam, vagy 

módosítsam. Ebb l kifolyólag f  kérdéseim a következ ek voltak: 

1. Milyen az id beli, illetve okozatbeli kapcsolat a parciális olvadási és hidrotermális folyamatok 

között a kontaktuson, a Fekübreccsában? 

2. A két folyamat között létezik-e térbeli, okozatbeli kapcsolat a mélyebb fekük zet övben?  

 

Alkalmazott módszerek 

 Térképezés és mintázás 2005-t l 2009-ig, f képp a Wallbridge Mining Company Ltd., 

részint pedig az Xstrata Nickel érckutató cégek Sudbury szerkezetben lév  területein történt 

(Windy Lake, Foy és Wisner az Északi-vonulaton, Skynner és Frost a Keleti-vonulaton). Részletes 

földtani térképezést, valamint hidrotermális k zetátalakulás és parciális olvadási jelenségek 

térképezését mesterséges, tisztított feltárásokon, 1:50 és 1:75 méretarányban a Wisner South, 

Southwest és Broken Hammer zónákban, valamint a Frost Amy Lake zónában végeztem. Nagyobb 

léptékben (1:2000) szintén számos területen térképeztem, mely munkát az ezeken a helyeken 

mélyített fúrómagok vizsgálatával és mintázásával is kiegészítettem.   

 A felszíni és a fúrómag minták teljes k zet geokémiai vizsgálatai az ALS Chemex Ltd. 

vancouveri (Kanada) laboratóriumában készültek, melynek során a f elemek és 50 nyomelem 

(köztük Pt, Pd és Au is) kerültek meghatározásra. A Pt, Pd, Ir, Os, Ru és Rh koncentrációk 

elemzését a Labtium Oy (Espoo, Finnország) végezte. A fluidzárvány mikrotermometriai mérések 

Chaixmeca és Linkam THM 600 típusú m szerekkel, az ELTE Ásványtani Tanszékén készültek. 

Kvarc szemcsék Ti-tartalmának termometriás célból való meghatározása lézer ablációs ICP-MS 

módszerrel a MTA Izotópkutató Intézetében, egy New Wave UP-213 lézer ablációs rendszerrel 

felszerelt ELEMENT2 típusú tömegspektrométerrel történt.  

 Az ásványkémiai összetételek nagy része a Carleton Egyetemen (Ottawa, Kanada) lév  

Camebax MBX elektron mikroszondával, hullámhosszdiszperzív analízissel került 

meghatározásra. További méréseket a Karl-Franzens Egyetemen (Graz, Ausztria), egy Jeol SEM 

6310 m szerrel, hullámhossz- és energiadiszperzív üzemmódban végeztem.     
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Tézisek 

(1) A Sudbury szerkezet Északi-vonulatában található Wisner terület Broken Hammer és South 

zónájában számos Cu-Ni-platinafém ércesedési típust sikerült megkülönböztetni. Bár az érc f  

tömegét a masszív szulfidtelérek teszik ki, a szulfidszegény (hintett-pecsétes) ércesedési 

típusok, valamint a hidrotermális szilikát-kvarc-gazdag érhálós ércesedések hasonlóan nagy 

nemesfém-tartalommal rendelkezhetnek, és nagy jelent séggel bírnak az ércesedési folyamatok 

megértésében. Mivel a South zónában az ércesedés teljes egészében szulfidszegény ércesedési 

típusokból áll, így ez az el fordulás a „szulfidszegény”, platinafém-gazdag rendszerek közé 

sorolható. Bár ezek az ércesedési típusok fontos nemesfémhordozók a Broken Hammer 

zónában is, itt az érc túlnyomó többségét mégis a szulfidtelérek (mint a „Big Boy” telér) teszik 

ki, így ez az el fordulás egy „hibrid” rendszernek tekinthet .    

(2) Mindkét el fordulásban a platinaásványok és a hozzájuk kapcsolódó ezüst- és átmenetifém-

ásványok nagy fajgazdagsága figyelhet  meg. Az ezekb l a zónákból kimutatott társulások 

olyan ásványokat tartalmaznak, amelyek: (a) tipikusak a sudburyi fekük zet ércesedésekre (pl. 

merenskyit, moncseit, michenerit, hessit), (2) csupán kevés sudburyi érctelepb l ismertek (e.g., 

clausthalit, szopcseit, naumannit, bohdanowiczit), (3) nagyon ritkák és eddig nem kerültek el  

a Sudbury szerkezetb l (temagamit), illetve az utóbbi id ben történt meg új ásványfajként való 

azonosításuk, és világszerte csak egy-két el fordulásukról tud a szakirodalom (malyshevit, 

lisiguangit). Számos ásványtani probléma merült fel, melyek további vizsgálata igen érdekes 

feladat lehetne. Ilyen például az elektron mikroszondás elemzések által kimutatott kémiai 

folytonosság (teljes elegysor?) a lisiguangit és a malyshevit között, mely eddig ismeretlen volt 

az szakirodalomban. A South zónában számos olyan ezüstásványt sikerült találni, melyek 

kémiai összetétele látszólag nem feleltethet  meg semelyik, az IMA által elfogadott ásványfajjal 

(pl. Ag2Pd2Te3?, Ag4TeSe?, AgPdTe2?).  

(3) A Broken Hammer és South zónákban mélyített érckutató fúrások geokémiai adatsorában a 

fémek eloszlásának statisztikai vizsgálata fontos trendeket és különbségeket mutatott ki az 

ércesedési típusok, illetve a két zóna között. Ahogyan azt a növekv  S-tartalom függvényében 

növekv  Cu/(Cu+Ni) értékek is mutatják, a szulfidszegény érctípusok a réz mellett jelent s 

nikkelt is tartalmaznak, míg a masszív szulfid telérekben elhanyagolható a Ni koncentrációja. 

A Pt/(Pt+Pd) értékek a S növekedésével folyamatosan csökkennek, így míg a szulfidszegény 

érc körülbelül azonos Pt és Pd értékekkel jellemezhet , addig a szulfidtelérekben jóval 

nagyobb a Pd koncentrációja (Pt/(Pt+Pd = 0,2). Összességében, a nemesfémek (Pt, Pd, Au) és 

az ezüst 100 százalék szulfidtartalomra normált koncentráció értékei egy-két nagyságrenddel 

csökkennek a hintett l a masszív szulfid mintákig, ami jól tükrözi a szulfidszegény ércesedési 
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típusokra jellemz  nemesfém-gazdagságot. A geokémiai adatokban megfigyelhet  trendek és 

változékonyság a jelenlegi ismereteink szerint nem vezethet k le likvidmagmás szulfidolvadék 

szegregációs-frakcionációs folyamataiból. 

(4) A terepi, petrográfiai és analitikai vizsgálatok összességében azt bizonyítják, hogy a 

szulfidszegény hintett, pecsétes érctípusok a Sudbury Magmás Komplexum h je által 

létrehozott magmás-hidrotermális rendszer magas h mérséklet  (~ 400–500°C), nagy 

sótartalmú (40—60 NaCl ekviv. súly%) oldataiból váltak ki. Molnár és munkatársai (2001) 

megfigyelései bizonyítják, hogy ezek a fluidumok a masszív szulfidtelérek képz dése során is 

jelen voltak és fontos szerepet játszottak. A szilikát-kvarc-gazdag, platinafém-tartalmú 

hidrotermális erezések ugyanennek a rendszernek egy alacsonyabb h mérséklet  (~ 300—

400°C) fázisában képz dtek. Ezek az eredmények (melyeket egy, a nyersanyagkutatás által 

eddig elhanyagolt területen mutattam ki) azt jelzik, hogy a Sudbury Magmás Komplexum által 

hajtott hidrotermális fluidáramlások nem csak egyes kitüntetett zónákban hatottak (pl. az 

ércesedésekben rendkívül gazdag Onaping-Levack területen), hanem jelenlétükre és Cu-Ni-

platinafém ércképz  szerepükre az Északi-vonulat egyéb zónáiban is számíthatunk.       

 (5) A Sudbury szerkezet Északi- és Keleti-vonulatainak számos területén végzett kis- és 

nagylépték  fekü granofír térképezés révén kimutattam, hogy a becsapódási olvadék h hatása 

által okozott parciális olvadás rendkívül elterjedt volt a Sudbury Magmás Komplexum kontakt 

udvarában. A parciális olvadás a Sublayer alatt akár 500 méteres távolságig is hatott, azonban 

az olvadás mértéke nem fokozatosan csökkent a kontaktustól távolodva, hanem egyes 

zónákban (f képp Sudbury Breccsa testekben) intenzívebb volt. Ezen a távolságon túl a fekü 

granofírok teljesen hiányoznak, még a Sudbury Breccsa zónákban sem jelennek meg. Ezek az 

eredmények jól alátámasztják Prevec és Cawthorn (2002) a sudburyi becsapódási olvadék 

h lésére vonatkozó termális modellezését.   

 (6) Az a tény, hogy a Windy Lake és Frost területeken a gabbroidális k zeteket is jelent s parciális 

olvadás érte, azt jelzi, hogy a kontaktustól számított 200 méteres távolságig akár a 850–900°C-

ot is elérhette a fekük zetek h mérséklete. Valószín  azonban, hogy ilyen magas értékeket a 

h mérséklet csak a becsapódási kráter egyes terasz-szerkezeteiben érhette el, ahol a jelent sen 

vastagodott olvadékréteg több h t tudott a fekünek átadni. Más területeken (pl. Wisner) a 

kontaktustól számított néhány száz méteren belül a h mérséklet 750°C alatt maradt, így a 

mafikus k zetek nem olvadtak meg. A felzikus k zetek olvadásához is víztelített 

körülményeknek kellett uralkodniuk, vagyis a k zetek víztartalma szabta meg az olvadási 

folyamatok megjelenését és intenzitását. A Sudbury Breccsa zónák feltehet en sokkal több 

pórusvizet tartalmaztak, mint a breccsásodást nem szenvedett granitoid k zetek és gneiszek. 
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Továbbá, mivel a breccsatestek jó áramlási közeget képviseltek (Rousell et al., 2003), így e 

zónák er teljesebb parciális olvadását a fluidumok áramlása is el segíthette.     

 (7) A FWGR-ok között észlelt szöveti, ásványtani és k zetgeokémiai különbségek jól tükrözik a 

parciális olvadási folyamatok eltér  h mérsékletét és a különböz  protolitokból származó 

olvadékeredetet. Míg a wisneri minták geokémiai összetétele jól megfeleltethet  felzikus 

Levack Gneissb l és Cartier granitoidból való olvadékeredettel, addig a frosti FWGR-ok adatai 

azt jelzik, hogy összetételükhöz gabbroidális k zetekb l származó olvadék is hozzájárult. 

 (8) A parciálisan olvadt k zetekb l való olvadékszegregáció minden területen megfigyelhet  volt, 

és ezt a folyamatot a kráter statikai kiegyenlít déséhez, illetve az éppen aktív Penokiai 

orogenezishez köt d  deformáció, továbbá a fekük zetekben lév  gyengeségi zónák (foliáció, 

metamorf nyírási övek, Sudbury Breccsa erek) segítették el . Míg a FWGR erek és telérek az 

olvadékáramlás során fennálló rideg körülményekre utalnak, addig a szabálytalan alakú, nyírt 

olvadéktestek a Sudbury Breccsa mátrixában azt jelzik, hogy az alapanyag még képlékeny 

állapotban volt a parciális olvadékok kristályosodása során.      

 (9) A parciális olvadékok kristályosodását körülbelül 650-t l 400°C-ig mindenütt nagy szalinitású 

hidrotermális fluidum szegregációja kísérte. Mivel a Fekübreccsa és a közeli fekük zet öv 

képlékeny állapotban volt, fluidumok és olvadékok nagymérték  áramlása e zónákban nem 

történhetett. Jelent s mennyiség  küls  eredet  fluidum (pl. pajzs-pórusvíz eredet ) nem 

juthatott be a kontakt környezetbe, ugyanakkor a kontaktuson jelenlev  olvadékok és 

fluidumok sem távozhattak el a rendszerb l. Bár egyes FWGR-ok kisméret nek és elenyész  

jelent ség nek t nnek, az olvadási folyamat elterjedtsége miatt az olvadéktestek rendkívül 

fontos forrásai voltak azoknak a magas h mérséklet  hidrotermális fluidumoknak, amelyek a 

magmás ércesedések fémtartalmának remobilizációjáért és a szulfidszegény ércesedések 

kialakulásáért voltak felel sek.    

 (10) A Fekübreccsa ércesedett zónáiban a parciális olvadékok és az azokból szegregálódott 

fluidumok kölcsönhatásba léptek az ott lév  likvidmagmás Ni-Cu-platinafém ércesedésekkel. 

E folyamat bizonyítéka a FWGR erek által okozott kiszorítás és a fluidumok általi 

metaszomatikus hidrotermális átalakulás a Craig, Windy Lake és Rapid River fekük zet 

breccsájának szulfidérceiben. Eme kölcsönhatás eredményeképpen a fluidumok mobilis 

fémeket (pl. Cu, Pd, Pt, Au) mostak ki és szállítottak el ezekb l a zónákból. 

 (11) A FWGR-ok és a szulfidszegény ércesedési típusok között a Wisner South és Southwest 

zónákban, valamint a Frost Amy Lake zónában megfigyelt szoros térbeli kapcsolat 

egyidej séget és genetikai kapcsolatot feltételez a parciális olvadási és hidrotermális ércképz  

folyamatok között. A frosti területen a fémhordozó fluidumok feltehet en kívülr l érkeztek a 
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breccsásodott és parciálisan olvadt zónába, és keveredtek az éppen kristályosodó 

olvadéktestekkel. Ennek eredményeképpen jöttek létre a FWGR-ok miarolitos üregeiben lév  

szulfidhintések és -pecsétek. Ezzel szemben, a Wisner South területr l leírt jelenségek egy 

rendkívül érdekes, eddig fel nem ismert folyamatot jeleznek: a parciális olvadékok és ércképz  

fluidumok egyidej  áramlását.       

 (12) A Wisner South zónából és a kontakt el fordulásokról szerzett adataink a Sudbury Magmás 

Komplexum h lésér l meglév  jelenlegi ismeretek összefüggésrendszerébe helyezve a 

következ  folyamatot feltételezik:  

 - a Fekübreccsában jelenlév  parciális olvadékok és fémgazdag fluidumok hirtelen események 

során nagy mennyiségben áramlottak a fekü mélyebb zónáiba. E pillanatszer  kiáramlások a 

Sudbury kráter kiegyenlít déseihez köt d  rideg tektonikai mozgások során történhettek, 

amelyek révén az eddig képlékeny viszonyok között „csapdázódott” olvadékok és fluidumok 

elhagyhatták ezt a zárt rendszert és a fekük zetben FWGR érhálózatok és szulfidszegény 

ércesedések formájában kristályosodhattak.  

 - az ércképz  fluidumok áramlása egyes területeken parciális olvadékok nélkül zajlott, mely 

esetekben a szulfidszegény ércesedésekhez nem kapcsolódnak „gyökér nélküli” FWGR 

érhálózatok (pl. Frost Amy Lake zóna). Hasonlóképpen, „gyökér nélküli” FWGR erezés 

szulfidércesedés nélkül is megfigyelhet  egyes területeken (pl. Foy), ami azt jelzi, hogy az ilyen 

hirtelen kiáramlásokat kísér  fluidumok csak akkor voltak ércképz ek, ha a kontaktus, 

ahonnan eredtek, rendelkezett mobilizálható fémtartalommal (magmás érctestekkel).  

 - frakcionált szulfidolvadékok fekük zetbe való kiáramlása szintén végbemehetett e hirtelen 

rideg események során, melyek kristályosodása eredményezhette a szulfidtelér-rendszerek 

némelyikét.  

 (13) A Fekübreccsát átvágó, illetve a fekük zet ércesedésekhez gyakran kapcsolódó platinafém-

tartalmú érhálózatok (mint pl. a Broken Hammer és South zónák aktinolit-, epidot-, 

kvarcgazdag erezései és a Rapid River zóna amfibol-epidot-kalkopirit erei) egy kés bbi 

fázisban képz dtek, amikor a kontakt és közeli fekü környezetben már a rideg deformáció 

körülményei uralkodtak. Ebben a hidrotermális rendszerben már különböz  forrásokból 

(magmás, metamorf, mély medence, stb.) származó fluidumok keveredtek. Egyes szulfidtelér-

rendszerek is ebben a fázisban képz dhettek, ami megmagyarázza, hogy ezek egyes esetekben 

miért vágják át a szulfidszegény érctípusokat és az aktinolit erezéseket. Feltételezésünk szerint 

a telérek képz dése több ütemben és különböz  folyamatok révén (magmás vs. hidrotermális) 

is lejátszódhatott, ami magyarázatot adhat az ilyen telérrendszerek képz désére vonatkozó 

ellentmondásokra.   



9

Irodalomjegyzék 

Ames, D.E., and Farrow C.E.G., 2007, Metallogeny of the Sudbury mining camp, Ontario, in 
Goodfellow, W.D., ed., Mineral Deposits of Canada: A Synthesis of Major Deposit-types, 
District Metallogeny, the Evolution of Geological Provinces, and Exploration Methods: 
Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication 5, pp. 329-
350. 

Boast, M., and Spray, J.G., 2006, Superimposition of a Thrust-Transfer Fault System on a Large 
Impact Structure: Implications for Ni-Cu-PGE Exploration at Sudbury: Economic Geology, v. 
101, p. 1583-1594. 

Coats, C.J.A., and Snajdr, P., 1984, Ore deposits of the North Range, Onaping-Levack area, 
Sudbury: Ontario Geological Survey Special Volume 1, p. 327-346.   

Dressler, B.O., 1984b, The Effects of the Sudbury Event and the Intrusion of the Sudbury Igneous 
Complex on the Footwall Rocks of the Sudbury Structure: Ontario Geological Survey Special 
Volume 1, p. 97–136.  

Farrow, C.E.G., and Lightfoot, P.C., 2002, Sudbury PGE revisited: towards an integrated model: 
CIM Spec. Vol. 54, p. 273–297.  

Farrow, C.E.G., and Watkinson, D.H., 1992, Alteration and the role of fluids in Ni, Cu and 
platinum-group element deposition, Sudbury Igneous Complex Contact, Onaping- Levack 
area, Ontario: Mineralogy and Petrology, v. 46, p. 67–83.     

Farrow, C.E.G., and Watkinson, D.H., 1996, Geochemical evolution of the Epidote Zone, Fraser 
mine, Sudbury, Ontario: Ni-Cu-PGE remobilization by saline fluids: Exploration and Mining 
Geology, v. 5, 1, p. 17–31.  

Farrow, C.E.G., Everest, J.O., King, D.M., and Jolette, C., 2005, Sudbury Cu (-Ni)-PGE systems: 
refining the classification using McCreedy West Mine and Podolsky Project case studies: 
Mineralogical Association of Canada, Short Course 35, p. 163-180.  

Hanley, J.J., 2005, The aqueous geochemistry of the platinum-group elements (PGE) in surficial, 
low-T hydrothermal and high-T magmatic-hydrothermal environments: Mineralogical 
Association of Canada, Short Course 35, p. 35-56.  

Jago, B.C., Morrison, G.G., and Little, T.L., 1994, Metal zonation patterns and microtextural and 
micromineralogical evidence for alkali- and halogen-rich fluids in the genesis of the Victor 
Deep and McCreedy East footwall copper orebodies, Sudbury Igneous Complex: Ontario 
Geological Survey Special Volume 5, p. 65–75. 

Lakomy, R., 1990, Implications for cratering mechanics from a study of the Footwall Breccia of the 
Sudbury impact structure, Canada: Meteoritics, v. 25, p. 195-207. 

Marshall, D.D., Watkinson, D.H., Farrow, C.E.G., Molnár, F., and Fouillac, A.M., 1999, Multiple 
fluid generations in the Sudbury Igneous Complex: Fluid inclusion, Ar, O, Rb and Sr evidence: 
Chemical Geology, v. 157, p. 1-19.  

McCormick, K.A., and McDonald, A.M., 1999, Chlorine-bearing amphiboles from the Fraser Mine, 
Sudbury, Ontario, Canada: Description and crystal chemistry: The Canadian Mineralogist, v. 
37, p.1385-1403. 

McCormick, K.A., Fedorowich, J.S., McDonald, A.M., and James, R.S., 2002a, A textural, 
mineralogical, and statistical study of the Footwall Breccia within the Strathcona embayment of 
the Sudbury Structure: Economic Geology, v. 97, p. 125-143. 

McCormick, K.A., Lesher, C.M., McDonald, A.M., Fedorowich, J.S., and James, R.S., 2002b, 
Chlorine and Alkali Geochemical Halos in the Footwall Breccia and Sublayer Norite at the 
Margin of the Strathcona Embayment, Sudbury Structure, Ontario: Economic Geology, v. 97, p. 
1509-1519. 

Molnár, F., and Watkinson, D.H., 2001, Fluid inclusion data for vein-type Cu-Ni-PGE footwall 
ores, Sudbury Igneous Complex: implications for exploration: Exploration and Mining 
Geology, v. 10, p. 125-141.  



10

Molnár, F., Watkinson, D.H., Jones, P.C., and Gatter, I., 1997, Fluid inclusion evidence for 
hydrothermal enrichment of magmatic ore at the contact zone of the Ni-Cu-platinum-group 
element 4b deposit, Linsley mine, Sudbury, Canada: Economic Geology, v. 92, p. 674-685.       

Molnár, F., Watkinson, D.H., and Everest, J.O., 1999, Fluid-inclusion characteristics of  
hydrothermal Cu-Ni-PGE veins in granitic and metavolcanic rocks at the contact of the Little 
Stobie deposit, Sudbury, Canada: Chemical Geology, v. 154, p. 279–301.  

Molnár, F., Watkinson, D.H., and Jones, P.C., 2001, Multiple hydrothermal processes in footwall 
units of the North Range, Sudbury Igneous Complex, Canada, and implications for the genesis 
of vein-type Cu-Ni-PGE deposits: Economic Geology, v. 96, p. 1645–1670. 

Prevec, S.A., Lightfoot, P.C., and Keays, R.R., 2000, Evolution of the sublayer of the Sudbury 
Igneous Complex: geochemical, Sm-Nd isotopic and petrologic evidence: Lithos, v. 51, p. 271-
292. 

Prevec, S.A., and Cawthorn, R.G., 2002, Thermal evolution and interaction between impact melt 
sheet and footwall: A genetic model for the contact sublayer of the Sudbury Igneous Complex, 
Canada: Journal of Geophysical Research, v. 107, B8, 10.1029/2001JB000525, 2002. 

Rousell, D.H., Fedorowich, J.S., and Dressler, B.O., 2003, Sudbury Breccia (Canada): a product of 
the 1850 Ma Sudbury Event and host to Cu-Ni-PGE deposits: Earth Science Reviews, v. 60, p. 
147–174.   

Watkinson, D.H., 1999, Platinum-group-element enrichment in Cu-Ni-rich sulfides from footwall 
deposits, Sudbury Igneous Complex, Canada: Chronique de la Recherche Miniere, v. 535, p. 
29–43. 



11

A szerz  publikációi 

Nemzetközileg referált folyóiratokban megjelent dolgozatok 
 
Péntek, A., Molnár, F., Tuba, Gy., Watkinson, D.H., and Jones, P.C., The significance of partial 

melting processes in hydrothermal ‘low-sulfide’ mineralization within the footwall of the 
Sudbury Igneous Complex, Ontario, Canada: Economic Geology (publikálásra beküldve) 

 
Péntek, A., Molnár, F., Watkinson, D.H., Jones, P.C., and Mogessie, A., 2009, Partial melting and 

melt segregation in footwall units within the contact aureole of the Sudbury Igneous 
Complex (North and East Ranges, Sudbury structure), with implications for their 
relationship to footwall Cu-Ni-PGE mineralization: International Geology Review, DOI: 
10.1080/00206810903101313 (Impakt faktor: 1,42, Független hivatkozások száma: 0)    

 
Péntek, A., Molnár, F., Watkinson, D.H., and Jones, P.C., 2008, Footwall-type Cu-Ni-PGE 

mineralization in the Broken Hammer area, Wisner Township, North Range, Sudbury 
Structure: Economic Geology, v. 103., p. 1005-1028. (Impakt faktor: 1,71, Független 
hivatkozások száma: 0)    

 
Péntek, A., Molnár, F., and Watkinson, D.H., 2006, Magmatic fluid segregation and overprinting 

hydrothermal processes in gabbro pegmatites of the Neotethyan ophiolitic Szarvask  
Complex (Bükk Mountains, NE Hungary): Geologica Carpathica, v. 57, 6, p. 433-446. 
(Impakt faktor: 0,45, Független hivatkozások száma: 1)   

 
 
B vített konferencia absztraktok 
 
Péntek, A., Molnár, F., Watkinson, D.H., Jones, P.C., and Staff, Wallbridge Mining Company Ltd., 

2007, Footwall-type Cu-Ni-PGE mineralization in the Broken Hammer area, Wisner 
property, North Range, Sudbury Structure: Proceedings of the Ninth Biennial SGA 
Meeting, Dublin 2007, p. 1571-1574. 

 
 
Konferencia absztraktok 
 
Péntek, A., Molnár, F., Watkinson, D.H., Jones, P.C., and Mogessie, A., 2009, Partial melting and 

melt segregation in footwall units within the contact aureole of the Sudbury igneous 
complex (North and East Ranges, Sudbury structure, Ontario, Canada): Mitteilungen der 
Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, v. 155, p. 124. 

 
Péntek, A., 2006, Multiple hydrothermal processes in footwall-type Cu-Ni-PGE mineralization of 

the Broken Hammer area, North Range, Sudbury Igneous Complex, Canada: SEG 2006 
Conference (Keystone, Colorado, USA) Abstract Volume, p. 347. 

 
Péntek, A., Molnár, F., and Watkinson, D. H., 2006a, Mineralogy and formation conditions of 

gabbro pegmatites and overprinting hydrothermal parageneses in the Szarvask  Complex, 
Bükk Mts., NE-Hungary: 3rd „Mineral sciences in the Carpathians“ Conference, Miskolc, 
Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series vol. 5., p. 92.  

 
Péntek, A., Molnár, F., and Watkinson, D. H., 2006b, A Broken Hammer Cu-Ni-platinafém 

ércesedéshez köt d  hidrotermális folyamatok nyomonkövetése, Sudbury Szerkezet, 
Kanada: XXXVII. Ifjú Szakemberek Ankétja Kivonat-füzet, p. 27.  


