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I. Bevezetés 

I.1. A célkitűzések rövid áttekintése 

Doktori kutatómunkámban a Bükkalja piroklasztitjait vizsgáltam, két résztémára 

fókuszálva: 1) a Bükkalja ignimbritjeiben található kvarc fenokristály-töredékek 

szerkezeti hidroxil tartalmára, valamint 2) a területen feltáruló freatomagmás, hullott 

piroklasztitok fizikai vulkanológiai jellemzőinek vizsgálatára. Az alábbiakban a két 

vizsgált téma legfontosabb kutatási kérdéseit vázolom fel. Az egyes témakörökben 

folytatott kutatómunka részletes célkitűzéseit és annak kutatástörténeti előzményeit a 

II.1 és a III.1 fejezetek tárgyalják.  

1) E résztéma esetében célom a különböző bükkaljai ignimbritekben található 

kvarcfenokristály-töredékek szerkezeti hidroxil tartalmának vizsgálata volt. 

Szilíciumgazdag lávakőzetekből, a metamorf és üledékes formációkból származó 

kvarckristályokon egyaránt történtek már szerkezeti hidroxil mérések (MÜLLER, A.–

KOCH-MÜLLER, M. 2009; STALDER, R.–NEUSER, R.D. 2013; STALDER, R. 2014). Gránit 

+ H2O, illetve kvarc + albit + H2O rendszerekben létrehozott kvarc fenokristályok 

szerkezeti hidroxil tartalmáról szintén rendelkezésre állnak adatok (STALDER, R.–

KONZETT, J. 2012; FRIGO, C. et al. 2016). Ezidáig azonban nem született olyan 

tanulmány, ami a kvarctartalmú piroklasztitok kvarc fenokristály-töredékeinek 

szerkezeti hidroxil tartalmának meghatározását célozta volna. A Bükkalja kiváló 

lehetőséget biztosít erre, hiszen a területen több, különböző kitörésből származó és 

eltérő fizikai vulkanológiai tulajdonságokkal bíró kvarctartalmú piroklasztit bukkan a 

felszínre. Célom egyrészt a kvarc fenokristály-töredékek jellemző szerkezeti hidroxil 

tartalmának meghatározása volt több száz egyedi szemcse vizsgálata alapján, másrészt a 

szerkezeti hidroxil koncentrációt befolyásoló legfontosabb folyamatok feltárása négy 

különböző ignimbrit – hat feltárásban megmintázott – kvarc kristályainak vizsgálata 

alapján.  

2) A Bükkalja rétegsorában a freatomagmás vulkánkitörésekből származó 

piroklasztitok régóta ismertek (CAPACCIONI, B. et al. 1995; SZAKÁCS, A. et al. 1998). 

Ezeknek a freatomagmás képződményeknek a részletes fizikai vulkanológiai vizsgálata 

azonban ezidáig nem történt meg. Célom a Bogács és Tibolddaróc települések 

szomszédságában feltáruló freatomagmás rétegsor részletes terepi vulkanológiai és 
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granulometriai jellemzőinek dokumentálása volt a rétegeket létrehozó kitörések 

lefolyásának pontosabb megismerése érdekében.  

 

I.2. Geológiai háttér 

I.2.1. A Kárpát-Pannon térség miocén, medencebelseji, szilíciumgazdag 

mészalkáli vulkanizmusa – rövid áttekintés 

I.2.1.1. A miocén szilíciumgazdag piroklasztitok rétegtani tagolása 

A Kárpát-Pannon térségben (KPT) változatos vulkáni tevékenység zajlott a 

miocénben, amely időbeniségüket, petrogenetikájukat, földrajzi elterjedésüket, 

térfogatukat, fizikai vulkanológiai jellemzőiket tekintve eltérő vulkáni provinciák 

kialakulását eredményezte. A KPT kainozoós vulkanizmusának intenzitása és térbeli 

kiterjedése a miocénben volt a legnagyobb (PÉCSKAY, Z. et al. 1995; PÉCSKAY, Z. et al. 

2006). A miocén kitöréstermékek koruk, fizikai vulkanológiai jellemzőik, geodinamikai 

meghatározottságuk, geokémiai összetételük alapján az alábbi főcsoportokba sorolhatók 

(SZABÓ, CS. et al. 1992; HARANGI, SZ. 2001; SEGHEDI, I. et al. 2004; PÉCSKAY, Z. et al. 

2006; HARANGI, SZ.–LENKEY, L. 2007; KOVÁCS, I. et al. 2007; KOVÁCS, I.–SZABÓ, CS. 

2008): 1) kora-középső-miocén, szilíciumgazdag, mészalkáli piroklasztitok a KPT 

medencebelseji területén; 2) kora- és késő-miocén, intermedier és mafikus mészalkáli 

lávakőzetek, piroklasztitok az ALCAPA mikrolemezen és az északkeleti-, valamint a 

Keleti-Kárpátok belső íve mentén; 3) részben miocén, döntően pliocén, elszórtan 

elhelyezkedő alkáli bazaltok, 4) nagy kálium-tartalmú vulkanitok a Dél-Dunántúlon.  

Ezek közül legnagyobb területi kiterjedésű és térfogatú a kora- és középső-

miocénben lerakódott, Si-gazdag piroklasztitok csoportja (1), amely a Börzsönyben, a 

Cserhátban, a Mátra és a Bükk északi és déli előterében, a Cserehátban, az Eperjes-

Tokaji-hegységben, a Mecsekben, valamint az Erdélyi-medence területén tárul fel 

(PANTÓ, G. 1962; HÁMOR, G. et al. 1978, 1979; SZABÓ, CS. et al. 1992; ZELENKA, T. et 

al. 2004; SZAKÁCS, A. et al. 2012). A felszíni előfordulások mellett a Dél-Dunántúlon, a 

Duna-Tisza-közén, a Tiszántúlon és az Erdélyi-medencében mélyült fúrások is több 10, 

vagy akár több 100 méter vastag, eltemetett miocén piroklasztit összleteket harántoltak 

(SZÉKY-FUX, V. et al. 1987; ZELENKA, T. et al. 2004). A medencebelseji, 



7 
 

szilíciumgazdag piroklasztitokat NOSZKY, J. (1926) alapján, viszonylagos rétegtani 

helyzetük szerint három (eggenburgi-ottnangi, kárpáti-alsó-bádeni és szarmata korú) 

egységbe sorolták (PANTÓ, G. 1962, 1963). Ezekre, mint később részletesen kifejtem, a 

„tufa” vagy az „egység” helyett a piroklasztit-komplexum megnevezés a helytálló.  

Az ALCAPA mikrolemezen lerakódott, ún. észak-magyarországi miocén 

piroklasztitok K/Ar koruk (HÁMOR, G. et al. 1978) és paleomágneses rotációik alapján 

szintén három fő egységbe/komplexumba sorolhatók (MÁRTON, E.–MÁRTON, P. 1996; 

MÁRTON, E.–PÉCSKAY, Z. 1998; MÁRTON, E. et al. 2007). Az ún. „alsó riolittufa” (mai 

nevén Gyulakeszi Riolittufa Formáció) átlagos K/Ar kora 19,6±1,4, a „középső 

riolittufáé” (mai nevén Tari Dácittufa Formáció) 16,4±0,8, míg a „felső riolittufáé” (mai 

nevén Galgavölgyi Riolittufa Formáció) 13,7±0,8 millió év (HÁMOR, G. et al. 1978). Az 

„alsó riolittufa” 80°-os, a „középső riolittufa” 30°-os, az óramutató járásával ellentétes 

(counter-clockwise – CCW) paleomágneses rotációt mutat, ezzel szemben az ún. „felső 

riolittufa” 0-10°-os, az óramutató járásával megegyező (clockwise – CW) rotációt ad 

(MÁRTON, E.–MÁRTON, P. 1996; MÁRTON, E.–PÉCSKAY, Z. 1998; MÁRTON, E. 2007). A 

három fő egység mellett további két, lokálisan előforduló miocén piroklasztit-

komplexum különíthető el. A Cserehát területén több fúrásban megtalálható egy kora-

pannóniai korú, 10-40 méter vastagságú piroklasztit sorozat, az ún. „legfelső riolittufa” 

(RADÓCZ, GY. 1969). A képződmény jelenlegi elnevezése a Csereháti Riolittufa 

Formáció (JÁMBOR, Á. 1996). A Pétervásárai- és a Salgótarjáni-medencében, illetve a 

Mátra északi előterében egy 3-6 méter vastagságú, nagy mennyiségű litoklasztot 

tartalmazó „legalsó riolittufa” (Istenmezejei Riolittufa Formáció) települ a Pétervásárai 

Homokkő Formáció felett, az ún. „alsó riolittufa” alatti rétegtani helyzetben (GYALOGH, 

L.–BUDAI, T. 2004). Nem tartozik munkám feladatai közé, de saját (III. fejezetben 

közölt) eredményeimből is következik, hogy az észak-magyarországi piroklasztitok 

fenti tagolása rendkívül leegyszerűsítő, a koradatok finomítandók, a rétegtan részletes 

terepi vulkanológiai, granulometriai és geokémiai korrelációval pontosítandó.  

Az ún. miocén „riolittufák” fizikai vulkanológiai értelmezése ellentmondásos. 

HÁMOR, G. et al. (1978) szerint az ún. „alsó riolittufa” „ártufa”, azaz finomszemű 

piroklaszt sűrűségár-üledék, ezzel szemben a „középső riolittufa” hullott piroklasztit. 

Az Erdélyi-medencében több helyen kibukkanó, esetenként 116 méter vastagságot is 

elérő Dési Tufa – melyet korábban a Pannon-medence „középső riolittufájával” hoztak 
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összefüggésbe, valójában fiatalabb– főként víz alatt áthalmozott epiklasztitokból és 

hullott piroklasztitokból áll (SZAKÁCS, A. et al. 2012). Az elmúlt időszakban folyt 

széleskörű kutatás alapján az észak-magyarországi „riolittufák” tömegének nagy részét 

horzsakőben gazdag, különböző mértékben összesült piroklaszt sűrűségár-üledékek 

(ignimbritek) alkotják, a hullott piroklasztitok és az epiklasztitok alárendelt 

mennyiségűek (CAPACCIONI, B. et al. 1995; SZAKÁCS, A. et al 1998; LUKÁCS, R. etal. 

2007; LEXA, J. et al 2010). A bükkaljai vulkanoklasztitokon végzett újabb vizsgálatok 

ezen felül kettő további konkrét jellemzőre is rámutattak. Ezek megítélésem szerint 

egyértelműen a piroklasztit-komplexum megnevezést indokolják: 1) radiometrikus kor, 

paleomágneses rotáció (MÁRTON, E.–PÉCSKAY, Z. 1998) alapján az azonos „riolittufa 

szint”-be sorolható képződmények különböző kitörési központokból származnak 

(LUKÁCS, R. et al. 2007; LUKÁCS R. et al. 2015). 2) A legtöbb észak-magyarországi 

piroklasztit nem sensu stricto tufa (átlagos szemcseátmérő <2 mm), hanem 

osztályozatlan, tömeges (azaz rétegzetlen) lapillitufa (CAPACCIONI, B. et al. 1995; 

SZAKÁCS, A. et al 1998). A miocén, szilíciumgazdag piroklasztit-komplexumok tehát – 

a bükkaljai példák alapján, de nagy valószínűséggel a teljes észak-magyarországi 

területen – valójában több és többféle kitörési eseményhez köthető, változatos folyamat 

során, megközelítőleg azonos időben kialakult piroklasztit-összleteknek tekinthetők.  

 

I.2.1.2. A miocén, szilíciumgazdag piroklasztit-komplexumok petrogenezise 

Az ALCAPA miocén vulkanizmusa a mikrolemez késő-oligocén–miocén korú, 

északkeleti irányú mozgásakor fellépő rotáció, szubdukció és ív mögötti extenzió 

hatására indult meg (HORVÁTH, F. et al. 1993; SEGHEDI, I. et al. 2005). Az ALCAPA az 

óramutató járásával ellentétesen forogva közeledett az európai lemezperemhez, ami a 

Magura-óceán szubdukcióját okozta a mikrolemez északi pereme mentén és extenziós 

feszültségtér felépülését a mikrolemez belsejében (CSONTOS, L. et al. 1992). Az 

ALCAPA mikrolemezen lerakódott Si-gazdag piroklasztit-komplexumokat létrehozó 

olvadékok képződése az alábbi folyamatok során ment végbe.  

1) Az olvadékok mészalkáli jellege és felzikus kémiai összetétele arra utal, hogy a 

tápláló olvadékok prekurzorai szubdukció által fertilizált (az alábukó lemezből 

származó elemekkel gazdagított) köpenyékben keletkeztek (SZABÓ, CS. et al. 1992; 

HARANGI, SZ.–LENKEY, L. 2007; KOVÁCS, I. et al. 2007; KOVÁCS, I.–SZABÓ, CS. 2008). 
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SEGHEDI, I. et al. (2004) szerint az ALCAPA miocén vulkanizmusa direkt kapcsolatban 

áll a mikrolemez északkeleties mozgásához kapcsolódó miocén szubdukciós 

eseménnyel (Magura szubdukció). Ezzel szemben SEGHEDI, I. et al. (2005); HARANGI, 

SZ.–LENKEY, L. (2007); KOVÁCS, I. et al. (2007) és KOVÁCS, I.–SZABÓ, CS. (2008) 

szerint az európai kontinensperemhez illeszkedő óceáni litoszféra miocén szubdukciója 

csupán az ALCAPA belsejében felépülő extenzióhoz kapcsolódó kéregelvékonyodással 

és törésrendszerek kialakításával járult hozzá a vulkanizmushoz. Ez utóbbi elmélet 

szerint az ALCAPA alatti litoszferikus köpeny már korábban – a Budva-Pindosz, vagy a 

Vardar óceán alábukása miatt (KOVÁCS, I.–SZABÓ, CS. 2008) – fertilizálódhatott, de a 

kiterjedt olvadékképződés és főleg a vulkanizmus csupán a miocén extenziós 

feszültségtérben indult meg, akkor, amikor a képződő magma – vetők aktiválódásával 

vagy kialakulásával – a felszínre is kerülhetett. A köpenyék részleges olvadásában, azaz 

a magmaképződésben a mikrolemez belsejében fellépő litoszféra-elvékonyodás miatt 

bekövetkező asztenoszféra-felboltozódás is szerepet játszhatott, amelyek motorja a 

szubdukció „hátragördülése” volt (roll-back; SEGHEDI, I. et al. 2004, 2005). Az 

olvadékok felszínre jutásában tehát fontos szerepe volt az ALCAPA mikrolemez 

elvékonyodásának és a felépülő széthúzásos feszültségtérnek, valamint a ~90°-os, az 

óramutató járásával ellentétes, szakaszos rotációnak köszönhetően kialakuló 

vetőrendszereknek is (SZABÓ, CS. et al. 1992; SEGHEDI, I. et al. 2005).  

2) A köpenyeredetű, frakcionálódó olvadékok mellett a kéregeredetű magmák is 

fontos szerepet játszottak a medencebelseji, Si-gazdag vulkanizmus létrejöttében 

(SZABÓ, CS. et al. 1992; HARANGI, SZ.–LENKEY, L. 2007; KOVÁCS, I.–SZABÓ, CS. 

2008). A kéregeredetű olvadékok szerepének megítélése a petrogenezisben ugyanakkor 

ellentmondásos. A korábbi elképzelések szerint a miocén piroklasztit-komplexumokat 

létrehozó Si-gazdag olvadékok kialakulása kizárólag, vagy dominánsan kéreg-

anatexissel magyarázható (DOWNES, H. 1998; PÓKA, T. et al 1998; LEXA, J.–KONECNY, 

V. 1999). DOWNES, H. (1998) szerint a kéreg részleges olvadását a kontinentális 

litoszféra alsó részének leválása (litoszféra-delamináció) okozta. LEXA, J.–KONECNY, V. 

(1999) szerint azonban a kéreg részleges megolvadásáért a felfelé hatoló és a kéreg alsó 

határán megrekedő mafikus olvadékok hőhatása volt a felelős. A kőzetek 143Nd/144Nd, 

87Sr/86Sr, valamint 207Pb/204Pb izotóp-arányai alapján valószínűbb, hogy a köpeny 

részleges megolvadásából származó olvadékok felfelé hatolva különböző mértékben 
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keveredtek a kéregeredetű olvadékokkal (SZABÓ, CS. et al. 1992; HARANGI, SZ. et al. 

2001; HARANGI, SZ.–LENKEY, L. 2007; KOVÁCS, I.–SZABÓ, CS. 2008). A bükkaljai 

Kács, Demjén, Kisgyőr mellett kibukkanó ignimbritek 87Sr/86Sr izotóp arányai ~0,711, 

míg a 143Nd/144Nd izotóp arányai 0,5122 körüliek, ami megegyezik a helyi felső kéreg 

értékeivel (SEGHEDI, I. et al. 2004). Ezek alapján feltételezhető, hogy egyes 

piroklasztitok kialakításában döntő szerepet játszottak a kéregeredetű anatexitek.  

 

I.2.2. A Bükkalja vulkanizmusa 

I.2.2.1. A bükkaljai piroklasztitok rétegtani tagolása és fizikai vulkanológiai 

jellemzői 

A legösszetettebb rétegsorú, legnagyobb vastagságú és legjobb megtartású észak-

magyarországi, miocén szilíciumgazdag piroklasztit-sorozat a Bükkalján bukkan 

felszínre (1, 2. ábra). A teljes piroklasztit sorozat vastagsága a Bükkaljától délre húzódó 

Vatta-Maklári árokban helyenként meghaladja a 750 métert (SZAKÁCS, A. et al. 1998). 

A területen kibukkanó rétegsor ~8 millió évet fog át. A legidősebbként meghatározott 

kitöréstermék 21 millió éves, míg a legfiatalabbnak gondolt ún. Harsányi ignimbrit 

MÁRTON, E.–PÉCSKAY, Z. (1998) szerint 15,66±0,66, LUKÁCS, R. et al. (2007) szerint 

13,35±1,01 millió éves K/Ar kort és 14,0±0,3 millió éves U/Pb kort adott (LUKÁCS, R. 

et al. 2015).  

A Bükkalja legidősebb, alsó-miocén piroklasztitjai oligocén, helyenként alsó-

miocén sekélytengeri képződményekre települtek (SCHRÉTER, Z. 1939, CAPACCIONI, B. 

et al. 1995, SZAKÁCS, A. et al. 1998). A terület vulkáni rétegtanát elsőként SCHRÉTER, Z. 

(1939) dokumentálta, és fizikai vulkanológiai, petrográfiai tulajdonságai alapján a teljes 

sorozatot hat piroklasztit/láva alegységre osztotta. A későbbi vizsgálatok rámutattak, 

hogy a Bükkalján kizárólag vulkanoklasztitok találhatók, a korábban lávakőzetként leírt 

képződmények valójában erősen összesült ignimbritek (PANTÓ, G. 1962). Az 1960-as 

években folytatott térképezés során a piroklasztitokat – relatív rétegtani helyzetük, 

terepi megjelenésük és fenokristály-tartalmuk alapján – két fő, ún. „alsó” és „felső” 

egységbe sorolta (BALOGH, K. 1964; BALOGH, K–RÓNAI, A. 1965). Ezt később a 

paleomágneses kutatás is megerősítette. A két egység ugyanis mágneses deklináció 

alapján is elkülönül, ami eltérő mértékű tektonikus rotációval magyarázható. 
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Nevezetesen, az „alsó” egység ~80°-os, a „felső” egység ~21, vagy ~30°-os, az 

óramutató járásával ellentétes (CCW) rotációt mutat (MÁRTON, E. 1990).  
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1. ábra (előző oldal): A Bükkalja vulkanológiai térképe a kvarc fenokristály-töredékek szerkezeti  

hidroxil tartalmának vizsgálatára vett mintavételi helyekkel.  
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2. ábra (előző oldal): A Bükkalja vulkáni sorozatának litológiája és fizikai vulkanológiai, petrográfiai, 

geokronológiai, valamint paleomágneses jellemzői. A Bükkalján feltáruló vulkanoklasztitok 

paleomágneses deklináció, radiometrikus kor alapján jól elkülöníthető, három fő – alsó, középső, felső – 

piroklasztit-komplexumba tagolódnak. Az egyes piroklasztit-komplexumokon belül különböző 

kitörésekből és kitörési központokból származó piroklasztitok találhatók. A zöld négyzetek a kvarc 

fenokristály-töredékek vizsgálatához használt mintavételi pontok vázlatos rétegtani helyzetét jelölik. A 

Noszvajon megmintázott ignimbrit rétegtani helyzete pontosan nem ismert. 

A táblázatban közölt adatok és információk forrása: a – CAPACCIONI, B. et al. (1995); b – SZAKÁCS, A. et 

al (1998); c – LUKÁCS, R. et al. (2007); d – CZUPPON, GY. et al. (2012); e – PÓKA, T. et al. (1998); f – 

MÁRTON, E.–PÉCSKAY, Z. (1998); g – LUKÁCS, R. et al. (2015). 

 

A Bükkalja piroklasztitjain végzett első radiometrikus kormérések az egri Wind-

téglagyár bánya udvarában és a cserépváraljai kőfejtőben kibukkanó piroklasztitok korát 

20,2±3,5, illetve 18,0±1,5 millió évesnek határozták meg, így az összlet az ún. „alsó 

riolittufa” egységhez lett besorolva (HÁMOR, G. et al. 1978). Az 1990-es években 

végzett fizikai vulkanológiai vizsgálatok – 18 feltárás rétegsora alapján – megerősítették 

a két egység meglétét és dokumentálták azok legfontosabb szedimentológiai jellemzőit 

(CAPACCIONI, B. et al. 1995).  

A Bükkalja vulkáni rétegsorában legfontosabbak a nagy vastagságú, rosszul 

osztályozott, gázszegregációs csatornákat, litoklaszt-szegregációs zónákat tartalmazó, 

tömeges lapillitufa fáciesű, nem és különböző mértékben összesült ignimbritek. 

CAPACCIONI, B. et al. (1995) terepi megjelenés alapján két nagy vastagságú ignimbritet 

különített el. Egy alsó helyzetű, több 10 méter vastagságú, nem összesült ignimbritet, 

illetve egy felső, fokozatos összesülést mutató, vöröses színű ignimbritet. Mindkét 

ignimbrit feküjében és fedőjében freatomagmás szórt rétegek, epiklasztitok és 

lakusztrikus rétegek találhatók (CAPACCIONI, B. et al. 1995). A bükkaljai piroklasztit 

összlet – napjainkban is széleskörűen elfogadott – rétegtani tagolása részben a korábbi 

eredményekre támaszkodva, részben újabb fizikai vulkanológiai, paleomágneses, 

geokronológiai és geokémiai módszerekkel végzett kutatómunka eredményeként 

(MÁRTON, E.–PÉCSKAY, Z. 1998; SZAKÁCS, A. et al. 1998; PÓKA, T. et al. 1998) vált 

lehetővé az 1990-es évek végén. Az alábbiakban a terület vulkáni sorozata SZAKÁCS, A. 

et al. (1998) hármas osztatú rétegtani felosztását alapul véve kerül bemutatásra, 

feltüntetve azon újabb eredményeket, amelyek a nagy vonalakban helytálló hármas 

tagolást tovább pontosították.  
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A Bükkalján fizikai vulkanológiai megjelenés, petrográfiai jellemzők, 

radiometrikus kor, paleomágneses deklináció alapján három, a medencebelseji 

piroklasztitok tagolására definiált „alsó”, „középső” és „felső riolittufának” 

megfeleltethető fő egység különíthető el (2. ábra, SZAKÁCS, A. et al. 1998). Figyelembe 

véve a képződmények genetikáját, granulometriai jellemzőit és térbeli elterjedését a 

három fő rétegtani egység megnevezésére a Bükkalja esetében is a „piroklasztit-

komplexum” a helyes kifejezés. Ennek okai a következők: 1) A radiometrikus kor és a 

paleomágneses rotáció (MÁRTON, E.–PÉCSKAY, Z. 1998) alapján jól elkülöníthető 

három fő rétegtani egység valójában számos – vélhetően több kitörési központhoz 

köthető (LUKÁCS, R. et al. 2007; LUKÁCS R. et al. 2015) – kitörési esemény rétegeiből 

állnak. 2) Az egyes piroklasztit-komplexumokon belül különböző genetikájú rétegek 

települtek. Dominálnak a piroklaszt sűrűségár-üledékek, ugyanakkor elvétve magmás és 

freatomagmás kitörésekből származó hullott piroklasztitok és epiklasztitok is települnek 

a nagy vastagságú ignimbritek közé (lásd III. fejezet).  

Az egyes piroklasztit-komplexumok legegyértelműbben paleomágneses rotációik 

alapján különülnek el. Az alsó piroklasztit-komplexum ~80-90° CCW; a középső 

piroklasztit-komplexum ~30° CCW rotációt mutat, míg a felső piroklasztit-komplexum 

általában nem, maximum ~10° -os CW rotációt mutat (2. ábra, MÁRTON, E.–PÉCSKAY, 

Z. 1998). Kevésbé egyértelműen, de statisztikailag szintén elkülöníthetőek az egyes 

piroklasztit-komplexumok a K/Ar koradataik alapján: az alsó piroklasztit-komplexum 

18,5-21,1, a középső 16,0-17,5, míg a felső 13,5-14,5 millió éves K/Ar kort ad (2. ábra, 

MÁRTON, E.–PÉCSKAY, Z. 1998). Fizikai vulkanológiai jellemzőik alapján mind az alsó, 

mind a középső piroklasztit-komplexum különböző kitöréstermékre osztható (2. ábra, 

SZAKÁCS, A. et al. 1998). Az alsó piroklasztit-komplexum a legtöbb esetben az 

oligocén, alsó-miocén üledékes összletekre települ (Wind téglagyár, SZAKÁCS, A. et al. 

1998), Eger környékén azonban feküjét lakusztrikus üledékek, epiklasztitok és 

freatomagmás szórt rétegek adják (CAPACCIONI, B. et al. 1995). Az alsó piroklasztit-

komplexum egy tipikus pliniusi sorozattal kezdődik, amelynek legalsó rétege egy 

konstans 10 cm vastagságú, jól osztályozott, hullott piroklasztit (CAPACCIONI, B. et al. 

1995). Erre több 10 méter vastagságú, tömeges lapillitufa fáciesű ignimbrit települt 

(SZAKÁCS, A. et al. 1998). E felett egy litoklasztokban gazdag, epiklasztit következik, 

amely az ignimbrit eróziós felszínére települt. Az epiklasztit sorozatra pliniusi szórt és 
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akkréciós lapilli-tartalmú freatomagmás szórt rétegek következnek. E fölött egy újabb 

tömeges lapillitufa fáciesű ignimbrit települ, amely a rétegsorban felfelé haladva 

fokozatos összesülést mutat (SZAKÁCS, A. et al. 1998). Az alsó piroklasztit-komplexum 

felső ignimbritjének összesült fáciesét PENTELÉNYI, L. (2005) „Kisgyőri Ignimbrit 

Tagozat”-nak nevezi. Az alsó és a középső piroklasztit-komplexum határán változatos 

rétegsor rakódott le, amely azonban csak néhány feltárásban bukkan a felszínre. A 

rétegsor a Sály-Latorút és a Tibolddaróc és Kisgyőr közötti feltárásokban elsősorban 

folyóvíz által lerakott kavicsrétegekből áll (SZAKÁCS, A. et al. 1998). Ettől eltérően 

Kisgyőr mellett, valamint a Miskolc 7 és 8 jelű fúrások által határolt rétegsorban 

széntelepes, finomszemű üledékek borítják az alsó piroklasztit összlet felső ignimbritjét 

(1. ábra, LUKÁCS, R. et al. 2010). A középső piroklasztit-komplexum SZAKÁCS, A. et al. 

(1998) szerint két markánsan elkülönülő alegységből áll. Alsó része egy vörös színű, 

összesült ignimbrit, erre egy freatomagmás szórt réteg települ; a felső rész kezdetben 

vörös-szürke összesült, majd vörös-sötétszürke színű nem összesült ignimbrit, amelyre 

szintén freatomagmás szórt rétegek települnek. Ettől eltérően CZUPPON, GY. et al. 

(2012) szerint a középső egység az alábbi, egymásra fokozatos átmenettel települő 

alegységekből áll. Az alsó 7-8 méter vastagságú rész vörös-szürke, felfelé fokozatos 

összesülést mutató ignimbrit. Erre települ a középső piroklasztit-komplexum felső tagja, 

egy 15-17 méter vastagságú, vörös, osztályozatlan, összesült ignimbrit, amely felfelé 

egyre nagyobb (akár 40 cm-es) fiammékat tartalmaz. A Nyékládháza Nya-1 jelű fúrás – 

az alsó piroklasztit-komplexum eróziós felszínére települő széntartalmú rétegek felett –  

összesülést nem mutató, tömeges lapillitufa fáciesű ignimbritet harántolt, amely a biotit 

fenokristályok összetétele alapján nem azonos a Bükkalján több helyen kibukkanó 

összesült, salaktartalmú, vörös ignimbrittel (LUKÁCS, R. et al. 2010). A középső és felső 

egység határán freatomagmás és epiklasztikus összlet található, amely számos egyedi 

kitörési és áthalmozódási esemény üledékéből áll (LUKÁCS, R. et al. 2007, 2015). A 

minden feltárásban masszív lapillitufa fáciesű ignimbritből álló felső piroklasztit-

komplexum a Bükkalja nyugati és keleti részén, foltszerűen bukkan a felszínre (1. ábra, 

SZAKÁCS, A. et al. 1998; LUKÁCS, R. et al. 2007). A felső piroklasztit-komplexumba 

sorolható nyugati és keleti ignimbrit-kibukkanások ~13,0-15,0 Ma éves K/Ar koruk 

alapján azonosak (MÁRTON, E.–PÉCSKAY, Z. 1998). A teljeskőzet-, az üveg nyomelem- 

és a biotit főelem-összetétel adatok alapján azonban a felső egység további két – nyugati 
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és keleti – alegységre bontható, amelyek különböző kitörési központokból származnak 

(2. ábra, PÓKA, T. et al. 1998; HARANGI, SZ. et al. 2005; LUKÁCS, R. et al. 2007; 

LUKÁCS, R. et al. 2015). A Demjén település térségében kibukkanó felső piroklasztit-

komplexumhoz tartozó ignimbrit elnevezése a Felnémeti Riolittufa Formáció, míg a 

Harsány környéki ignimbritek a Harsányi Ignimbrit Egység elnevezést kapták. A 

részletes geokémiai adatok alapján tehát egyértelmű, hogy az egyes piroklasztit-

komplexumokba hozzávetőlegesen azonos időpontban lerakódott – így azonos 

radiometrikus kort adó –, de eltérő központból származó kitöréstermékek tartoznak 

(LUKÁCS, R. et al. 2007; LUKÁCS, R. et al. 2010; LUKÁCS, R. et al. 2015).  

A bükkaljai piroklasztitokhoz tartozó kitörési központok pontosan nem ismertek. 

A forrásrégió(k) meghatározását nehezíti, hogy a bükkaljai piroklasztit-komplexumok 

csupán kis területen bukkannak a felszínre, a kitörési központok helyzetének 

meghatározása így nem lehetséges vonalak menti – a feltételezett központoktól 

távolodva elvileg megfigyelhető – fáciesváltozások dokumentálásával. Szintén nehezítő 

tényező, hogy a terület piroklasztitjainak nagy része tömeges lapillitufa fáciesű 

ignimbrit, a korrelálható szórt piroklasztitok csupán néhány feltárásban nyomozhatók 

(VARGA, GY. 1981; SZAKÁCS, A. et al. 1998). Mindazonáltal az alsó piroklasztit-

komplexum számos tulajdonsága a Bükkaljától délre, a Vatta-Maklári árokból való 

származásra utal: 1) a komplexum felsőbb helyzetű ignimbritjének összesült fáciesének 

D-i irányú elhelyezkedése (VARGA, GY 1981; SZAKÁCS, A. et al. 1998); 2) a hullott 

piroklasztitok átlagos szemcsenagyságának (SZAKÁCS, A. et al. 1998); és 3) az 

ignimbritek vastagságának déli irányú növekedése (SZAKÁCS, A. et al. 1998; 

PENTELÉNYI, L. et al. 2005). 

A középső piroklasztit-komplexum összesült ignimbritjének bázisán mért 

maximális fiammeátmérők, az imbrikációs és mágneses szuszceptibilitás anizotrópia 

(AMS) irányok alapján a forrásterület – a kitörési központ vagy központok – 

Mezőkövesdtől északra helyezkedhettek el (SZAKÁCS, A. et al. 1998). Ezen a területen 

az Mn-1 jelű fúrás (1. ábra) 74 méter vastagságú andezitláva sorozatot tárt fel, amelyet 

SZAKÁCS, A. et al. (1998) poszt-kaldera lávadóm maradványának határoztak meg. 

PENTELÉNYI, L. (2005) a Harsányi Ignimbrit Egységet a Bükkaljától K-ÉK irányban 

elhelyezkedő kitörési központból származtatta a képződmény fúrásokban mért 

vastagságváltozása alapján. LUKÁCS R. et al. (2010) mind az alsó, mind a felső 
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piroklasztit-komplexum forrásterületét a Bükkaljától északkeleti irányban (Miskolc 

környékén) valószínűsítette a Miskolc 7 és 8, valamint a Nyékládháza 1 fúrások 

rétegsora alapján. A fúrások rétegsorában az alsó piroklasztit-komplexum vastagsága 

215 és 143 méter, ami – összevetve a Bükkalja területén a képződmény néhány 10 

méteres vastagságával – a forrásrégióhoz való közelséget jelez (LUKÁCS R. et al. 2010). 

A felső piroklasztit-komplexumba tartozó Harsányi Ignimbrit Egység forrásrégióját 

szintén a Bükkaljától északkeleti irányba valószínűsítették, hiszen a Nyékládháza 1 

fúrás több olyan ignimbritet tárt fel, amelyek biotit fenokristályainak főelem összetétele 

megegyezik a Harsányi Ignimbrit Egység – csupán a Bükkalja keleti részén kibukkanó 

– felszíni anyagával (LUKÁCS R. et al. 2010). LUKÁCS, R. et al. (2015) a felső 

piroklasztit-komplexum Demjén környékén kibukkanó ignimbritjét a Bükkaljától Ny-, 

DNy-i irányban elhelyezkedő kitörési központból származtatta. Ugyanis, a demjéni 

Nagyeresztvényi kőfejtőben felszínre bukkanó 30 méter vastagságú, helyenként 

összesült ignimbritet és a Tibolddaróc mellett feltáruló, a középső és felső piroklasztit-

komplexum határán található „H” jelű, hamuár üledékként (LUKÁCS, R. et al. 2007) 

meghatározott réteget azonos kitörés anyagának interpretálták. A két képződmény 

azonosságát egyező 14,8±0,3 millió éves cirkon U/Pb koruk és hasonló cirkon 

nyomelem-tartalmuk alapján állapították meg (LUKÁCS, R. et al. 2015). A demjéni 

tömeges, helyenként összesült ignimbritet a kitörési központhoz közelebbi fáciesnek 

tartják, mint a finomszemű tibolddaróci kifejlődést.  

 

I.2.2.2. A bükkaljai piroklasztitok petrográfiai jellemzői és petrogenetikája 

Az alsó piroklasztit-komplexum alsó ignimbritjében plagioklász, biotit, kvarc 

fenokristályok, járulékos ásványként magnetit, hematit és cirkon fordul elő (2. ábra; 

PÓKA, T. et al. 1998). Az alsó piroklasztit komplexum felső ignimbritjében 

szórványosan amfibol is megtalálható (2. ábra, PÓKA, T. et al. 1998). A középső 

piroklasztit alsó egységében két fiamme típus különíthető el, ezek közül az egyik 

plagioklász, biotit, ilmenit és hornblende, a másik plagioklászt, kvarcot és biotit 

fenokristályokat tartalmaz (CZUPPON, GY. et al. 2012). A középső piroklasztit-

komplexum felső részén a horzsakövekben ortopiroxén, plagioklász és ilmenit található, 

míg a salak klasztok ortopiroxént, plagioklászt, biotitot és ilmenitet tartalmaznak 

(CZUPPON, GY. et al. 2012). A felső piroklasztit-komplexumba tartozó, Demjén 



18 
 

környezetében kibukkanó ignimbrit plagioklászt, biotitot, kvarcot és amfibolt tartalmaz 

(PÓKA, T. et al. 1998). A Harsányi Ignimbrit Egységben fenokristályként kvarc, biotit és 

plagioklász, járulékosként allanit, cirkon és ilmenit található (LUKÁCS, R. et al. 2007).  

Az alsó és a felső piroklasztit-komplexumhoz tartozó kőzetek juvenilis 

klasztjainak üveg-összetétele riolitos, ezzel szemben a középső piroklasztit-komplexum 

andezites, dácitos üveg-összetételt mutat (PÓKA, T. et al. 1998; LUKÁCS, R. et al. 2009).  

Az egyes piroklasztit komplexumok petrogenetikai modellje eltérő és helyenként 

ellentmondásos. Az alsó és a felső piroklasztit-komplexumot létrehozó olvadékok nagy 

SiO2-tartalma (>75%, PÓKA, T. et al. 1998), és 0,7065–0,7120 87Sr/86Sr, valamint 

0,5122-0,5125 közti 143Nd/144Nd aránya (HARANGI, SZ. 2001; SEGHEDI, I. et al. 2004; 

HARANGI, SZ. et al. 2005; HARANGI SZ.–LENKEY L. 2007; LUKÁCS, R. et al. 2009) 

alapján a petrogenezisben fontos szerepet játszhattak a kéregeredetű olvadékok is. A 

különböző petrogenetikai modellek eltérnek annak megítélésében, hogy az olvadékok 

kizárólag gránitos összetételű, vagy Si-gazdag metaszedimentekből álló kéreganyag 

megolvadásával (PÓKA, T. et al. 1998; LEXA, J.–KONECNY, V. 1999), vagy 

köpenyeredetű, frakcionálódó olvadékok és kéregeredetű olvadék keveredésével 

keletkeztek-e (HARANGI, SZ. 2001, SEGHEDI, I. et al. 2004, HARANGI, SZ. et al. 2005, 

HARANGI, SZ.–LENKEY, L. 2007). A juvenilis klasztok alapanyaga, a fenokristályok és a 

kvarcban, valamint plagioklászban található olvadékzárványok alapján az alsó 

piroklasztit-komplexumot létrehozó olvadék egy viszonylag homogén riolitos 

összetételű magmatározóból származik (LUKÁCS, R. et al. 2002, 2005). Ettől eltérően a 

középső tufakomplexum esetében egyértelmű a kitörés előtti magmakeveredés (PÓKA, 

T. et al. 1998; HARANGI, SZ. et al. 2005; LUKÁCS, R. et al. 2009; CZUPPON, GY. et al. 

2012). A középső piroklasztit komplexumban hat különböző juvenilis klaszt populáció 

különíthető el az alapanyag és a fenokristályok nyomelem-összetétele alapján, ami a 

plagioklász és az ortopiroxén fenokristályok jelentős kémiai zonációjával együtt egy 

differenciált Si-gazdag riolitos olvadék és egy bazaltos olvadék kitörés előtti 

keveredését jelzi (CZUPPON, GY. et al. 2012). A Harsányi Ignimbrit Egység kitörésekor 

két kissé eltérő összetételű riolitos olvadék keveredett, ami nyomon követhető a biotit 

fenokristályok, a különböző horzsakövek és az üvegszilánkok összetételében is 

(LUKÁCS, R. et al. 2009). 
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II. Kvarc fenokristályok szerkezeti hidroxil tartalma 

ignimbritekben 

II.1. Problémafelvetés, célkitűzések 

A névlegesen vízmentes ásványok olyan szilárd fázisok, amelyek annak ellenére 

tartalmazhatnak hidrogént (H+, OH-, molekuláris H2O), hogy kémiai képletükben a H 

eredetileg nem szerepel (pl.: olivin, piroxének, gránátok, földpátok, kvarc). A magmás 

rendszerek névlegesen vízmentes ásványainak víztartalma az elmúlt évtizedekben egyre 

jobban a nemzetközi alapkutatás fókuszába került. A névlegesen vízmentes ásványok 

víztartalma – a megoszlási együtthatók ismeretében – alkalmas nemcsak a magma 

víztartalmának meghatározására (pl.: JOHNSON, E.A. 2005; NAZZARENI, S. et al. 2011; 

WEIS, F.A. et al. 2015), hanem a H diffúziós sebességének ismeretében – a 

kristályokban mérhető diffúziós profilok alapján – az olvadék felemelkedési és a 

lávatestek hűlési sebességének megbecslésére is (DEMOUCHY, S. et al. 2006; PESLIER, 

A.–LUHR, J.F. 2006; TIAN, Z-Z. et al. 2016).  

Bár a kvarckristályokban előforduló különböző hidroxil helyettesítések már régóta 

ismertek (KATS, A. et al. 1962; STAATS, P.A.–KOPP, O.C. 1973; BROWN, R.N.–KAHAN, 

A. 1975; AINES, R.D.–ROSSMANN, G.R. 1984a; KRONENBERG, A. et al. 1986), a 

természetben előforduló kvarckristályok víztartalmára vonatkozó első szisztematikus 

mérések csak az elmúlt évtizedben történtek csak meg. A metamorf, üledékes és 

mélységi magmás környezetből származó kvarckristályok szerkezeti hidroxil-

koncentrációjának relatív nagyságrendjéről rendelkezésre állnak adatok (MÜLLER, A.–

KOCH-MÜLLER, M. 2009; STALDER, R.–NEUSER, R.D. 2013; STALDER, R. 2014). 

Ugyanakkor a vulkáni kvarc fenokristályok szerkezeti hidroxil tartalmáról csupán 

elvétve található adat. E mérések lávakőzetek kristályain történtek (STALDER, R.–

NEUSER, R.D. 2013), a piroklasztitokban lévő kvarc fenokristályok szerkezeti hidroxil 

tartalma ismeretlen. 

E témában végzett kutatómunkám célja a különböző kvarctartalmú 

piroklasztitokban található kvarc fenokristály-töredékek szerkezeti hidroxil tartalmának 

meghatározása volt. E cél megvalósításához kitűnő mintatarületnek mutatkozott a 

Bükkalja, ahol számos, kvarctartalmú ignimbrit tárul fel. A kutatómunka során négy 
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különböző ignimbritből, hat mintavételi helyről összetett mintázási stratégiával >300 

egyedi kvarc fenokristály-töredéken végeztem el a szerkezeti hidroxil tartalom 

meghatározását. Az alsó piroklasztit komplexumba tartozó, Eger környékén kibukkanó 

tömeges ignimbritet az egri Tufakőbányában és a Bolyki Pincészet kibukkanásban 

mintáztam meg. A középső piroklasztit komplexum Bogácsi Ignimbrit Egységéből 

Bogácsról történt mintavétel. A felső piroklasztit komplexum Harsányi Ignimbrit 

Egységét Harsányban és Tibolddarócon mintáztam meg. Illetve, megmintázásra került a 

Noszvaj melletti Láztető kőfejtőben kibukkanó, egyelőre rétegtanilag nem besorolt, 

nagy vastagságú ignimbrit is. A kvarckristályok szerkezeti hidroxil tartalmának 

meghatározását nempoláros infravörös spektrometriával végeztem (KOVÁCS, I. et al. 

2008), amely gyorsan és költséghatékony módon lehetővé teszi nagy számú kristály 

vizsgálatát. A szerkezeti hidroxil koncentráció megmérése mellett célul tűztem ki az azt 

befolyásoló legfontosabb vulkanológiai folyamatok meghatározását is.  

 

II.2. A névlegesen vízmentes ásványok vizsgálata 

II.2.1. Módszerek a névlegesen vízmentes ásványok víztartalmának 

meghatározására 

A névlegesen vízmentes ásványok víztartalmának meghatározása számos 

eljárással lehetséges. A továbbiakban a „víztartalom” kifejezés alatt a névlegesen 

vízmentes ásványok teljes H-tartalmát, azaz a nyomelem helyettesítésekhez, vagy 

vakanciákhoz kötődő szerkezeti hidroxilt (OH--t) és a molekuláris H2O-t együtt értem.  

A „szerkezeti hidroxil” kifejezés azonban csak az ásványok Si-O vázához kötött OH--t 

jelenti. A névleges vízmentes ásványok víztartalmának meghatározására alkalmas 

módszerek analitikai hátteréről, előnyeiről és hátrányairól a legteljesebb áttekintés 

ROSSMAN, G.R. (2006) tanulmányában található. A névlegesen vízmentes ásványok 

víztartalmának mérésére alkalmas módszerek a mérés elve alapján négy csoportba 

sorolhatók: 1) hidrogén kivonatolási eljárások; 2) nukleáris analitikai módszerek; 3) 

ionmikroszonda-elemzés; 4) spektrometriai módszerek (ROSSMAN, G.R. 2006). A 

következőkben az 1) és a 2) csoport módszereinek csupán vázlatos bemutatását adom, 

mivel ezek az eljárások nagyon ritkán használatosak kvarc kristályok víztartalmának 

meghatározására. Mivel a kvarc kristályok víztartalmának meghatározása 
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leggyakrabban infravörös spektrometriával történik, így az alábbiakban ezt az eljárást 

mutatom be. 

A hidrogén kivonatolási eljárások (1) közé sorolható a termogravimetriai elemzés 

(Thermogravimetric Analysis – TGA), a P2O5 coulometria, a hidrogén manometria és a 

tömegspektrometria egy speciális formája (Continous Flow Isotope Ratio Monitoring 

Mass Spectrometry – CF-IRMS). Ezek a módszerek az adott kristályból, vagy annak 

töredékéből hevítés hatására felszabaduló víz mennyiségét mérik. A TGA elemzés 

hatékony módszer a néhány tömeg% (továbbiakban t%) vizet tartalmazó fázisok 

víztartalmának meghatározásához (ROSSMAN, G.R. 2006). P2O5 coulometria során a 

mintából hevítés hatására felszabaduló víz reakcióba lép a P2O5-tel, ami következtében 

H3PO4 keletkezik. A minta víztartalma pontosan meghatározható a hidratáció 

megfordításához szükséges elektromos áram mennyiségéből (ROSSMAN, G.R. 2006). A 

hidrogén manometriás mérés során elsőként a mintából hevítés hatására felszabaduló 

víz fagyasztásos technikával történő szeparációja megy végbe. Ezt követően, a 

molekuláris H2O uránnal lép reakcióba, amely hatására a H2O molekulák H ionokká 

esnek szét. Alternatív eljárásként a H2O molekulák redukálásához Zn is használható 

(MICHEL, A.–VILLEMANT, B. 2003). Végül a H egy kalibrált kamrába jut, ahol az 

általános gáztörvény (PV = nRT, ahol P a gáz nyomása pascalban; V a gáz térfogata m3-

ben; n a gáz kémiai mennyisége molban; R az egyetemes gázállandó, T pedig a gáz 

abszolút hőmérséklete kelvinben) szerint kiszámítható a H mennyisége. A mérés ismert 

mennyiségű H2O, illetve olyan víztartalmú ásványok mérésével kalibrálható, ahol a 

H2O sztöchiometriai pozíciója, így relatív mennyisége az adott fázisban jól ismert. A H 

kivonatolási eljárások hátránya, hogy a mérés nem ad információt a mért víztartalom 

eredetéről, az OH- gyökök és H2O molekulák szerkezeti pozíciójáról a fázisban. A 

névlegesen vízmentes ásványok nyomnyi mennyiségű víztartalmának meghatározására 

így a H kivonatolási eljárások csak korlátozottan alkalmasak, mivel a kristályok 

zárványaiban lévő, valamint a minta felszínén tapadó légköri víz jelenléte miatt minden 

esetben túlbecsülik a kristályokban lévő tényleges víztartalmat (AINES, R.D.–

ROSSMANN, G.R. 1984a). 

A nukleáris elemanalitikai eljárások (Nukleáris Reakció Analízis [Nuclear 

Reaction Analysis – NRA]; rugalmasan megkötött magok analízise [Elastic Recoil 

Detection Analysis – ERDA]; proton-proton szóródás [Proton-Proton Scattering]; 



22 
 

nukleáris mágneses rezonancia [Nuclear Magnetic Resonance – NMR]) azon gamma 

sugarak detektálásán alapulnak, amelyek a mintát bombázó ionsugár részecskéinek 

átalakulása során bocsátódik ki a nehéz ionok és a minta hidrogén-tartalma között 

lejátszódó reakció hatására. A nukleáris elemanalitikai eljárások nagy előnye a néhány 

μm3-es gerjesztési térfogat, így a nagy térbeli felbontó képesség. A proton-proton 

szóródás további előnye, hogy a mérés egy mélység profil mentén halad, ahol a 

felszínen tapadó víz elkülöníthető az ásvány belsejében lévő víztől. Hátrányuk azonban 

a jelenleg magas, >350 ppm kimutatási határ, amely azonban a jövőben a méréstechnika 

fejlődésével vélhetően drasztikusan csökkenthető lehet (ROSSMAN, G.R. 2006). 

Az ionmikroszondával (Secondary Ion Mass Spectroscopy – SIMS) végzett mérés 

során egy – általában Cs+ – ion nyaláb roncsolja a mintát, ami lehetővé teszi az adott 

fázist felépítő ionok – így a H+ – relatív arányainak meghatározását. A kiszakított ionok 

egy tömegspektrométerbe kerülnek, ahol az egyes izotópok beütésszáma alapján 

határozhatók meg a koncentrációk. A módszer nem abszolút koncentrációt ad, hanem 

relatív izotóp-arányokat mér (pl.: 1H/30Si, vagy 17OH-/30Si), amik aztán ismert 

koncentrációt tartalmazó sztenderdeken mért értékekhez kalibrálhatóak. A módszernek 

két fontos előnye van: 1) a csupán néhány tíz μm3-es gerjesztési térfogat, ami lehetővé 

teszi, hogy akár néhány 10 μm átmérőjű, kísérletekből származó ásványok is mérhetők 

legyenek; 2) az ionmikroszonda bármilyen kristálytani orientáció esetén használható a 

víztartalom kvantifikálására. Ebből kifolyólag a SIMS alkalmazása elsősorban a 

névlegesen vízmentes ásványok létrehozását célzó kísérletek esetében perspektivikus. 

Annak ellenére, hogy az ionmikroszondát egyre szélesebb körben alkalmazzák 

névlegesen vízmentes ásványok víztartalmának vizsgálatára, továbbra is kihívást jelent 

a sztenderdek hiánya (ROSSMAN, G.R. 2006), a körülményes mintaelőkészítés (KOGA, 

K. et al. 2003), a magas háttér jel (STEELE, L.M. 1986; YURIMOTO, H. et al. 1989) és a 

mátrix-hatás (HERVIG, R.L. et al. 1988). SIMS segítségével elsőként YURIMOTO, H. et 

al. (1989) vizsgálta az ásványok víztartalmát. Vizsgálataik során azt találták, hogy kvarc 

kristályok esetében pozitív összefüggés van a SIMS H-intenzitás és a FTIR 

spektrometriával megállapított víztartalmak között az 5-3000 ppm H/106 Si 

tartományban. A SIMS mérések hátránya az FTIR módszertannal szemben, hogy nem 

ad információt a H ionok szerkezeti pozíciójáról és előfordulási formájáról (OH-, H2O), 

így pl. a mintából és a minta felszínéről, vagy a beágyazó epoxi gyantából származó víz 
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nem különíthető el ezzel a módszerrel. Speciális beágyazással, a mintatartó kamra 

mérés előtti hevítésével és szárításával, valamint a víz és szerves anyag-kontamináció 

elkerülésével a H ion koncentráció háttere 2-4 ppm-re csökkenthető (KOGA, K. et al. 

2003). A H háttér csökkentésének további lehetősége a 2H, azaz deutérium (D) ionok 

detektálása a 1H (hidrogén) koncentrációjának mérése helyett. A 2H háttér 

koncentrációja négy nagyságrenddel alacsonyabb, mint az elérhető legalacsonyabb 1H 

háttér (PAWLEY, A.R. et al. 1993). Ehhez természetesen szükséges az elemzendő 

ásványokon előzetes H-D kicserélődést eszközölni, vagy olyan névlegesen vízmentes 

ásványokat vizsgálni, amelyek a kísérlet során tiszta D2O-tartalmú rendszerben jöttek 

létre. A SIMS mérések részletes analitikai hátterét és az egyes fázisokon végzett 

mérések sajátosságait HAURI, E. et al. (2002); KOGA, K. et al. (2003); AUBAUD, C. et al. 

(2007); MÖSENFELDER, J.L. et al. (2015) tárgyalják.  

A névlegesen vízmentes ásványok víztartalmának meghatározása leggyakrabban 

spektrometriai módszerekkel történik, amelyek közül legszélesebb körben alkalmazott 

az infravörös spektrometria, de speciális esetekben konfokális Raman spektroszkópiával 

is meghatározható bizonyos fázisok víztartalma (pl. THOMAS, S-M. et al. 2009). Az 

alábbiakban az infravörös spektroszkópia jellemzőit mutatom be részletesebben, mivel a 

kvarc kristályok víztartalmát általában ezzel a módszerrel határozták meg.  

 

II.2.1.1. Fourier-transzformációs Infravörös Spektroszkópia (Fourier Transform 

Infra Red – FTIR) 

A névlegesen vízmentes ásványok víztartalmának meghatározására leggyakrabban 

használt módszer a Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektrometria. Ennek 

számos oka van. 1) Az FTIR spektrometria beruházási és fenntartási költségei jóval 

alacsonyabbak, mint a fent említett nukleáris analitikai eljárásoké és az 

ionmikroszondás méréseké. 2) Az FTIR mikroszkópok használatával az apertúra akár 

30 x 30 μm méretűre csökkenthető, a módszer kimutatása határa pedig <1 ppm (pl.: 

STALDER, R. 2014). 3) A kapott abszorbancia spektrum nem csupán a víztartalomról 

(mennyiségi infravörös mérés), hanem a H-t tartalmazó helyettesítések típusairól 

(minőségi infravörös mérés) és a befoglaló névlegesen vízmentes szilikát szerkezetéről 

is hordoz információt (AINES, R.D.–ROSMANN, G.R. 1984b). 4) A módszer egyszerű 

mintaelőkészítést igényel, amely során kétoldalon polírozott kb. 50-400 μm vastagságú 
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„szelet” készül, további bevonatok és beágyazás nélkül. A nempoláros fénnyel történő 

méréshez akár kristálytöredékek is elegendők, minden további mintaelőkészítés nélkül 

(KOVÁCS, I. et al. 2008). 5) A korszerű infravörös mikroszkópokhoz fűthető-hűthető 

mintatartók (stage) csatlakozhatók, amelyekben az egyes abszorbancia sávok 

hőmérsékletfüggő tulajdonságai in situ vizsgálhatók széles hőmérsékleti tartományban 

(-200–1200°C; pl.: KATS, A. et al. 1962; GRANT, K. et al. 2003).  

Az FTIR spektrometria mint abszorbancia spektroszkópiai módszer a mintán 

áthaladó infravörös hullámhosszú sugárzás intenzitásváltozásának mérésén alapszik. A 

minta „spektrális” áteresztőképessége a transzmittancia: 

 

𝑇 = 
𝐼

𝐼0
          (1) 

 

Ahol T a transzmittancia, I a mintából kilépő sugárzás intenzitása, I0 pedig a mintába 

belépő sugárzás intenzitása. Amennyiben a mintán történő áthaladás során nem történik 

gerjesztődés és fénykibocsátás (lumineszcencia) I < I0, mivel az I0 egy része a mintában 

lévő kötések anyagi rezgéseivel történő interferencia során elnyelődik. Infravörös 

abszorbció olyan kötések (oszcillátorok) esetében lép fel, ahol az oszcillátor 

normálrezgéseinek periódusa során a dipólusmomentum nagysága vagy iránya 

megváltozik (BERAN, A.–LIBOWITZKY, E. 2004). Dipólusmomentumról akkor 

beszélhetünk, ha a kötésben, vagy atomcsoportban – külső elektromágneses tér hatása 

nélkül – töltésszétválás jön létre, azaz pozitív és negatív elektromos pólusok alakulnak 

ki az oszcilláció hatására (BERAN, A.–LIBOWITZKY, E. 2004). Abszorbancia során az 

elektromágneses sugárzás egy fotonjának energiája teljes mértékben elnyelődik 

(annihilálódik), mivel az egy normálrezgés (fonon) gerjesztésére fordítódik. Az 

oszcillátor ennek hatására magasabb vibrációs energiaállapotba kerül. A Bohr-féle 

frekvenciatétel szerint ilyen rezonáns abszorpció akkor jön létre, ha a gerjesztő foton 

pontosan akkora energiájú, mint a fonon átmenet energiakülönbsége (BERAN, A.–

LIBOWITZKY, E. 2004). Mivel az anyagi rezgések jellemző energiája 1012-1014 Hz 

közötti – az elektromágneses spektrum infravörös tartományával megegyező –, így a 

kristályrácsba kötött OH- hatékony vizsgálati eszköze az infravörös spektrometria 

(BERAN, A.–LIBOWITZKY, E. 2004). 
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A modern FTIR spektrométerek egy méréssel a teljes infravörös tartományban 

egyszerre rögzítik az elnyelődést (GRIFFITHS, P.R. 1975), így egy minta leméréshez 

csupán néhány perc szükséges. Az FTIR spektrométerek működési elve a következő (3. 

ábra). A fényforrásból érkező elektromágneses sugárzás az ún. fényosztón (beam 

splitter) megkettőződik és két különböző irányba halad tovább. Az egyik nyaláb egy fix 

tükörről, míg a másik egy folyamatosan mozgó tükörről verődik vissza a fényosztóra. A 

két nyaláb a fényosztón rekombinálódik és közöttük a megtett úthossz különbsége miatt 

fáziseltolódás lép fel, ami interferenciát okoz. A tükör mozgása miatt a hullámok 

interferenciájából folyamatosan változó hullámhosszú sugárzás jön létre a 

rekombinálódás után, ami lehetővé teszi az abszorbancia vizsgálatát egy teljes 

hullámhossz tartományban. A detektor a beérkező elektromágneses sugárzás 

intenzitását a két sugárút hosszának különbségének függvényében (tükörpozíció) 

rögzíti. Az így keletkező jel az ún. interferogram. A transzmittancia gyakoriságát a 

hullámhossz (λ) változásával leíró függvény Fourier-transzformáció segítségével 

nyerhető ki az interferogramból. A Tλ függvény az alábbi egyszerű összefüggés szerint 

alakítható abszorbancia függvénnyé: 

 

𝐴 =  −log(𝑇)         (2) 

 

 

3. ábra (következő oldal): A Fourier Transzformációs Infravörös (FTIR) spektrométerek működésének 

sematikus ábrája. A mozgó tükörről visszaverődő sugárnyaláb és a fix tükörről visszaverődő sugárnyaláb 

a mérés során változó hullámhosszú rekombinálódott sugárnyalábot eredményez, amely lehetővé teszi 

rövid idő alatt a transzmittancia (abszorbancia) megmérését a teljes infravörös tartományban. 
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A névlegesen vízmentes ásványokkal foglalkozó szakirodalomban a λ helyett az 

ún. hullámszám (ν, wavenumber) használatos, ami a hullámhossz reciproka 

(Libowitzky, E. 1999). Az elnyelődéshez tartozó ν információt hordoz arról, hogy az 

OH- kötés az adott fázis szerkezetében hol, milyen kationokhoz kötve található, hiszen a 

ν lineárisan arányos a kötés energiájával, valamint a H … O kötések hosszával 

(LIBOWITZKY, E. 1999).  

Az FTIR spektrometria nemcsak a H … O kötésekről szolgáltat kvalitatív adatot 

(minőségi IR mérés), hanem a névlegesen vízmentes ásványok víztartalmának 

kvantitatív meghatározására is alkalmas (mennyiségi IR mérés). A víztartalom 

meghatározásának elvi alapját a Beer-Lambert törvény adja, amely szerint:  

 

𝐴 =  𝜀 ∗ 𝑐 ∗ 𝑡          (3) 

 

Ahol A az abszorbancia, ε a kioltási együttható, c az abszorber koncentrációja, t pedig a 

minta vastagsága. A képletből következik, hogy a víztartalom pontos kvantifikálásához 

elengedhetetlen az A pontos megmérése és az ε ismerete.  
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Az A meghatározása történhet az abszorbancia sáv magasságának leolvasásával 

(lineáris abszorbancia) és a görbe alatti terület kiszámításával (integrált abszorbancia; 

LIBOWITZKY, E.–ROSSMAN, G.R. 1996). A kvantitatív FTIR spektroszkópia elvi alapjait 

lineáris abszorbanciára dolgozták ki (LIBOWITZKY, E.–ROSSMAN, G.R. 1996). A lineáris 

abszorbanciát azonban a hőmérséklet (PATERSON, M.S. 1982), a polarizátor minősége 

(LIBOWITZKY, E.–ROSSMAN, G.R. 1996) és az ásványok kémiai összetétele (ROSSMAN, 

G.R. 2006) is befolyásolja, ami miatt a gyakorlatban elterjedtebb az integrált 

abszorbancia használata. Az abszorbancia mérése történhet poláros (polarizált) és nem 

poláros IR fénnyel is (LIBOWITZKY, E.–ROSSMAN, G.R. 1996; SAMBRIDGE, M. et al. 

2008). 

Izotróp közegekben – ahol az OH kötések térbeli elrendeződése irányfüggetlen – a 

teljes abszorbancia ( ) a mért integrált poláros, vagy nem poláros abszorbancia 

háromszorosa (PATERSON, M.S. 1982). Anizotróp közegekben a  meghatározásakor 

figyelembe kell venni a minta orientációját, hiszen az O … H kötések ebben az esetben 

orientáltan helyezkednek el a fő kristálytani tengelyekhez képest (LIBOWITZKY, E.–

ROSSMAN, G.R. 1996). Anizotróp anyagokban tehát az abszorbancia nagysága függ a 

fénysugár beesési irányától, valamint az elektromos vektor és az abszorber orientációja 

által bezárt szögtől (PATERSON, M.S. 1982). 

Anizotróp ásványokban a  az abszorbancia indikatrix három fő tengelye 

mentén mért poláros integrált abszorbanciák összege (LIBOWITZKY, E.–ROSSMAN, G.R. 

1996). A  három random orientációjú, de egymásra merőleges metszetek mentén 

mért integrált poláros abszorbancia összegeként is meghatározható (LIBOWITZKY, E.–

ROSSMAN, G.R. 1996; SHUAI, K.–YANG, X. 2017). Orientált metszeteken poláros 

mérések a gyakorlatban sokszor nehezen kivitelezhetőek, hiszen kis méretű 

ásványszemcsékből, vagy kőzetekből időigényes, sokszor közel lehetetlen orientált 

metszeteket készíteni. A probléma részben kiküszöbölhető ASIMOW, P.D. et al. (2006) 

módszerével, ami a -t három random orientációjú metszeten végzett méréssel 

közelíti. A módszer azon alapul, hogy a  meghatározható random orientációjú 

ásványokon végzett poláros mérésekkel is, amennyiben az adott fázis orientált 

metszetein mért spektrumok előzetesen rendelkezésre állnak és a kristályok orientációja 

utólag meghatározható valamilyen módszerrel (Pl.: EBSD-vel, vagy a Si-O 

abszorbancia csúcsok relatív intenzitásából). Módszerük azonban csak részben jelent 
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megoldást az orientált metszeteken való mérés kiváltására, hiszen a kristályok 

orientációját ebben az esetben is ismerni kell a  kiszámításához.  

Az orientált metszetek készítése okozta kihívás random orientációjú metszeteken 

végzett nempoláros mérésekkel küszöbölhető ki teljesen. A random metszeteken végzett 

nem poláros mérések elterjedésének azonban sokáig gátat szabott az a hipotézis, hogy a 

nem poláros abszorbancia – adott koncentrációt tekintve – nem lineáris függvénye a 

minta vastagságának, azaz nem a Beer-Lambert törvény szerint változik (LIBOWITZKY, 

E.–ROSSMAN, G.R. 1996). KOVÁCS, I. et al. (2008) és SAMBRIDGE, M. et al. (2008) 

azonban rámutatott, hogy bár LIBOWITZKY, E.–ROSSMAN, G.R. (1996) hipotézise 

általánosságban igaz, speciális peremfeltételek között a nem poláros abszorbancia a 

Beer-Lambert törvény szerint változik. Nem poláros fénnyel abban az esetben mérhető 

helyesen az abszorbancia, ha a maximális lineáris poláros abszorbancia az adott 

ásványban kisebb, mint 0,3, vagy a maximális és minimális abszorbancia aránya ~1 

(SAMBRIDGE, M. et al. 2008). A protokol alkalmazásának további feltétele, hogy a 

vizsgált kristály populációban ne legyen intra- és intergranuláris heterogenitás a 

víztartalomban. Amennyiben ezen feltételek teljesülnek a nem poláros abszorbancia és a 

fő poláros abszorbanciák között az alábbi összefüggés áll fenn egy adott metszetben: 

 

𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙 = 𝐴𝑝𝑜𝑙
𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑜𝑠2𝜃 + 𝐴𝑝𝑜𝑙

𝑚𝑖𝑛𝑠𝑖𝑛2𝜃      (4) 

 

Ahol 𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙 a nempoláros abszorbancia, 𝐴𝑝𝑜𝑙
𝑚𝑎𝑥 a maximális poláros abszorbancia, 𝐴𝑝𝑜𝑙

𝑚𝑖𝑛 

a minimum poláros abszorbancia, θ pedig a maximális abszorbancia irányától számított 

szögeltérés. A 4. egyenlet összes szög szerinti integrálása az alábbi egyszerű 

összefüggést eredményezi a 𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙 és 𝐴𝑝𝑜𝑙
𝑚𝑎𝑥, valamint 𝐴𝑝𝑜𝑙

𝑚𝑖𝑛 között bármely metszetére 

az abszorbancia indikatrixnak: 

 

𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙 = 1 2⁄ (𝐴𝑝𝑜𝑙
𝑚𝑎𝑥 + 𝐴𝑝𝑜𝑙

𝑚𝑖𝑛)      (5) 

 

Bármely véletlenszerű metszetre az 𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙 értékét a következő összefüggés adja meg: 
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𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙(𝜙, 𝛹) =  1 2⁄ [𝐴𝑎
𝑝𝑜𝑙 (𝑐𝑜𝑠2𝜙𝑐𝑜𝑠2𝛹 + 𝑠𝑖𝑛2𝛹) + 𝐴𝑏

𝑝𝑜𝑙 (𝑐𝑜𝑠2𝜙𝑠𝑖𝑛2𝛹 +

 𝑐𝑜𝑠2𝛹) + 𝐴𝑐
𝑝𝑜𝑙𝑠𝑖𝑛2𝜙]       (6) 

 

Ahol 𝜙,𝛹 a nempoláros fény beesési irányát leíró polárkoordinátákat, 𝐴𝑎
𝑝𝑜𝑙 , 𝐴𝑏

𝑝𝑜𝑙 , 𝐴𝑐
𝑝𝑜𝑙

 a 

poláros abszorbancia indikatrix minimum, köztes és maximum abszorbanciáit jelöli. A 

6. egyenletet minden 𝜙,𝛹 irány szerint integrálva, tehát leképezve a nempoláros 

abszorbancia indikatrix alakját egy egyszerű összefüggés mutatkozik a 𝐴𝑡𝑜𝑡 és 𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙
𝑎𝑣𝑔

 

között: 

 

𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙
𝑎𝑣𝑔

= 1 3⁄ (𝐴𝑎 + 𝐴𝑏 + 𝐴𝑐) =  1 3⁄ 𝐴𝑡𝑜𝑡     (7) 

 

A nempoláros mérés pontossága tehát a nempoláros abszorbancia indikatrix 

anizotrópiájának mértékétől és a mérések számától függ. KOVÁCS, I. et al. (2008) 

statisztikai értékelése szerint, olivin esetében tíz különböző kristály megmérése 10%-on 

belül közelíti a 𝐴𝑡𝑜𝑡 értékét. Mivel az olivin az egyik leganizotrópabb névlegesen 

vízmentes ásvány (KOVÁCS, I. et al. 2008), így kevésbé anizotróp ásványok esetében 

(pl.: piroxének, földpátok) akár kevesebb, mint tíz mérés is elég a 10%-os pontosság 

eléréséhez.  

Amennyiben a minta víztartalma okozta teljes abszorbancia (𝐴𝑡𝑜𝑡) és a 

mintavastagság (t) ismert, a koncentráció meghatározható a kioltási együttható (ε) 

ismeretével. Abban az esetben, ha a lineáris abszorbancia helyett integrált abszorbanciát 

használunk a víztartalom meghatározásához a kioltási együttható fogalma helyett az 

integrált moláris abszorpciós koefficiens (εi) használatos (ROSSMAN, G.R. 2006). A c azt 

mutatja meg, hogy hány mol H2O található 1 liter ásványban. Az εi -t így cm-

2/molH/liter-ben fejezzük ki.  

A névlegesen vízmentes ásványok víztartalmának kiszámításához hullámszám- 

(PATERSON, M.S. 1982; LIBOWITZKY, E.–ROSSMAN, G.R. 1997), ásvány- (pl. kvarc 

esetében: THOMAS, S-M. et al. 2009) és helyettesítés-specifikus (KOVÁCS et al. 2010) 

kioltási együtthatók használhatók. A tiszta, gáz halmazállapotú H2O O … H rezgései 

3555.59 cm-1 hullámszámnál nyelnek el (LUTZ, H.D. 1995). A névlegesen vízmentes 

ásványokban azonban egy ún. hidroxil régió definiálható, 3000-3600 cm-1 között, ahol 
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számos különálló abszorbancia csúcs található, amelyek különböző szerkezeti hidroxil 

helyettesítések következtében alakulnak ki. A hullámszám-specifikus abszorpciós 

koefficiensek használta azon alapszik, hogy adott mennyiségű víz a névlegesen 

vízmentes ásványokban attól függően, hogy az O … H kötések távolsága mekkora 

eltérő hullámszámnál és eltérő nagyságú abszorbanciát okoz (LIBOWITZKY, E. 1999; 

ROSSMAN, G.R. 2006). Az első hullámszám-specifikus εi -t PATERSON, M.S. (1982) 

alkotta meg. A különböző fázisok esetében koefficiensei alapján egy olyan lineáris 

kalibrációt hozott létre, amellyel az εi meghatározható az elnyelési csúcs 

hullámszámából, az alábbi összefüggés szerint: 

 

ε𝑖 = γ × 150 × (3780 − 𝑣)       (8) 

 

LIBOWITZKY, E.–ROSSMAN, G.R. (1997) kis mértékben módosítottak PATERSON, 

M.S. (1982) kalibrációs egyenesét és az alábbi összefüggést találták az adott névlegesen 

vízmentes ásvány OH- abszorbanciáinak hullámszáma (ν) és az εi között: 

 

ε𝑖 = 246,6 × (3752 − 𝑣)       (9) 

 

Az utóbbi kalibrációs egyenes által definiált εi értékek rendre a korábbi összefüggés 

szerint kapott értékek ¾-ét adják. A különbség oka, hogy míg PATERSON, M.S. (1982) 

az összefüggését víz, vízjég, kvarcban és muszkovitban lévő szerkezeti hidroxil alapján 

állapította meg, addig LIBOWITZKY, E.–ROSSMAN, G.R. (1997) néhány t%-nyi vizet 

tartalmazó ásványfázisokat használt. Mivel mindkét esetben a kalibrációs függvény 

meghatározásához főként víztartalmú fázisokat használtak, így névlegesen vízmentes 

ásványok esetében ezen kalibrációk használatával nem határozható meg a pontos 

víztartalom. Ennek oka, hogy a névlegesen vízmentes ásványokban kizárólag nyomnyi 

mennyiségben és izolált nyomelem-helyettesítésekhez kapcsoltan van jelen a hidrogén. 

Ráadásul, a víztartalmú fázisokkal ellentéteben a névlegesen vízmentes ásványokban 

többféle nyomelem-helyettesítéshez kapcsolódva és változatos szerkezeti pozíciókban 

lehet jelen a hidrogén. A fenti hullámszám-specifikus εi-k segítségével meghatározott 

víztartalmak csupán egy adott ásványcsoporton belül teszik lehetővé a relatív 

víztartalmak összehasonlítását. Az abszolút víztartalom meghatározásához ásvány-
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specifikus εi-kre van szükség (ROSSMAN, G.R. 2006), amelyek figyelembe veszik, hogy 

a szerkezeti hidroxil minden fázisban specifikus szerkezeti pozícióban, különböző 

kationokhoz kapcsolódva van jelen. Számos ásványcsoportra már léteznek ilyen 

ásvány-specifikus abszorbciós koefficiensek (pl.: olivin – BELL, D.R. et al. 2003; KOCH-

MÜLLER, M. et al. 2006; piroxén – BELL, D.R. et al. 1995; földpát csoport – JOHNSON, 

E.A.–ROSSMANN, G.R. 2003). Az ásvány-specifikus abszorbciós koefficiensek 

definiáláshoz az FTIR spektrometria mellett olyan módszerek szükségesek, amelyek 

függetlenül képesek meghatározni az adott fázis víztartalmát (pl.: hidrogén manometria 

– BELL, D.R. et al. [1995]; Nukleáris reakció analízis – BELL, D.R. et al. [2003]; 

nukleáris mágneses rezonancia – JOHNSON, E.A.–ROSSMANN, G.R. [2003]).  

KOVÁCS, I. et al. (2010) kimutatták, hogy a Ti-hoz és Si-hoz kapcsolódó hidroxil 

helyettesítések azonos hullámszámnál nyelnek el, ugyanakkor abszorbciós 

koefficiensük három nagyságrenddel eltér olivinben. A különböző kristálytani 

pozíciókban lévő hidroxil helyettesítések tehát eltérő abszorbciós koefficienssel 

jellemezhetők, így igazán pontos víztartalom-meghatározást kizárólag helyettesítés-

specifikus abszorbciós koefficiensek ismeretében lehet végezni. A legtöbb ásványra 

jelenleg még nem elérhetők helyettesítés-specifikus abszorbciós koefficiensek, így 

vélhetően ezek meghatározása a névlegesen vízmentes ásványok jövőbeni kutatásának 

fontos területe lesz.  

 

II.2.2. Névlegesen vízmentes ásványok vizsgálatának jelentősége vulkáni 

rendszerekben – rövid összegzés 

A vulkáni rendszerekből származó névlegesen vízmentes ásványok vizsgálata alig 

több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. A vulkáni kőzetekben található gyakori 

névlegesen vízmentes fenokristályok (olivin, piroxének, földpátok, kvarc) egyrészt a 

magma víztartalmának meghatározására, másrészt a magma feláramlás és a vulkanitok 

lerakódás utáni hűlési sebességének meghatározására használhatók. Az alábbi rövid 

összegzésnek nem célja az egyes fázisok víztartalmának bemutatása a különböző 

összetételű olvadékokban, a továbbiakban csupán a magmás rendszerek névlegesen 

vízmentes ásványai által hordozott információk jellegének összefoglalása olvasható.   
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A névlegesen vízmentes ásványok szerkezeti hidroxil tartalma információt hordoz 

az olvadékok kitörés előtti víztartalmáról. A fenokristályok szerkezeti hidroxil 

tartalmából kísérletek során meghatározott megoszlási együtthatók (𝐷á𝑠𝑣á𝑛𝑦/𝑜𝑙𝑣𝑎𝑑é𝑘) 

alapján határozható meg az olvadék víztartalma (pl.: JOHNSON, E.A. 2005; NAZZARENI, 

S. et al. 2011; WEIS, F.A. et al. 2015). Hagyományosan az olvadékok víztartalmát 

olvadék és fluidum zárványok vizsgálatával határozták meg (DUNBAR, N.W.–HERVIG, 

R.L. 1992). E módszer hátránya, hogy a fenokristályok zárványainak eredeti összetétele 

a csapdázódás után módosulhat, így az többé már nem a magmakamrában egyensúlyban 

lévő koncentrációt mutatja. Mikrorepedéseken keresztül a zárványok eredeti víztartalma 

drasztikusan csökkenhet (BAKKER, R.J.–JANSEN, J.B.H. 1990, 1994; MAVROGENES, 

J.A.–BODNAR, R.J. 1994; SEVERS, M.J. et al. 2007; BAKKER, R.J. 2009). További 

kihívást jelent, hogy sok esetben a kitöréstermékek fenokristályaiban nem található 

megfelelő méretű vagy számú olvadékzárvány. Az olvadékzárványok feltárása és 

előkészítése a vizsgálatokhoz ideális esetben is rendkívül idő- és munkaigényes.  

A névlegesen vízmentes fenokristályok vizsgálata ezzel szemben sokkal 

egyszerűbb mintaelőkészítést kíván, hiszen csupán két oldalt polírozott ~100-400 μm 

vastagságú „szeletek” szükségesek a méréshez. Így nem meglepő, hogy az elmúlt 

években a névlegesen vízmentes ásványok előtérbe kerültek az olvadékok 

víztartalmának meghatározásában. A legtöbb eddigi vizsgálat bazaltos, bazaltandezites 

összetételű olvadékok plagioklász (HAMADA, M. et al. 2011, 2013) és klinopiroxén 

(NAZZARENI, S. et al. 2011; O’LEARY, J.A. et al. 2010; LIU, J. et al. 2015; WEIS, F.A. et 

al, 2015) fenokristályain történt. E mellett JOHNSON, E.A. (2005) plagioklász 

fenokristályok alapján dácitos, illetve OKUMURA, S. (2011) klinopiroxének alapján 

andezites olvadékok víztartalmát becsülte.  

A köpeny xenolitokban található olivin, ortopiroxén és klinopiroxén kristályok 

relatív szerkezeti hidroxil tartalma és az abban megfigyelhető diffúziós profil a 

befoglaló magma feláramlási sebességével és a lávatest kihűléséi rátájával mutat 

összefüggést. Elsőként WOODS, S.C. et al. (2000) vetette fel dehidratációs kísérletek 

alapján, hogy a bazaltos olvadék belsejében szállított köpenyzárványok vélhetően 

kevesebb vizet tartalmaznak, mint amennyi a köpenyben egyensúlyban van. Ennek oka, 

hogy a magmafeláramlás során a köpenyből származó kristályok >1000°C 

hőmérsékleten, ugyanakkor sokkal alacsonyabb nyomáson szállítódnak a felszín felé. 
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Ennek következtében a felemelkedés során a szerkezeti hidroxil tartalom jelentős része 

diffúziós dehidratációval elvész.  

A köpenyzárványok névlegesen vízmentes ásványain folytatott újabb vizsgálatok 

igazolták WOODS, S.C. et al. (2000) hipotézisét és rámutattak, hogy az azokban mérhető 

hidrogén diffúziós profilok alapján meghatározható a magma feláramlásának sebessége. 

Például, a patagóniai Pali-Aike alkáli bazaltok által felszínre hozott olivin kristályok 

szerkezeti hidroxil tartalmában kimutatható diffúziós profilok alapján az olvadékok 

néhány óra alatt 65-70 kilométert tettek meg a felszín felé (DEMOUCHY, S. et al. 2006). 

PESLIER, A.–LUHR, J.F. (2006) szintén kimutatták, hogy alkáli bazaltok által felszínre 

hozott köpenyzárványokban az olivin kristályok szerkezeti hidroxil tartalmában 

megfigyelhető diffúziós profilok 0,2-0,5 m s-1 magma feláramlási sebességet jeleznek. 

A Tianchang vulkáni terület alkáli bazaltjaiban található köpenyzárványok vizsgálata 

alapján (TIAN, Z-Z. et al. 2016) az olivin, ortopiroxén és klinopiroxén kristályok 

víztartalma és hidrogén diffúziós profilja a kísérletek során meghatározott relatív 

hidrogén diffúziós sebességek szerint alakul (Dol > 10Dopx > 1000Dcpx; WOODS, S.C. et 

al. 2000; INGRIN, J. – BLANCHARD, M. 2006; STALDER, R.–BEHRENS, H. 2006; STALDER, 

R.–SKOGBY, H. 2007; STALDER, R. et al. 2007; SUNDVALL, R. et al. 2009a, 2009b; 

DEMOUCHY, S.–BOLFAN-CASANOVA, N. 2015; FERRISS, E. et al. 2016). Az alaszkai 

Seguam szigetén 1977-ben képződött tefrában és lávában a klinopiroxén fenokristályok 

víztartalma szisztematikusan eltér (LLOYD, A.S. et al. 2016). A lávakőzetekben lévő 

kristályok, amelyek a felszínre kerülést követően lassabban hűltek ki átlagosan ~80%-

kal kevesebb vizet tartalmaznak, mint a tefrában található, hirtelen lehűlt 

klinopiroxének.  

Az elmúlt évtizedben névlegesen vízmentes ásványok víztartalma és hidrogén 

diffúziós profilja alapján meghatározott relatív kvalitatív feláramlási és kihűlési 

sebességek tehát a jövőben vélhetően kiegészülhetnek kvantitatív, a magmás 

folyamatok időbeniségére vonatkozó további adatokkal.  

 

II.3. A kvarc mint névlegesen vízmentes ásvány 

A kvarc a – földpát után a – kontinentális kéreg második leggyakoribb ásványa, 

amely magmás, metamorf és hidrotermális rendszerek nyomás és hőmérséklet viszonyai 

közt egyaránt stabil fázis.  
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A kvarc szerkezete számos nyomelem (H+, Li+, Be+, B3+, Na+, Al3+, P5+, K+, Ca2+, 

Ti4+, Mn2+, Fe3+, Ge4+) beépülését teszi lehetővé különböző helyettesítési struktúrákon 

keresztül (GÖTZE, J. et al. 2001, 2004; MÜLLER, A. et al. 2002, 2003; MÜLLER, A.–

KOCH-MÜLLER, M. 2009): 1) izovalens helyettesítés (Ti4+, vagy Ge4+→Si4+); 2) 

heteroelektronikus helyettesítés (M3+ + M+ → Si4+, ahol M+ és M3+ egy- és háromértékű 

kationok); 3) hidrogránát helyettesítés (4H+ → Si4+); 4) csatolt helyettesítés (M5+ + M3+ 

→ 2Si4+, ahol M5+ és M3+ öt- és háromértékű kationok). A leggyakoribb rácshibák az 

Al3+ + M+→Si4+ helyettesítések, ahol a háromértékű alumíniumhoz töltéskompenzáló 

kationként monovalens H+, Li+, Na+, vagy K+ kation kapcsolódik (GÖTZE, J. et al. 2004; 

MÜLLER, A.–KOCH-MÜLLER, M. 2009).  

A kvarc fenokristály-töredékek nyomelemtartalma lézer ablációs induktív 

csatolású plazma tömegspektrometria (LA-ICP-MS – Laser Ablation Inductive Coupled 

Plasma Mass Spectrometry; ACKERSON, M.R. et al. 2015), ionmikroszonda (SIMS – 

Secondary Ion Mass Spectrometry; ALLAN, M.M.–YARDLEY, B.W.D. 2007; GÖTZE et 

al. 2001, 2004) mérésekkel és kalibrált katódlumineszcens felvételek készítésével 

(FRELINGER, S.N. et al. 2015) nagy precizitással meghatározható. A kvarc Al-, 

(DENNEN, W.H. et al. 1970) és Ti-tartalma (WARK, D.A.–WATSON, E.B. 2006; HUANG, 

R.–AUDÉTAT, A. 2012) geotermométerként alkalmazható. Az újabb kutatások alapján az 

Al a kvarcban termométer kevésbé tekinthető megbízhatónak, mivel az Al kizárólag ún. 

heteroelektronikus helyettesítésként képes beépülni a kvarcba, amelyek koncentrációját 

nem pusztán az Al kémiai potenciálja, hanem a töltéskompenzáló monovalens kationok 

aktivitása is befolyásolja (STALDER, R.–KONZETT, J. 2012). A Ti a kvarcban termométer 

gyakran használt módszer Si-gazdag vulkáni rendszerek kitörés előtti hőmérsékletének 

meghatározására (pl.: SHANE, P. et al. 2008; CAMPBELL, M.E. et al. 2009; MATTHEWS, 

N.E. et al. 2012).  

A hidrogén nyomelem-helyettesítésekhez kötődően szerkezeti hidroxilként és 

molekuláris víz (H2O) formájában lehet jelen a kvarcban (AINES, R.D.–ROSMANN, G.R. 

1984b; KRONENBERG, A. et al. 1986; GERRETSEN et al. 1989; GUBAREVA, D.B. et al. 

1999; STENINA, N.G. et al. 2004). Természetes kvarc kristályokban a H+ leggyakrabban 

háromértékű kationokhoz (Al3+, Ge3+, Fe3+, B3+) kapcsolódva, töltéskompenzáló 

kationként van jelen (KATS, A. 1961; KATS, A. et al. 1962, BROWN, R.N.–KAHAN, A. 

1975). Ezek közül leggyakoribb az Al3+ + H+ →Si4+ helyettesítés (STALDER, R.–
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KONZETT, J. 2012; STALDER, R.–NEUSER, R.D. 2013; STALDER, R. 2014), Az AlOH 

szerkezeti hidroxil helyettesítések 3310, 3374 és 3440 cm-1 hullámszámnál nyelnek el 

(KATS, A. 1961; KATS, A. et al. 1962; BROWN, R.N.–KAHAN, A. 1975; ROVETTA, M.R. 

et al 1986; ROVETTA, M.R. 1989). Sokkal kisebb koncentrációban a hidrogén B3+-hoz és 

alkáliákhoz kapcsolódva is beépülhet a kvarc szerkezetbe (KATS, A. 1961; KATS et al. 

1962; THOMAS, S-M. 2008). Az alkália + H+ komplexek szerkezete pontosan nem ismert 

(STENINA, N.G. et al. 2004). A BOH szerkezeti hidroxil helyettesítések 3595 cm-1-nél 

(STAATS, P.A.–KOPP, O.C. 1973; THOMAS, S-M. 2009), a LiOH szerkezeti hidroxil 

helyettesítések 3478 cm-1-nél, a NaOH szerkezeti hidroxil helyettesítések pedig 3384 

cm-1-nél okoznak abszorbanciát (KATS, A. 1961; KATS, A. et al. 1962). A H+ beépülhet 

az ún. hidrogránát szerkezeten keresztül is, amely a 4H+ →Si4+ helyettesítés során jön 

létre és 3585 cm-1-nél okoz elnyelődést (CHAKRABORTY, D.–LEHMAN, G. 1975; 

PATERSON, M.S. 1986; ROVETTA, M.R. 1989). A H+ nem csak szerkezeti hidroxilként, 

hanem molekuláris vízként (H2O) is jelen lehet nanozárványok formájában (AINES, 

R.D.–ROSMANN, G.R. 1984b). Ebben az esetben a H2O molekulák és a Si-O váz között 

nincs, vagy csak nagyon gyenge hidrogénkötés van. A molekuláris H2O jellegzetes, 

nagy félértékszélességű (Full Width at Half Maximum, FWHM) elnyelési sávot okoz 

~3400 cm-1-nél (AINES, R.D.–ROSMANN, G.R. 1984b; KRONENBERG, A. et al. 1986).  

 

4. ábra (következő oldal): A kvarc AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítéseinek poláros és nem poláros 

indikatrixa és a poláros és nempoláros abszorbancia kiszámításának menete. a) A kvarc ideális 

kristályalakja a fő kristálytani tengelyekkel (a, b, c); b) Az AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítések 

poláros abszorbancia indikatrixának anizotrópiája; Amíg a c├, ún. izotróp metszetben a fő poláros 

abszorbanciák nagysága azonos (𝐴𝑎
𝑝𝑜𝑙

 =  𝐴𝑏
𝑝𝑜𝑙

), addig a c║ irányú fő poláros abszorbancia 0 (𝐴𝑐
𝑝𝑜𝑙

 = 0). 

Ennek következtében, a c├ irányú poláros sugárzás (c) elnyelődése egy maximum érték és 0 között 

változik, az elektromos vektor és az 𝐴𝑎
𝑝𝑜𝑙

 által bezárt szög függvényében. Amennyiben a poláros sugárzás 

c║ irányú (d), az elnyelődés maximális és független az elektromos vektor azimutjától. A poláros 

abszorbancia indikatrixból meghatározható a nempoláros indikatrix, mivel minden indikatrix metszetben 

az 𝐴
𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙

 = ½(𝐴𝑚𝑎𝑥
𝑝𝑜𝑙

 + 𝐴𝑚𝑖𝑛
𝑝𝑜𝑙

) összefüggés áll fenn. 𝐴𝑚𝑎𝑥
𝑝𝑜𝑙

 és 𝐴𝑚𝑖𝑛
𝑝𝑜𝑙

 a maximális és minimális poláros 

abszorbanciák egy adott indikatrix metszetben (e). A nempoláros abszorbancia a nempoláros 

abszorbancia indikatrix felülete és középpontja közötti vektorral írható le. Amennyiben a nempoláros 

sugárzás c├ irányú (f), a nempoláros abszorbancia csupán fele az izotróp metszetben mérhető 𝐴𝑎
𝑝𝑜𝑙

-nak. 

Ha azonban a nempoláros sugárzás c║ irányú (g), a nempoláros abszorbancia egyenlő az izotróp 

metszetben mérhető fő poláros abszorbanciákkal (𝐴𝑐
𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙

 = 𝐴𝑎
𝑝𝑜𝑙

 =  𝐴𝑏
𝑝𝑜𝑙

). 
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A molekuláris H2O-ként jelen levő és nyomelem helyettesítésekhez kapcsolódó, 

vagy vakanciákban jelen levő szerkezeti hidroxil abszorbanciája eltérő irányfüggést 

mutat, azaz a két típus abszorbancia indikatrixa eltérő. A molekuláris H2O 

abszorbanciája izotróp, azaz ebben az esetben az O … H kötések elnyelése nem függ a 

beérkező sugárzás fő kristálytani tengelyekhez viszonyított relatív irányától és az 

elektromos vektor, illetve az O … H kötések közötti szögtől az adott metszetben. Ebben 

az estben az abszorbancia indikatrixot definiáló vektorok mind a c tengely, mind pedig 

az a és b kristálytani tengelyek irányába azonos hosszúságúak, így egy gömböt 

eredményeznek. Az Al3+ + H+ → Si4+ helyettesítések abszorbanciája ezzel szemben erős 

anizotrópiát mutat (4b, c, e. ábra). Az AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítések 

abszorbanciája poláros fény esetén a c tengellyel párhuzamosan fényterjedésnél (║) 

nem függ az elektromágneses sugárzás elektromos vektorának irányától. Ez az ún. 

izotróp metszet. A c║ indikatrix metszetben az abszorbancia a c ║-an egyenlő az 

izotróp metszetben mérhető abszorbancia nagyságával, a c-re ├-en azonban 0 (4. ábra; 

STALDER, R.–KONZETT, J. 2012). A kvarc nempoláros abszorbancia indikatrixának 

szintén két fő metszete van: a c├ irányú metszetben a nempoláros abszorbancia fele a 

poláros fő abszorbanciáknak. A c║ irányba a nempoláros abszorbancia egyenlő a 

poláros abszorbanciákkal (4e, f, g. ábra).  

A különböző hidroxil helyettesítések stabilitása a kvarc kristályrácsban eltérő 

nyomás és hőmérsékletfüggést mutat. A hidrogránát helyettesítés koncentrációja lineáris 

összefüggést mutat a nyomással 10 kbar-ig (PATERSON, M.S. 1986; ROVETTA, M.R. 

1989; STALDER, R.–KONZETT, J. 2012). 10 kbar fölött azonban az összefüggés már nem 

lineáris és 15 kbar-nál nagyobb nyomáson konstans marad a hidrogránát 

helyettesítéshez tartozó abszorbancia sáv intenzitása (STALDER, R.–KONZETT, J. 2012). 

A hidrogránát helyettesítések koncentrációja az oxigénfugacitással is pozitív 

kapcsolatot mutat egészen a wustit-magnetit határig, amely felett azonban nem változik 

(PATERSON, M.S. 1986). Az AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítések koncentrációja 

negatív kapcsolatot mutat a nyomással (630±130 H2O egyenérték t% 5kbar nyomáson 

és 102±6 H2O H2O egyenérték t% 25 kbar nyomáson; STALDER, R.–KONZETT, J. 2012; 

BARON, M.A. et al. 2016), ugyanakkor az Al/H koncentráció pozitív irányba eltér az 

elméleti 1:1 aránytól, ami arra utal, hogy az Al helyettesítések töltéskompenzációjában 

a hidrogénen kívül más monovalens kationok is részt vesznek. Ezt igazolja, hogy 5 és 
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20 kbar közti nyomástartományban, 900-1050 °C-on, víztelített, szpodument és 

turmalint tartalmazó rendszerben, a kvarc kristályok Li-tartalma minden esetben 

meghaladta a LiOH szerkezeti hidroxil helyettesítések koncentrációját (FRIGO, C. et al. 

2016). Egy gránitos rendszerben tehát, az Al3+ + H+ →Si4+ helyettesítés mellett 

feltételezhetően minden esetben jelen van az Al3+ + Li+ →Si4+ helyettesítés is (FRIGO, C. 

et al. 2016). A LiOH szerkezeti hidroxil helyettesítések negatív nyomásfüggést 

mutatnak 15 kbar-ig, majd e felett teljesen eltűnnek (FRIGO, C. et al. 2016).  

Az AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítések nagy hőmérsékleten stabilabbak, 

mint a LiOH és NaOH szerkezeti hidroxil helyettesítések, hiszen 550-800°C között a T 

(°C) fokozatos növelésével (atmoszferikus nyomáson) az AlOH abszorbancia sávok 

(3410, 3370, 3310 cm-1) integrált területe nőtt, míg a teljes OH-régió integrált 

abszorbanciája nem változott (KATS, A. et al 1962; BACHEIMER, J.P. 1998). Ez a 

jelenség a nagy hőmérsékleten (>500°C) kevésbé stabil LiOH és NaOH szerkezeti 

hidroxil helyettesítések felbomlásával magyarázható. Az így felszabaduló H+ az Al3+ 

helyettesítésekhez fog kapcsolódni.  

Az Si-O vázhoz kötődő H+ diffúziós sebességét kvarcban hidrogén-deutérium 

cserével, hidrogén felvétellel (KATS, A. et al. 1962; KRONENBERG, A. et al. 1986), 

valamint kihevítés (annealing) során végbemenő dehidratációval (BACHEIMER, J.P. 

1998) és trícium felvétellel (SHAFFER, E.W. et al. 1974) is meghatározták. A vizsgálatok 

különböző H2O nyomás (PH2O) és hőmérsékleti viszonyok (T) között történtek: T = 400-

100°C, PH2O = 0,1-2,5 Mpa (KATS, A. et al. 1962); T = 720-850°C, PH2O = 0,06 Mpa 

(SHAFFER, E.W. et al. 1974); T = 700-900, PH2O = 400-1550 Mpa (KRONENBERG, A. et 

al. 1986). A kihevítés során bekövetkező dehidratáció sebességét T = 800-1100°C 

között, légköri nyomáson dokumentálták (BACHEIMER, J.P. 1998). A H diffúziós 

sebessége azonos a c ├ és ║ irányba is, azaz izotróp (KRONENBERG, A. et al. 1986). A 

H-D cserével és H felvétellel különböző szerzők által meghatározott értékek jó egyezést 

mutatnak, például 800°C-on mindkét esetben 10-11–10-12 m2s-1 között adódott az lnD 

értéke (KATS, A. et al. 1962; KRONENBERG, A. et al. 1986). Ettől nagyságrendekkel 

alacsonyabb értékeket (lnD = 10-15 m2s-1; T = 800°C hőmérsékleten) dokumentáltak a 

trícium felvételhez és a kihevítéshez kapcsolódó dehidratáció vizsgálata során 

(SHAFFER, E.W. et al. 1974; BACHEIMER, J.P. 1998). A H+ diffúzió aktiválási energiája 

620°C-nál nagyobb hőmérsékleten 175 kJ/mol (KATS, A. et al. 1962), illetve 200-210 
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kJ/mol (KRONENBERG, A. et al. 1986). A H diffúzió aktiválási energiája 620°C alatt 

azonban kisebb, 80 kJ/mol (KATS, A. et al. 1962), ami szintén a szerkezeti hidroxil 

helyettesítések stabilitásának hőmérséklet függésére mutat rá (KATS, A. et al. 1962). 

620°C alatt tehát gyakoriak a relatívan instabil NaOH és LiOH szerkezeti hidroxil 

helyettesítések, addig 620-1200°C között azonban kizárólag az AlOH szerkezeti 

hidroxil helyettesítések stabilak (KATS, A. et al. 1962; AINES, R.D.–ROSMANN, G.R. 

1984b; BACHEIMER, J.P. 1996). Ezen megfigyelések összhangban vannak az egyes 

hidrogén helyettesítések számított relatív aktivációs energiájával (MOMBORQUETTE, 

M.J.–WEIL, J.A. 1985).  

A kvarc fenokristályok szerkezeti hidroxil tartalmának meghatározásához 

különböző integrált abszorpciós koefficienseket (εi) használtak. Az első εi értékeket 

BRUNNER, G.O. et al. (1961), majd KATS, A. et al. (1962) publikálta a 3315, 3370 és a 

3436 cm-1-nél jelentkező, AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítések okozta abszorbancia 

sávok alapján. Mindkét tanulmányban az εi értékét a c tengellyel párhuzamos 

nempoláros IR fénnyel mért abszorbanciákra határozták meg. BRUNNER, G.O. et al. 

(1961) az εi értékét 20700 cm-2/mol H/l-nek határozta meg, amelyet 2/3-dal szorozva 

kapható meg a valódi abszorpciós koefficiens. A 2/3-dal való szorzást az O … H 

kötések anizotróp elrendeződése teszi szükségessé (4. ábra). A kvarcban lévő AlOH 

szerkezeti hidroxil helyettesítések polarizáltsága alapján (STALDER, R.–KONZETT, J. 

2012) azonban könnyen belátható, hogy a nempoláros abszorbancia indikatrix esetében 

a c ║ irányban nem szükséges a nempoláros abszorbanciát 2/3-dal szorozni, az pontosan 

megegyezik a fő poláros abszorbanciákkal ebben a metszetben (4f. ábra). KATS, A. 

(1962) ehhez nagyon hasonló értéket, 19300 cm-2 per mol H/l -t kapott. PATERSON, M.S. 

(1982) ezzel szemben 90000 cm-2 per mol H/l-nek határozta meg az εi értékét 

hullámszám függő lineáris kalibráció alapján (II.2.1.1 fejezet). THOMAS, S-M. et al. 

(2009) azonban rámutatott, hogy az alfa-kvarc esetében az OH elnyelési csúcsok 

hullámszámaitól független az εi, és mind a BOH, mind pedig az ALOH szerkezeti 

hidroxil helyettesítések esetében 89000±1500 cm-2 per mol H/l értékű εi használható. 

Míg BRUNNER, G.O. et al. (1961) nem poláros infravörös abszorbanciával határozta 

meg a kvarc kristályok szerkezeti hidroxil tartalmát, addig KATS, A. (1962) az 

elektrolízis során mért töltésváltozásból következtetett a H-tartalomra. THOMAS, S-M. et 

al. (2009) az εi meghatározásához független módszerként proton-proton szóródást és 
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ionmikroszondát használtak. Az eltérő εi értékek mögött tehát alapvetően az abszolút H 

koncentráció meghatározásának eltérő módszertana áll. 

A különböző kőzetekből származó és különböző kísérleti rendszerekben 

létrehozott kvarc kristályok eltérő mennyiségű szerkezeti hidroxilt tartalmaznak (1. 

táblázat). A gránitokból származó kvarc kristályok szerkezeti hidroxil tartalma 5-24 

H2O-egyenérték t% ppm (továbbiakban ppm; MÜLLER, A.–KOCH-MÜLLER, M. 2009; 

STALDER, R.–NEUSER, R.D. 2013; STALDER, R. et al. 2017). Az idősebb gránitok kvarc 

fenokristályai jellemzően kevesebb (pl.: Småland gránit – 0,4-2,9 ppm), a 

fiatalabbakból származók pedig nagyobb mennyiségű szerkezeti hidroxilt tartalmaznak 

(pl.: fekete erdei gránit – 23,9 ppm; STALDER, R. et al. 2017). A kvarc-tartalmú 

riolitokban a kvarc fenokristályok 1,4–12 ppm szerkezeti hidroxilt tartalmaznak 

(STALDER, R.–NEUSER, R.D. 2013). A pegmatitokból származó kristályok szerkezeti 

hidroxil tartalma szór a leginkább, 1-45 ppm között változik és szintén a gránitoknál 

megfigyelt összefüggést mutatja a képződmények korával (MÜLLER, A.–KOCH-

MÜLLER, M. 2009; STALDER, R.–NEUSER, R.D. 2013; BARON, M.A. et al. 2016; 

STALDER, R. et al. 2017). A hidrotermális rendszerekben létrejött kvarc kristályok 

szerkezeti hidroxil-tartalma szintén nagy szélsőségek között változik, 6-40 ppm lehet 

(MIYOSHI, N. et al. 2005). A kvarc-tartalmú metamorf kőzetek kvarc kristályai eltérő 

koncentrációkat mutatnak, hiszen a kvarcitokban 1,5-12 ppm, a gneiszekben, illetve 

eklogitokban pedig 2-3,2 ppm a szerkezeti hidroxil mennyisége (MÜLLER, A.–KOCH-

MÜLLER, M. 2009; STALDER, R.–NEUSER, R.D. 2013). A különböző lepusztulási 

területekről származó kvarc homokok, homokkövek szerkezeti hidroxil koncentrációja 

5,3-18,4 ppm között változik és a forráskőzet függvényében nagy különbségeket mutat 

(STALDER, R.–NEUSER, R.D. 2013). A kontinentális kéregre – 433, különböző 

formációkból származó kvarc kristály szerkezeti hidroxil koncentrációja alapján – 

meghatározott átlagos koncentráció 10 ppm (STALDER, R. 2014). A gránit–H2O, illetve a 

kvarc–albit–H2O rendszerekben növesztett kvarc kristályok szerkezeti hidroxil 

koncentrációja 30-736 ppm között változik, általában néhány száz ppm, ami jóval 

nagyobb, mint a természetes kristályok koncentrációi (STALDER, R.–KONZETT, J. 2012; 

BARON, M.A. et al. 2016; FRIGO, C. et al. 2016).  

 

1. táblázat (következő oldal): Különböző magmás, metamorf, hidrotermális és üledékes környezetekből, 

valamint kísérleti rendszerekből származó kvarc fenokristályok szerkezeti hidroxil tartalma 



41 
 

Kőzet / Rendszer 

Természetes 

(T) / 

Kísérlet (K) 

N 

Szerkezeti hidroxil 

koncentráció 
IR Módszertan Forrás 

H2O t% 

ppm 
H / 106 Si 

Lina gránit (Svédország) T 4 2,5-3,1 16,7-20,7 

poláros IR, c║; alapvonal 

korrekció: lineáris 3630-
3200 cm-1 között; 

kalibráció: L&R (97) 

STALDER, R. et 
al. (2017) 

Degerberg gránit 
(Svédország) 

T 4 1,0-4,5 6,7-30 

Åde gránit (Svédország) T 2 3,9-5,7 26-38 

Sorsele gránit 

(Svédország) 
T 4 2,5-3,0 17-20 

Arvidsjaur gránit 

(Svédország) 
T 6 0,5-4,3 3,3-29 

Adak gránit (Svédország) T 31 1,7-7,2 11,3-48 

Jörn gránit (Svédország) T 22 0-8,8 0-60 

Revsund gránit 
(Svédország) 

T 4 0,5-4,4 3,3-29 

Rätan gránit (Svédország) T 4 3,2-4,7 21-31 

Dala gránit (Svédország) T 4 1,6-17,8 11-119 

Filipstad gránit 
(Svédország) 

T 4 1,9-2,2 13-15 

Fogdösten gránit 

(Svédország) 
T 1 1,6 11 

Kora Svekofennida gránit 

(Svédország) 
T 2 1,3-2,6 9-17 

Bohus gránit (Svédország) T 4 2,8-3,9 19-26 

Uddevalla gránit 

(Svédország) 
T 4 1,9-2,8 13-19 

Småland gránit 

(Svédország) 
T 8 0,4-2,9 2,7-13 

Götemar gránit 

(Svédország) 
T 4 6,4-12,9 43-86 

Vånga gránit (Svédország) T 8 1,4-16,6 9-111 

Gránit (Fekete erdő, 

Németország) 
T 10 23,9 159 

Kvarcit (Magas-Tauern, 

Ausztria) 
T 55 2,2 15 

Kvarcit (Vredefort, Dél-

afrikai Köztársaság) 
T 90 1,7 11 

Folyóvizi homok 250-500 

μm (Rhöndorf, 
Németország) 

T 96 18,2 121 

Folyóvizi homok 500-1000 

μm (Rhöndorf, 

Németország) 

T 67 24,6 164 

Parti homok (Darss, 

Németország) 
T 83 4,3 29 

Kontinentális kéreg átlag T 433 10,0 67 

poláros IR, c║; alapvonal 
korrekció: lineáris 3630-

3200 cm-1 között; 

kalibráció: L&R (97) 

STALDER, R. 

(2014) 

Szubarkóza (Dalarna, 

Svédország) 
T 70 10,8 72 

Kvarc arenit (Wadi 
Arabah, Jordánia) 

T 80 8,1 54 

Szubarkóza (Essen, 

Németország) 
T 8 18,4 123 

Szubarkóza (Reyerhausen, 
Németország) 

T 29 17,8 119 

Parti homok (Északi-

tenger, Németország) 
T 58 6,8 45 

Sivatagi homok (Douz, 

Tunézia) 
T 33 5,3 35 
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Sivatagi homok 

(Sossusvlei, Namíbia) 
T 75 11,6 77 

Sivatagi homok (Amadeus-

medence, Ausztrália) 
T 80 7,5 50 

Turmalin-tartalmú 

pegmatit (Texel-csoport, 
Olaszország) 

T 1 3,0 20 

poláros IR, c║; alapvonal 

korrekció: lineáris 3630-
3200 cm-1 között; 

kalibráció: T (09) 

BARON, M.A. et 
al. (2015) 

T 1 4,0 27 

T 1 6,0 40 

T 1 6,0 40 

Szpodumen-tartalmú 
pegmatit (Koralpe, 

Ausztria) 

T 1 1,0 7 

T 1 1,0 7 

T 1 1,0 7 

Götemar gránit 
(Svédország) 

T 3 5,0 33 

poláros IR, c║; alapvonal 

korrekció: lineáris 3630-

3200 cm-1 között; 

kalibráció: L&R (97), T 

(09) 

STALDER, R.-

NEUSER, R.D. 

(2013) 

Rapakiwi gránit 
(Svédország) 

T 3 16,0 107 

Riolit (Grosser Inselberg, 
Németország) 

T 3 12,0 80 

Riolit, kvarc porfír (Dél-
Tirol) 

T 3 1,4 9 

Kvarcit (Tauern-ablak, 
Ausztria) 

T 3 1,6 11 

Kvarcit (Larvik, Norvégia) T 3 1,5 10 

Turmalin-tartalmú 

pegmatit (Schneeberg 

komplexum, Dél-Tirol) 

T 2 4,3 29 

Turmalin-tartalmú kvarc 

eklogit (Kreuzeck-csoport, 
Ausztria) 

T 2 3,2 21 

Turmalin-tartalmú gneisz 

(Pfitsch-völgy, Dél-Tirol) 
T 1 2,0 13 

Hidrotermális kvarc 

(Brazília) 
T 1 15,0 100 

Hidrotermális kvarc 

(Kobushi-bánya, 

Kawakami, Japán) 

T 15 7,3-40,0 49-266 

nempoláros IR, nem 
orientált metszet; 

alapvonal korrekció: 

lineáris 3650-3000 cm-1 

között; kalibráció: K(86) 

MIYOSHI, N. et 
al. (2005) 

Svanvik hidrotermális 

kvarc (Norvégia) 
T 10 6,0 40 

nempoláros IR nem 
orientált metszetek; 

alapvonal korrekció: 

lineáris 3700-3000 cm-1 
között + Gauss-lefutású 

szubsztrakció a mol. H2O 

kiküszöbölésére; 

kalibráció: T (09) 

MÜLLER, A.-

KOCH-MÜLLER, 

M. (2009) 

Nasafjell hidrotermális 

kvarc (Norvégia) 
T 10 8,0 53 

Nasafjell kianit kvarcit 

(Norvégia) 
T 10 6,0 40 

Tverrådal kyanit kvarcit 

(Norvégia) 
T 10 12,0 80 

Skjomen kyanit kvarcit 
(Norvégia) 

T 10 7,0 47 

Gullsteinberg kyanit 
kvarcit (Norvégia) 

T 10 12,0 80 

Melkfjell kvarcit 

(Norvégia) 
T 10 7,0 47 

Kragerø kvarcit (Norvégia) T 10 4,0 27 

Austdøla kvarcit 

(Norvégia) 
T 10 7,0 47 

Hellheia pegmatit 

(Norvégia) 
T 10 8,0 53 
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Sønnristjern pegmatit 
(Norvégia) 

T 10 6,0 40 

Metveit pegmatit 
(Norvégia) 

T 10 45,0 300 

Heimdal gránit (Norvégia) T 10 13,0 87 

Husefjell gránit (Norvégia) T 10 13,0 87 

Turmalin-, szpodumen-

tartalmú gránit (P = 5-25 

kbar; T = 800-900°C) 

K 38 45,0-736,0 300-4909 

poláros IR, c║; alapvonal 

korrekció: lineáris 3630-
3200 cm-1 között; 

kalibráció: T (09) 

BARON, M.A. et 
al. (2015) 

Szpodumen-, turmalin-, 
apatit-tartalmú gránit (P = 

5-20 kbar; T = 900-

1100°C) 

K 54 29,2-150,0 195-1001 

poláros IR, c║; alapvonal 
korrekció: lineáris 3630-

3200 cm-1 között; 

kalibráció: T (09) 

FRIGO, C. et al. 

(2016) 

Kvarc-Albit-H2O (P = 5-25 

kbar; T = 800-1000°C) 
K 27 33,0-210,0 220-1401 poláros IR, c║; alapvonal 

korrekció: lineáris 3630-
3200 cm-1 között; 

kalibráció: L&R (97) 

STALDER, R.-

KONZETT, J. 

(2012) Gránit-H2O (P = 5-25 kbar; 

T = 800-1000°C) 
K 6 64,0-140,0 427-934 

 

N – vizsgált fenokristályok száma; c║ – c kristálytani tengellyel párhuzamos metszet; L&R (97) – 

kalibráció LIBOWITZKY, E.–ROSSMANN, G.R. (1997) alapján; T (09) kalibráció THOMAS, S-M. et al. 

(2009) alapján; K (86) – kalibráció KRONENBERG, A. et al. (1986) alapján  

 

II.4. Módszertan 

II.4.1. Mintavételi helyek, a vizsgált képződmények vulkanológiai jellemzői 

Munkám során hat feltárából vettem mintákat a kvarc fenokristály-töredékek 

szerkezeti hidroxil tartalmának vizsgálatához (1. ábra). Ezek közül az Eger – 

Tufakőbánya és Eger – Bolyki pincészet mintavételi helyeken az ún. alsó piroklasztit-

komplexum legalsó, nagy vastagságú ignimbritjét (2. ábra A/1, A/2), a Bogács 

mintavételi helyen a középső piroklasztit komplexum ún. Bogácsi Ignimbrit egységét 

(2. ábra K/1a), illetve a Tibolddaróc és Harsány mintavételi helyeken a felső 

piroklasztit-komplexum ún. Harsányi Ignimbrit egységét mintáztam meg (2. ábra F/K). 

A Noszvaj mintavételi helyen feltárt ignimbrit rétegtani besorolása pontosan nem 

ismert, de a ~30°-os paleomágneses rotációja alapján a középső piroklasztit-

komplexumba sorolható (Dr. MÁRTONNÉ DR. SZALAY EMŐKE szóbeli közlése). Az 

összesülés hiánya, az üledékes litoklasztok gyakorisága és a horzsakövek kisebb mérete 

alapján azonban ez az ignimbrit nem azonos a középső piroklasztit-komplexum fő 

tömegét adó Bogácsi Ignimbrit egységgel, így a többi mintázott feltárás anyagától 

eltérő, önálló kitörési egységként értelmezhető.  
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A mintavételi helyek a mintavételi pontok ignimbriten belüli, alsó kontaktus 

feletti magassága alapján két csoportba sorolhatók: 1) Az Eger – Bolyki pincészet, 

Noszvaj, és Harsány feltárásokban a megmintázott ignimbritek alsó és felső kontaktusa 

nem tárul fel, így a minták pontos alsó kontaktus feletti magassága nem határozható 

meg. A feltárásfalak több 10 méteres magassága alapján ezeken a mintavételi helyeken 

nagy vastagságú ignimbritek belsejéből származnak a minták, minimum néhány 

méterrel az alsó kontaktus feletti szintből. 2) Az Eger – Tufakőbánya és a Bogács 

mintavételi helyeken a mintázott ignimbritek alsó kontaktusa jól tanulmányozható (5. 

ábra), így a kvarc fenokristály-töredékek szerkezeti hidroxil tartalmának kitörési 

egységen belüli változása is vizsgálhatóvá vált (6. ábra). A Tibolddaróc mintavételi 

helyen a megmintázott ignimbrit alsó kontaktusa nem bukkan felszínre. Ugyanakkor, a 

vizsgált feltárás alatt 2 méterrel lejjebb már a fekü képződmény bukkan ki, így a minta 

itt vélhetően 6-7 méterrel az alsó kontaktus feletti szintből származik.  

 

5. ábra (következő oldal): A vizsgált feltárások terepi vulkanológiai jellemzői. a) Noszvaj – láz-tetői 

kőfejtő; b) a tibolddaróci ignimbrit megjelenése; c) az Eger – Tufakőbánya mintavételi helyen feltáruló 

piroklasztit sorozat alsó kontaktusa; d) az Eger – Tufakőbánya mintavételi hely; e) a Bogács mintavételi 

helyen feltáruló ignimbrit alsó kontaktusa. Az E-1, E-2 és BG-1, BG-2 pontok a minták származási helyét 

jelölik. Az a) képen a piros kör szintén a noszvaji minta pontos származási helyét jelöli.  
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6. ábra: Az Eger – Tufakőbánya (a) és a Bogács (b) mintavételi helyeken megmintázott ignimbritek 

rétegoszlopa a mintavételi pontokkal. Az Eger – Tufakőbánya mintavételi helyen feltáruló piroklasztit 

sorozat egy tipikus ignimbrit összlet, amely egy 0,2 méter vastagságú szórt piroklasztittal indul, amelyre 

elsőként egy 0,3 méter vastagságú, keresztrétegzett, finomszemű, majd pedig egy ~30 méter vastagságú, 

rétegzetlen, lapillitufa fáciesű, blokk méretű horzsaköveket tartalmazó piroklaszt sűrűségár-üledék 

települt. A Bogács mintavételi helyen feltáruló ignimbrit az alsó 0,2 méteres alsó rész kivételével felfelé 

fokozatos összesülést mutat. Az ignimbritben felfelé haladva fokozatosan nő a horzsakövek mérete és 

lapultsága is.  
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II.4.1.1. Eger –Tufakőbánya 

Eger település környezetében két mintavételi helyről gyűjtöttem be mintákat (1. 

ábra). Az egri Tufakőbánya fejtési falában egy tipikus ignimbrit sorozat tárul fel (5, 6. 

ábra). A megmintázott piroklasztit sorozat egy lilás-barnás, hasábos elválást mutató, 1-2 

cm átmérőjű horzsaköveket tartalmazó, talajosodott vulkanogén homokkőre települ. Az 

piroklasztit sorozat bázisát egy 20 cm-es konstans vastagságú, a paleofelszínt burkoló, 

azaz annak egyenetlenségeit követő, jól osztályozott durvatufa alkotja. A szemcsevázú 

kőzet ~50%-át horzsakövek, ~50%-át fenokristály töredékek adják. A horzsakövek 

maximális átmérője 2 cm, az átlagos nagysága 0,5 cm ebben a rétegben. A 

horzsakövekben földpát, kvarc és biotit fenokristályok figyelhetők meg (7a. ábra). A 

földpát, kvarc és biotit fenokristályok átmérője kisebb, mint 0,5 cm, jellemzően 2-3 mm 

nagyságúak. Leggyakoribbak a földpát fenokristályok. A kvarc és biotit fenokristályok 

részaránya kisebb. A biotit fenokristályok mállottak, gyakran a rétegterhelés hatására 

deformálódtak (7a. ábra). A földpát és kvarc szemcsék legtöbbször sajátalakú 

fenokristályok töredékei. A széttört fenokristályok darabjai a repedések mentén kissé 

elmozdultak, a repedéseket a mátrix tölti ki. A földpát és kvarc fenokristályokban 

gyakoriak a változatos alakú és méretű olvadékzárványok. A jó osztályozottság, és a 

konstans, 20 cm-es vastagság alapján ez a réteg valószínűleg Pliniusi robbanásos 

kitörésből származó hullott piroklasztit.  

Ezt követően egy kb. 30 cm vastagságú, 1-2 cm vastagságú rétegekből álló, 

keresztrétegzett finomszemű tufa települ, majd a sorozat fő tömegét adó rétegzetlen 

lapillitufa fáciesű piroklaszt sűrűségár-üledék, amely vastagsága ~25 méter. A 

finomszemű, keresztrétegzett üledék és a felette települő masszív lapillitufa között 

fokozatos az átmenet. A finomszemű, keresztrétegzett tufában a horzsakő és 

fenokristály töredékek ritkák és maximum 2 mm átmérőjűek (7b. ábra). A masszív, 

rétegzettlen ignimbritben a horzsakövek átlagosan 5 cm nagyságúak. A legnagyobb 

horzsakő klasztok elérik a 20 cm-es átmérőt. A litoklasztok ritkák, a legnagyobb 

megfigyelt átmérő 15 cm. A képződmény mátrix:klaszt aránya ~80:20. A hullott tufára 

települő finomszemű, majd tömeges, masszív lapillitufa piroklaszt sűrűségárból 

rakódott le. A finomszemű jelleg és a keresztrétegzettség arra utal, hogy az ár kezdetben 

híg és turbulens volt, majd fokozatosan megnőtt az energiája és sűrűsége, amely a 

rosszul osztályozott, rétegzetlen lapillitufa lerakódását okozta. A legalsó mintát (E-1) a 
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Pliniusi szórt durvatufa alsó részéből, 5 cm-rel az alsó kontaktus feletti szintből, az E-2 

mintát a keresztrétegzett finomtufa és a felette települő masszív lapillitufa határáról, az 

alsó kontaktus felett 0,5 méterről, az E-3 mintát a sorozat alsó kontaktusa felett 1 

méterről, az E-4 mintát pedig 10,0 méterrel az alsó kontaktus feletti szintből gyűjtöttem 

be (6a. ábra).  

 

 

 

7. ábra: Reprezentatív mikroszkópos felvételek a vizsgált ignimbritekről. a) az Eger – Tufakőbánya 

mintavételi helyen feltáruló Pliniusi szórt réteg jellemző mikroszkópos képe; b) az Eger – Tufakőbánya 

mintavételi helyen feltáruló keresztrétegzett tufa jellemző mikroszkópos képe; c) – az Eger – Bolyki 

Pincészet mintavételi helyen megmintázott ignimbrit horzsaköveinek jellemző petrográfiai megjelenése; 
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d) a Noszvaj mintavételi helyen feltáruló ignimbrit limonitosodott mátrixában megfigyelhető földpát, 

biotit és kvarc fenokristályok; e) nagy méretű, visszaoldódott, olvadékzárványt tartalmazó kvarc 

fenokristály a bogácsi ignimbrit bázisán; f) repedezett, olvadékzárványt tartalmazó, sajátalakú kvarc 

fenokristály horzsakőben a Tibolddaróc mintavételi helyről. Hk – horzsakő; Bt – biotit; Fp – földpát; K – 

kvarc; Lt – vulkáni litoklaszt. 

 

II.4.1.2. Eger – Bolyki Pincészet 

Az Eger – Bolyki pincészet mintavételi hely légvonalban 0,5 kilométer távolságra 

található az Eger – Tufakőbánya mintavételi helytől (1. ábra). Az Eger – Bolyki 

pincészet mintavételi helyen a mintákat a pincészet parkolójából gyűjtöttem be. A 

megmintázott ignimbrit fizikai vulkanológiai megjelenése és petrográfiai tulajdonságai 

teljes mértékben megegyeznek a másik egri mintavételi helyen feltáruló masszív 

lapillitufa fáciesű ignimbritével (7c. ábra). Az azonos szín és rosszul osztályozottság, a 

horzsakövek azonos átlagos mérete, az azonos fenokristályok előfordulása, a földrajzi 

közelség és a megközelítőleg azonos, 198, illetve 215 méteres tengerszint feletti 

magasság alapján a begyűjtött minták ugyan abból az ignimbritből származnak. Míg az 

Eger – Tufakőbánya mintavételi helyen a minták az ignimbrit alsó részéről lettek 

begyűjtve, addig az Eger – Bolyki Pincészet mintavételi helyen a képződmény jelenlegi, 

eróziós felső határa alól 2 méterrel származnak. Tehát, az Eger – Bolyki Pincészet 

mintavételi helyről begyűjtött minta a nagy vastagságú ignimbrit belső részét 

reprezentálja.  

 

II.4.1.3. Noszvaj 

A Noszvaj mintavételi helyen a mintákat a Noszvaj településtől DNy-ra létesített 

láz-tetői kőfejtőből gyűjtöttem be a bányaudvar aljzata feletti 1,5 méteres magasságból 

(5a. ábra). A 25 m magasságú bányafal végig masszív, lapillitufa fáciesű ignimbritet tár 

fel. A képződmény alsó kontaktusa nem látható, a bányafal teteje recens eróziós felszín. 

Az ignimbrit mátrix:klaszt aránya 60:40. A legnagyobb horzsakövek 10 cm átmérőjűek. 

A horzsakövek átlagos mérete 5 cm. A litoklasztok átlagos átmérője 3 cm, maximális 

mérete 12 cm, gyakoriságuk nagyobb mint az egri mintavételi helyeken. A porfíros és 

afanitos szövetű vulkáni litoklasztok mellett gyakoriak az agyagpala, karbonát és 

homokkő klasztok is. Mind a horzsakövekben, mind a limonitosodott mátrixban földpát, 

kvarc és biotit fenokristályok figyelhetők meg (7d. ábra). A mátrixban ezen kívül 
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elszórtan muszkovit fenokristályok is előfordulnak. Valamennyi fenokristály átlagos 

átmérője ~1.5-2 mm.  

 

II.4.1.4. Bogács 

A Bogács mintavételi helyen Bogács településtől északra egy szurdokban feltárul 

az alsó piroklasztit egység és a felette települő Bogácsi Ignimbrit egység kontaktusa (5. 

ábra). A Bogácsi Ignimbrit egység itt 7 méter vastagságú, felső határa recens eróziós, 

talajosodott felszín. A Bogácsi Ignimbrit egység az alsó kontaktustól felfelé haladva 

fokozatos összesülést mutat, ami a képződmény felfelé egyre vörösebb színében és 

erősödő cementáltságában nyilvánul meg. A fokozatos összesüléssel a horzsakövek 

lapultsága is megnő. A képződmény legalsó, világoszöld mátrixú, 20 cm vastagságú 

része, amely az alatta települő képződménnyel érintkezik nem mutat összesülést. E 

felett az ignimbrit színe fokozatosan rózsaszínűre, majd barnásvörösre változik. Ezen a 

mintavételi helyen nem található konstans vastagságú, jól osztályozott szórt réteg a 

sorozat alján. A horzsakövek maximális mérete 5 cm, átlagosan 2 cm nagyságúak. A 

litoklasztok ritkák, általában kisebbek, mint 2 cm. Az ignimbrit az egyes fenokristályok 

relatív gyakorisága alapján is zonált, mivel az üledékben felfelé haladva fokozatosan 

megnő az ortopiroxén fenokristályok relatív mennyisége. Ezzel párhuzamosan, a kvarc 

fenokristályok relatív mennyisége és átlagos mérete is csökken felfelé haladva. Az 

üledék alsó részén a legnagyobb, ~1.5 mm átmérőjű kvarc fenokristályok 

visszaoldódtak (7e. ábra). A képződmény részletes petrográfiai leírása CZUPPON, GY. et 

al. (2012) tanulmányában olvasható. Ezen a mintavételi helyen négy mintavételi 

pontból, közvetlenül az alsó kontaktus feletti szintből, illetve az alsó kontaktus feletti 

0,5, 1,0 és 6,5 méteres magasságból vettem mintákat (6b. ábra).  

 

II.4.1.5. Tibolddaróc  

A vizsgált ignimbrit masszív lapillitufa fáciesű, rétegzettséget nem mutat (5. 

ábra). A horzsakő:mátrix arány 50:50. A horzsakövek átlagosan 5 cm nagyságúak, a 

legnagyobbak azonban meghaladják a 20 cm maximális átmérőt is. A képződményben 

gyakoriak a <5 cm átmérőjű, sávos dácit litoklasztok. A horzsakövekben és a mátrixban 

is leggyakoribb fenokristályok a földpátok. Ezen kívül a képződmény kvarcot és biotitot 
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tartalmaz. A kvarcok átlagosan 2 mm átmérőjűek, de a horzsakövekben előfordulnak 5 

mm nagyságúak is. A kvarc fenokristályok saját alakúak, repedezettek (7f. ábra). Ezen a 

mintavételi helyen a minta alsó kontaktus feletti szintje nem határozható meg pontosan, 

de valószínű, hogy az 6-7 méterrel az alsó kontaktus feletti szintből lett begyűjtve.  

 

II.4.1.6. Harsány 

A Harsányban megmintázott ignimbrit fizikai vulkanológiai és petrográfiai 

tulajdonságait tekintve megegyezik a Tibolddaróc mintavételi helyen kibukkanó 

ignimbrittel. Ezen a mintavételi helyen a rossz feltártsági viszonyok miatt még 

hozzávetőlegesen sem határozható meg a minta képződményen belüli helyzete. A két 

ignimbrit kibukkanás LUKÁCS, R. et al. (2007) szerint – azonos petrográfiai, geokémiai 

tulajdonságai és K/Ar kora alapján – egyazon kitörés anyagának tekinthető.  

 

II.4.2. A kvarc fenokristályok jellemzőinek dokumentálása 

A kvarc fenokristályok és fenokristály töredékek alakját, átlagos méretét, illetve 

zárványaik alapvető jellemzőit vékonycsiszolatban polarizációs mikroszkóppal, 

valamint szeparált, egyedi fenokristály szeleteken sztereomikroszkóppal 

dokumentáltam. A kvarc kristályok repedezettségét és a zárványok jellemzőit a mikor-

FTIR vizsgálatokhoz készített, kétoldalt polírozott szeletek alapján vizsgáltam.  

 

II.4.3. Mintaelőkészítés a mikro-FTIR és a LA-ICP-MS vizsgálatokhoz 

A mikro Fourier Transzformációs Infravörös Spektroszkópiai (mikro-FTIR) 

vizsgálatokhoz, valamint a Lézerablációs Tömegspektrometriai mérésekhez (LA-ICP-

MS) két oldalt polírozott ~50-400 mikrométer vastagságú „szeleteket” készítettem. Az 

Eger – Bolyki pincészet, Noszvaj, Tibolddaróc és Harsány mintavételi helyekről 

származó kvarc fenokristály-töredékek kézzel és porcelánmozsárral porított 

horzsakövekből szeparáltam. Az Eger – Tufakőbánya és Bogács mintavételi helyeken 

az E-1 minta kivételével az összes többi mintavételi pont esetében a vizsgált kvarc 

fenokristály-töredékek a horzsakövekből és a mátrixból egyaránt származnak. A 

kőzetek cementáltsága, valamint a horzsakövek kis mérete ezeknél a mintáknál nem 

tette lehetővé kizárólag a horzsakövek kvarc populációjának vizsgálatát.  
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A porított horzsakövekből, vagy lapillitufákból binokuláris mikroszkóp alatt 

műanyag csipesszel válogattam ki az egyedi fenokristály töredékeket. Az egyes minták 

kvarc kristály populációiból ezt követően orientálatlan, két oldalt polírozott, ~50-400 

mikrométer vastagságú szeleteket készítettem. Miután a szemcsék egyik oldalát 

felpolíroztam a ragasztót acetonnal oldottam le. Ezt követően a csiszolást és a polírozást 

megismételtem a szemcsék másik oldalán is. Végül a ragasztó leoldásához órákon 

keresztül acetonba helyeztem a szemcséket. A leoldás után a szemcséket 1,5 órán 

keresztül 105°C-on szárítottam a repedésekben megkötődő pórusvíz elpárologtatásához.  

 

II.4.4. Mikro-FTIR vizsgálatok 

II.4.4.1. Mérés és a spektrumok alapvonal korrekciója 

A kvarc fenokristály-töredékeket szerkezeti hidroxil-tartalmának meghatározását 

random orientációjú fenokristály szeleteken, nem poláros mikro-FTIR spektrometriával 

végeztem. A nempoláros, random orientációjú kristályokon végzett mikro-FTIR 

vizsgálatok pontosságának legfontosabb meghatározója a mintaszám (KOVÁCS, I. et al. 

2008). Összesen 325, mintánként 21-35 fenokristály töredéken történt mérés. A nagy 

mintaszám miatt a kvarc anizotróp nempoláros abszorbancia indikatrixának (4. ábra) 

elegendő számú metszetét lehetett megmérni, ami lehetővé tette a szerkezeti hidroxil 

tartalom pontos meghatározását egy adott mintán belül. A nem-poláros FTIR méréseket 

a Bűnügyi Kutató és Szakértő Intézet Fizikai és Kémiai Osztályán végeztem Bruker 

Vertex 70 Spektrométerhez csatlakoztatott Bruker Hyperion 1000 infravörös 

mikroszkóppal. A méréseket 100 x 100 mikrométer (μm) apertúra mérettel végeztem 

zárvány és repedés, illetve felületi szennyeződésektől mentes területeken. Az 

abszorbancia spektrumok 400 és 4000 cm-1 hullámszám között kerültek rögzítésre 4 cm-

1 névleges spektrális felbontással, így mind a Si-O vázrezgések 400-2100 cm-1 közti 

régiója, mind a 3000-3600 cm-1 közti OH régió vizsgálhatóvá vált. A mért abszorbancia 

spektrumok további feldolgozása az OPUS szoftver 7.2.139.1294 verziójával történt.  

A spektrumok kiértékelése előtt alapvonal korrekciót alkalmaztam a mérésből 

fakadó alapvonal undulációk csökkentésére, amelyek hibát vihetnek a szerkezeti 

hidroxil tartalom meghatározásába. A megfelelő alapvonal korrekció kiválasztásához az 

E-1, E-2, E-3 minták spektrumait kiértékeltem 1) alapvonal korrekció nélkül, 2) konkáv 
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gumikötél alapvonal korrekciót alkalmazva 64 illesztési ponttal és 1 iterációval, 

valamint 3) konkáv gumikötél alapvonal korrekciót alkalmazva 64 illesztési ponttal és 2 

iterációval (1. elektronikus melléklet, 8. ábra). Az alapvonal korrekció nélkül és a két 

iteráció után az egyedi abszorbancia csúcsok integrált területéből számolt szerkezeti 

hidroxil koncentrációk maximum 14 %-kal térnek el, általában azonban a különbség 

kisebb, mint 5%. 5 %-nál nagyobb eltérés csak akkor figyelhető meg, ha az alapvonal 

hullámzásának amplitudója nagy, a szerkezeti hidroxil defektusok okozta abszorbanciák 

azonban szélsőségesen kicsik, tehát a minta vízszegény. A 2 iterációval történő 

alapvonal korrekció ugyanakkor eltünteti az alapvonal nagy amplitudójú hullámzását, 

így lehetővé teszi az egyedi hidroxil abszorbancia csúcsok alapi, átfedő részének pontos 

meghatározását is. A spektrumok kiértékelését tehát a konkáv gumikötél alapvonal 

korrekció 2 iterációval történő alkalmazása után végeztem. Az E-2 minta EB10, EB12, 

EB15, EB16, EB21, EB23, valamint az E-3 EC7 jelű fenokristály töredéke esetében a 

spektrum 3300-4000 cm-1 közötti tartományában fellépő, atmoszferikus H2O okozta 

elnyelődés mérséklése a program „Atmospheric Compensation” eszközével történt a 

konkáv gumikötél alapvonal korrekció alkalmazása előtt. A Tibolddaróc minta TD2 és 

TD17, valamint a Harsány minta H4, H6, H7, H11, H12, H13, H19, H22, H24, H26, 

H27 fenokristály töredékei esetében a mért spektrumok alapvonala ~100-200 cm-1 

hullámhosszú szinuszos lefutást mutatott (interference fringes) a konkáv gumikötél 

alapvonal korrekció után is, így itt a konkáv gumikötél helyett manuális alapvonal 

korrekciót alkalmaztam.  

A szerkezeti hidroxil koncentrációk meghatározása integrált abszorbanciák 

alapján történt, ami az adott abszorbancia csúcs alatti területet jelenti. Így tovább 

csökkent a szerkezeti hidroxil helyettesítések okozta abszorbanciák alapvonal hullámzás 

miatt fellépő torzulása. Az integrálást a program B típusú integrálási módszerével 

végeztem, ami csak az integrálási határokat összekötő vonal feletti területet veszi 

figyelembe, kiküszöbölve a molekuláris H2O abszorbanciájának hozzáadódását a 

szerkezeti hidroxil helyettesítések egyedi abszorbancia csúcsaihoz (8. ábra). Ezen kívül, 

minden fenokristály töredéknél a teljes hidroxil régió (3153-3500 cm-1) integrált 

abszorbanciáját is meghatároztam (1. elektronikus melléklet). Míg az egyedi csúcsok B 

típusú integrálása minimum, addig a teljes hidroxil régió 3500 és 3153 cm-1 közti 

figyelembe vétele maximális becslést ad szerkezetei hidroxil tartalomra.  
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8. ábra: A különböző alapvonal korrekciók hatásai az integrált abszorbanciákra, valamint az egyedi 

szerkezeti hidroxil helyettesítésekhez tartozó integrálási határok az EB14 és az EA30 fenokristály töredék 

példáján. A sávozott terület a teljes OH régió integrált abszorbanciáját (3153 és 3502 cm-1 között), a 

szürke területek pedig az egyedi elnyelési sávok integrált abszorbanciáját jelölik. A dőlt betűvel szedett 

számok az egyes integrált abszorbanciák cm-1-ben kifejezett nagyágát mutatják. Jól látható, hogy az 1, 

illetve 2 iterációval futtatott konkáv gumikötél alapvonal korrekció a teljes OH régió integrált 

abszorbanciáját akár jelentősen csökkentheti, az egyedi elnyelési sávok integrált abszorbanciáját azonban 

csak elhanyagolható mértékben módosítja. Ez szintén jól látható az AlOH és LiOH szerkezeti hidroxil 

helyettesítések egyedi elnyelési sávjainak területéből számolt szerkezeti hidroxil koncentrációk alapján is 

(jobb oldal).  

 

A szerkezeti hidroxil koncentráció kiszámítását az alábbi összefüggés alapján 

végeztem: 

 

𝐶𝑂𝐻 = 
∑ 𝐴𝑖

𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙𝑛
𝑖=0

𝑛
∙ 𝑘 ∙ 3       (10) 
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Ahol COH a szerkezeti hidroxil koncentrációját, 𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙 az 1 cm vastagságra normalizált 

integrált nempoláros abszorbanciákat, a k pedig a kalibrációs faktort jelöli. A k értékét 

kvarc esetében 0.072±0-015-nek vettem, amely az alábbi összefüggésből állt elő: 

 

𝑘 =  
𝑐 𝑀𝐴

𝜌𝜀
         (11) 

 

Ahol c = 106, MA a H2O moláris tömege (18.02 g), ρ a kvarc sűrűsége, ami 2650 g/l, ε 

pedig a THOMAS, S-M. et al (2009) által meghatározott kvarc-specifikus kioltási 

együttható, ami 94000±20000 l/mol cm-2. A szerkezeti hidroxil koncentráció 

kiszámításához használt összefüggésben található 3 egy konstans, ami az átlag 

nempoláros integrált abszorbancia és a Atot arányát adja (4. ábra, KOVÁCS, I. et al 2008; 

SAMBRIDGE, M. et al. 2008). 

Az egyedi fenokristály töredékek vizsgálata mellett minden minta esetén 4-5 

mérési pontból álló vonal menti elemzéssel vizsgáltam a szerkezeti hidroxil 

koncentráció intragranuláris homogenitását.  

A vizsgált fenokristály szeletek vastagságának meghatározását egy digitális 

MITUTOYO mikrométerrel végeztem, ami 1 mikrométer pontossággal mér a 0-20 

milliméter tartományban. A mikro-FTIR mérés során széttört szeletek vastagságát a Si-

O vázrezgések 400-2100 cm-1 között jelentkező nem poláros abszorbancia csúcsok 

integrált területe (ASiO) és a mintavastagság között megállapított ASiO = 3,282 * 

Vastagság, R2 = 0,86 erősségű összefüggés szerint határoztam meg (9. ábra).  
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9. ábra: A Si-O vázrezgések integrált abszorbanciája (ASiO) és a minta vastagsága közötti kapcsolat 306 

egyedi fenokristály töredék alapján. Az ASiO = 3,282 * Vastagság (μm) összefüggés alapján tehát 

meghatározható az ismeretlen vastagságú kvarc minta effektív vastagsága nempoláros IR mérés 

segítségével.  

 

 

II.4.4.2. A nempoláros abszorbanciák eloszlásának vizsgálata 

A nempoláros mikro-FTIR mérések alapján történő víztartalom meghatározás 

előfeltétele, hogy a vizsgált abszorber eloszlása homogén legyen a vizsgált kristályokon 

belül és az egyes kristályok között is egy adott mintán belül. További feltétel, hogy a 

random indikatrix metszetek jól reprezentálják az anizotróp indikatrixot. A szerkezeti 

hidroxil koncentráció intra- és intergranuláris heterogenitásának, egyben a nem poláros 

mérések pontosságának vizsgálatára kettős statisztikai értékelést végeztem: 1) a mért 

nem poláros abszorbanciák eloszlását összevetettem a kvarc nempoláros abszorbancia 

indikatrixából levezethető elméleti eloszlással. Egy adott mintán mért nempoláros 

abszorbanciákból az alábbi összefüggéseket (SAMBRIDGE, M. et al. 2008) felhasználva 

meghatározhatók a fő poláros abszorbanciák:  
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𝐴𝑎
𝑝𝑜𝑙

 = 3𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙
𝑎𝑣𝑔

 – 2𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙
𝑚𝑎𝑥  

𝐴𝑏
𝑝𝑜𝑙

 = 2(𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙
𝑚𝑖𝑛  + 𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙

𝑚𝑎𝑥 ) – 3𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙
𝑎𝑣𝑔

      (12) 

𝐴𝑐
𝑝𝑜𝑙

 = 3𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙
𝑎𝑣𝑔

 – 2𝐴𝑢𝑛𝑝𝑜𝑙
𝑚𝑖𝑛  

 

2) Amennyiben az így kapott fő poláros abszorbanciák relatív nagysága hasonló 

az elméleti arányokhoz (kvarc esetében: 𝐴𝑎
𝑝𝑜𝑙 = 𝐴𝑏

𝑝𝑜𝑙
, 𝐴𝑐

𝑝𝑜𝑙 = 0; 4. ábra) a mintában 

homogén a szerkezeti hidroxil koncentráció és a mért elemszám elegendő az anizotróp 

nempoláros abszorbancia indikatrix leképezéséhez. A kapott fő poláros abszorbanciákat 

felhasználva a nem poláros abszorbancia szintén kiszámítható bármilyen beesési 

szöghöz az alábbi összefüggés segítségével: 

 

Aunpol(ϕ,ψ) = ½[𝐴𝑎
𝑝𝑜𝑙

 (cos2ϕcos2ψ + sin2ψ) + 𝐴𝑏
𝑝𝑜𝑙

 (cos2ϕsin2ψ + cos2ψ) + 

𝐴𝑐
𝑝𝑜𝑙

sin2ϕ]          (13) 

 

A fenti összefüggés alapján olyan Monte Carlo szimulációt készítettem, ami 

kiszámítja 10000 random, de egy gömb felületén egyenletesen szétszórt 

polárkoordinátákhoz a nempoláros abszorbancia értékét (2. elektronikus melléklet). A 

szimulációban az 𝐴𝑎
𝑝𝑜𝑙

 és az 𝐴𝑏
𝑝𝑜𝑙

 értékét egyenlőnek vettem és, mivel a kapott értékek 

kissé eltértek, így a maximálisat vettem alapul. Az Ac
pol

 értékét 0-nak vettem. Az így 

kapott elméleti eloszlást összevetve a mért abszorbanciák eloszlásával szintén 

információ kapható a szerkezeti hidroxil koncentráció esetleges inhomogenitásról. 

 

II.4.5. A kvarc fenokristályok nyomelemtartalmának vizsgálata 

Az egyedi fenokristály töredékekből készített, duplán polírozott szeletek 

nyomelemtartalmának meghatározása vonal mentén történt, annak érdekében, hogy 

feltáruljanak az esetleges nyomelem zonációk és vizsgálhatóvá váljon tanszektek 

mentén a szerkezeti hidroxil koncentráció és a többi nyomelem koncentrációjának 

egymáshoz való viszonya.  
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Az elemzés lézer ablációs, induktív csatolású plazma tömegspektrometriával (LA-

ICP-MS) történt a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Geokémiai és 

Laboratóriumi Főosztályán működő Perkin Elmer ELAN DRC II típusú ICP-MS-hez 

csatolt New Wave UP 213 lézerablációs feltéttel. A méréseket, majd azok kiértékelését 

Király Edit végezte az MBFSz és az ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszéke között 

létrejött kölcsönös együttműködési szerződés keretében. A mérések során vivő gázként 

Ar-t használtunk. A koncentrációk meghatározásához külső sztenderdként NIST610, 

belső sztenderdként 29Si-t használtunk. A lézer energiája ~7,3 J/cm2, repetíciós rátája 

pedig 5 Hz volt. A háttér esetében a mérési idő 40 másodperc, míg az abláció során a 

mérés 60 másodpercig tartott. Minden mérés 100 μm átmérőjű ablációs kráterrel 

készült.  

A mérés során a Tibolddaróc mintából kiválasztott fenokristály töredék az abláció 

hatására összetört, így ebből a szemcséből nem kaptunk értékelhető adatot.  

 

II.5. Eredmények 

II.5.1. A kvarc fenokristályok jellemzői, nyomelemtartalma 

A kvarc fenokristály-töredékek megjelenése az egyes mintavételi helyeken és 

mintákban eltérő (10. ábra, 2. táblázat). A legnagyobb átmérőjű, akár a 6 mm-es méretet 

is elérő kvarc fenokristályok a Tibolddaróc és Harsány mintavételi helyeken figyelhetők 

meg. Az Eger – Bolyki Pincészet, Eger – Tufakőbánya, Noszvaj mintavételi helyeken a 

legnagyobb kvarc kristályok 3-4 mm átmérőjűek. A bogácsi ignimbritben a kvarc 

kristályok jellemzően kisebbek, mint 2 mm. A Bogácsi minták fenokristályai általában 

egész, törésektől mentes, euhedrális megjelenésűek. A többi mintában ritkák az 

egészben maradt kristályok, gyakoriak a töredékek. Kitörés előtti visszaoldódás nyomai 

csak a Bogács mintavételi helyről származó, az alsó kontaktusról begyűjtött minta 

legnagyobb kristályain figyelhető meg. A kristályokat itt nem éles kristálylapok 

határolják, hanem metszetben lekerekített körvonalúak, gyakoriak a beöblösödések. A 

Bogács mintavételi helyről származó mintákon kívül valamennyi mintában a 

fenokristályok repedezettek. Vékonycsiszolatban a repedések mentén a töredékek 

gyakran kissé elmozdultak az utólagos rétegterhelés hatására. Az Eger – Bolyki 

Pincészet, Noszvaj, Tibolddaróc, Harsány mintákban az olvadékzárványok ritkák és 
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kisebb méretűek. Ezen csoporton belül a legtöbb olvadékzárvány a noszvaji fenokristály 

töredékekben figyelhető meg. Az olvadékzárványok itt csupán a nagy méretű 

fenokristályok közepén gyakoriak. Az Eger – Tufakőbánya és Bogács mintavételi 

helyről származó minták kvarc fenokristályaiban összefüggés tapasztalható az alsó 

kontaktus feletti magasság és az olvadékzárványok mérete és gyakorisága között. Az 

alsó kontaktusról származó E-1 és BG-1 mintákban az olvadékzárványok nagyobbak és 

gyakoribbak, mint a felsőbb szintekről származó minták kristályaiban.  

 

 

10. ábra: Az egyes mintákat reprezentáló kvarc fenokristály-töredékek mikroszkópos képe. Az 

ignimbritek alsó kontaktusáról származó E-1 és BG-1 mintákban gyakoribbak és nagyobb méretűek az 

olvadékzárványok. A nagy vastagságú ignimbritek belsejéből származó minták kvarc fenokristály-

töredékeiben kisebbek és ritkábbak az olvadékzárványok.  

 

A vizsgált kvarc fenokristály-töredékek 7Li, 23Na, 39K, 27Al és 49Ti tartalma nem 

mutat szisztematikus intragranuláris változást (11. ábra). Az egyes nyomelemek 

koncentrációja szintén független a minta alsó kontaktus feletti magasságától. A legtöbb 

nyomelem vonal menti koncentrációja kisebb, mint 500 N/106 Si, kivéve a lítiumot, 

amely koncentrációja általában >700 Li/106 Si. Valamennyi vizsgált nyomelem vonal 
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menti koncentrációjának – az átlag százalékában kifejezett – relatív szórása >20%, ami 

általános inhomogenitásra utal (3. elektronikus melléklet). Valamennyi nyomelem 

esetében a legnagyobb koncentrációk a BG-4 mintából származó UPM1 fenokristály 

töredékben figyelhetők meg. A mért legalacsonyabb Al koncentráció 140, a legnagyobb 

1867 Al/106 Si. Valamennyi fenokristály töredékben az Al koncentrációja általában 

150-350 Al/106 Si között változik, de megfigyelhető néhány kiugróan nagy érték is. A 

legkisebb 150-200 Al/106 Si koncentrációk a BG-1 és a BG-3 mintákból származó 

fenokristály töredékekben figyelhető meg. A Ti koncentrációja 30 és 3727 Ti/106 Si 

között változik. A 3727 T/106 Si koncentráció kiugróan magas, a Ti-tartalom általában 

<100 Ti/106 Si. Nagyobb koncentrációk csak elvétve figyelhetők meg. Az egyes 

alkáliák átlagos relatív koncentrációja a relatív atomtömegükkel csökken. Az alkáliák 

közül legkisebb szórást a K koncentrációk mutatnak, amik 90 és 593 K/106 Si között 

változnak. Az E-1, E-4 és BG-4 mintákból származó fenokristály töredékek >200 K/106 

Si K-ot tartalmaznak. A többi fenokristály töredék K-tartalma kisebb, <200 K/106 Si. 

Az Eger – Bolyki Pincészet, Noszvaj, Harsány mintavételi helyekről származó 

fenokristály töredékek Na- és Li-tartalma is rendre kisebb, mint a többi fenokristályé.  

 



61 
 

2. táblázat: Az egyes minták és az onnan származó kvarc fenokristályok jellemzői 

Feltárás Kvarc fenokristályok 

Mintavételi 

hely 
É (°) K (°) Minta 

Alsó 

kontaktus 

feletti 

magasság 

(m) 

Fenokristályok 
Fenokristályok 

származása 

dMax 

(mm) 

dav 

(mm) 
Megjelenés 

Visszaoldó-

dás 
Zárványok N 

Szerkezeti 

hidroxil 

koncentráció 

(t. % ppm) 

Szerkezeti 

hidroxil 

koncentráció 

(H / 106 Si) 

Eger - Bolyki 
pincészet 

47,8800 20,4041 
 

? 

Fp > K > Bt 
horzsakő 

klasztokból 

3 2 

euhedrális, 

bipiramidális 

fenokristályok 
töredékei; 

gyakoriak a 

törések 

n. m. 

nagy mennyiségű 

olvadékzárvány csupán 

a legnagyobb 
fenokristályok közepén 

figyelhetők meg 

24 2,8 19 

Noszvaj 47,9271 20,4736 
 

? 4 1,5 29 2,8 19 

Tibolddaróc 47,9241 20,6304 
 

~6-7 6 2 21 4,0 27 

Harsány 47,9757 20,7449 
 

? 6 2 27 2,4 16 

Eger - 

Tufakőbánya 
47,8850 20,4040 

E-4 10,0 

Fp > K > Bt 

horzsakő 

klasztokból és a 
mátrixból 

3 1,4 

az alsó kontaktusról 

származó mintában 

gyakoriak a kerekded és 

óraüveg szilikát 
olvadék zárványok; 

felfelé haladva a 
zárványok sűrűsége és 

mérete csökken 

35 3,3 22 

E-3 1,2 3 1,5 
23 6,1 41 

E-2 0,5 3 1,5 
23 11,4 76 

E-1 0,0 egyedi kvarc 

fenokristályok 

4 1,9 
27 12,1 81 

Bogács 47,9230 20,5080 

BG-4 6,5 Fp > B t > K > 

Opx; a K 

mennyisége 
felfelé haladva 

csökken; az Opx 

mennyisége 

felfelé haladva 

nő 

horzsakő 

klasztokból és a 
mátrixból 

1 0,8 

euhedrális, 

bipiramidális 

fenokristályok; 
a töredékek 

ritkák 

csak a 
legnagyobb 

fenokristály

-okon 

az alsó kontaktusról 
származó mintában 

gyakoriak a 

szabálytalan alakú 
szilikát olvadék 

zárványok; felfelé 

haladva a zárványok 
sűrűsége és mérete 

csökken 

29 2,8 19 

BG-3 1,0 1 0,7 
29 2,8 19 

BG-2 0,5 1 0,6 
30 9,6 64 

BG-1 0,1 2 1 
28 12,8 85 
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É(°) – földrajzi szélesség; K (°) – földrajzi hosszúság; Fp – földpát; K – kvarc; Bt – biotit; Opx – ortopiroxén; 

dmax (mm) – maximális átmérő milliméterben; dav (mm) – átlagos átmérő milliméterben; n. m. – nem 

figyelhető meg; N – vizsgált kvarc fenokristály-töredékek száma;   
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11. ábra (előző oldal): A szerkezeti hidroxil és néhány nyomelem szelvény menti koncentrációja 

reprezentatív fenokristály töredékekben.  

 

II.5.2. Nempoláros mikro-FTIR mérések 

II.5.2.1. Abszorbancia csúcsok a 3000-3600 cm-1 közötti OH régióban 

Legintenzívebb elnyelés az összes spektrumon 3378 cm-1-nél figyelhető meg az OH 

régióban (12, 13. ábra, 1. elektronikus melléklet). A 3378 cm-1-nél megjelenő fő elnyelési 

sávhoz 3315 cm-1-nél és 3430 cm-1-nél kisebb elnyelési jelenségek kapcsolódnak. Az Eger 

– Tufakőbánya, Eger – Bolyki pincészet, valamint a Noszvaj minták fenokristályainál 

~3483 cm-1-nél megfigyelhető egy gyenge elnyelési jelenség. A többi mintánál ez az 

elnyelési sáv még gyengébb, vagy hiányzik. Minden spektrumon megfigyelhető egy az 

előzőekhez képest nagy félértékszélességű, alacsony abszorbancia csúcs 3200 cm-1-nél. A 

molekuláris H2O jelenlétére utaló nagy félértékszélességű, 3400 cm-1-nél jelentkező 

elnyelési csúcs egyik spektrumon sem mutatkozik. Ugyanakkor, az Eger – Bolyki 

Pincészet, Noszvaj, Tibolddaróc, Harsány, E-3, E-4, valamint BG-2 minták néhány 

fenokristály töredékén (Eger – Bolyki pincészet/E1-10–E1-20; Noszvaj/Q13, Q19, Q25; 

Tibolddaróc/TD-7; Harsány/H-2, H-4, H-9; E-3/EC-7, E-13av; E-4/EE9, EEN1; BG-

2/LOW13, LOW15-19) 3250 cm-1-nél megfigyelhető egy nagy félértékszélességű elnyelési 

sáv (1. elektronikus melléklet).  
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12. ábra (előző oldal): Az Eger – Bolyki Pincészet, Noszvaj, Tibolddaróc és Harsány minták 

átlagspektrumai, fő elnyelési jelenségei az OH régióban és szerkezeti hidroxil koncentrációja. Minden 

spektrumon a legjelentősebb elnyelési jelenségek az AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítésekhez köthető 

3430, 3378 és 3315 cm-1-nél jelentkező csúcsok. Az Eger – Bolyki Pincészet és a Noszvaj minták 

átlagspektrumán 3483 cm-1-nél jelentkező gyenge elnyelés LiOH szerkezeti hidroxil helyettesítésekhez 

köthető. A szerkezeti hidroxil koncentrációk fölött az adott mintába tartozó fenokristályok száma (n) van 

feltüntetve. A ~6 méterrel az ignimbrit alsó kontaktusa fölül begyűjtött tibolddaróci minta 4,0±1,0 ppm 

szerkezeti hidroxil koncentrációja kissé magasabb, mint a nagy vastagságú ignimbritek belsejéből származó 

három másik minta alacsonyabb, 2,8±0,7, illetve 2,4±0,6 ppm koncentrációja. 

 

II.5.2.2. A nempoláros abszorbanciákból számolt fő poláros abszorbanciák relatív 

arányai 

Minden minta esetében a nempoláros abszorbanciákból a 12. egyenlet alapján 

számított három fő poláros abszorbancia közül kettő értéke hasonló és rendre nagyobb, 

mint a nulla körüli értéket mutató harmadik fő poláros abszorbanciáé (3. táblázat). A fő 

poláros abszorbanciák kapott aránya tehát általánosságban jól egyezik a kvarc poláros 

abszorbancia indikatrixából levezethető relatív arányokkal (𝐴𝑎
𝑝𝑜𝑙

 = 𝐴𝑏
𝑝𝑜𝑙

, 𝐴𝑐
𝑝𝑜𝑙

 = 0; 4. ábra).  

 

13. ábra (következő oldal): Az Eger – Tufakőbánya (a) és a Bogács (b) mintavételi helyekről, különböző 

alsó kontaktus feletti magasságokból begyűjtött minták átlagspektrumai, fő elnyelési jelenségei az OH 

régióban és szerkezeti hidroxil koncentrációja. Minden spektrumon a legjelentősebb elnyelési jelenségek az 

AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítésekhez köthető, 3430, 3378 és 3315 cm-1-nél jelentkező csúcsok. Az 

Eger – Tufakőbánya mintavételi helyről származó minták átlagspektrumán 3483 cm-1-nél jelentkező gyenge 

elnyelés LiOH szerkezeti hidroxil helyettesítésekhez köthető. Mindkét mintavételi helyen a minták alsó 

kontaktus feletti magassága és szerkezeti hidroxil koncentrációja között fordított kapcsolat van. A szerkezeti 

hidroxil koncentrációk felett az adott mintába tartozó fenokristályok száma (n) van feltüntetve.  
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3. táblázat: Az egyes minták mért nempoláros abszorbanciái és a 12. egyenlet alapján számított fő poláros 

abszorbanciái 

Mintavételi 

hely 
Minta N K 

Mért nempoláros 

abszorbanciák 
Számított fő poláros abszorbanciák 

Aavg 

(cm-2) 

Amin 

(cm-2) 

Amax 

(cm-2) 
Ac (cm-2) Ab (cm-2) Aa (cm-2) 

(Aa + Ab /2) 

(cm-2) 

Eger - Bolyki  24 - 13,15 5,52 20,64 -1,85 12,90 28,39 20,64 

Noszvaj  29 - 13,13 4,37 22,04 -4,70 13,44 30,64 22,04 

Tibolddaróc  21 - 7,79 2,52 15,65 -7,92 12,95 18,35 15,65 

Harsány  27 - 6,51 3,18 13,25 -6,95 13,32 13,18 13,25 

Eger - 

Tufakőbánya 

E-4 35 - 14,55 9,14 23,09 -2,53 20,81 25,38 23,09 

E-3* 22 - 26,96 18,37 45,30 -9,71 46,45 44,15 45,30 

E-3 23 1 28,31 18,37 57,86 -30,81 67,54 48,18 57,86 

E-2 23 - 53,78 42,22 76,31 8,71 75,72 76,89 76,31 

E-1 27 - 58,17 42,87 77,88 18,74 67,01 88,75 77,88 

Bogács 

BG-4 29 - 13,51 10,19 19,35 1,82 18,55 20,14 19,35 

BG-3 29 - 13,48 10,83 21,61 -2,78 24,45 18,78 21,61 

BG-2* 28 - 47,65 34,36 67,46 8,05 60,68 74,23 67,46 

BG-2 30 2 45,25 11,46 67,46 0,83 22,09 112,83 67,46 

BG-1 28 - 58,91 44,96 66,02 44,69 45,23 86,81 66,02 

 

N – a vizsgált fenokristály töredékek száma; K – kiugró értékek száma; Aavg, Amin, Amax – a mért nempoláros 

abszorbanciák átlaga, minimuma és maximuma; Aa, Ab, Ac – a számított fő poláros abszorbanciák. A *-gal 

jelölt mintákból a kiugró értékek kihagyásra kerültek.  

 

Néhány mintánál azonban megfigyelhető, hogy a kapott fő poláros abszorbanciák 

relatív nagysága jelentősen eltér az elméleti 𝐴𝑎
𝑝𝑜𝑙

 = 𝐴𝑏
𝑝𝑜𝑙

, 𝐴𝑐
𝑝𝑜𝑙

 = 0 arányoktól. Ez különösen 

igaz a BG-1 és a BG-2 mintákra. Az E-1 mintánál szintén eltérő relatív nagyságok 

adódnak, de itt az eltérés kisebb mértékű. Ha a BG-2 mintából kihagyásra kerül a két 

kiugróan alacsony 11,5 és 11,7 cm-2 értékű mért nempoláros abszorbancia, a számolt fő 

poláros abszorbanciák relatív aránya sokkal közelebb kerül az elméleti értékekhez. Szintén, 

ha az E-3 minta esetében a számításból kihagyásra kerül a kiugróan magas 57,9 cm-2 mért 

érték, akkor sokkal jobbá válik a becsült és az elméleti arányok közti egyezőség.  
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II.5.2.3. A mért nempoláros abszorbanciák eloszlása 

A kvarc nempoláros abszorbancia indikatrixának alakjából következően a nempoláros 

abszorbancia egy maximum (c║ indikatrix metszet) és egy minimum érték (c├ indikatrix 

metszet) között változik (4e, f, g. ábra). A 12. egyenlet alapján Monte Carlo szimulációval 

kiszámítottam a nempoláros abszorbanciát 10000 random, de az indikatrixot egyenlő 

eloszlással reprezentáló indikatrix metszethez (2. elektronikus melléklet). A Monte Carlo 

szimulációban a mért nempoláros abszorbanciák alapján számított maximum poláros 

abszorbanciák átlagát használtam, a harmadik fő poláros abszorbancia értékét pedig 0-nak 

vettem. A számított elméleti és a mért abszorbanciák eloszlásait az 14. ábra mutatja be. Jó 

egyezés figyelhető meg a mért abszorbanciák eloszlása és az elméleti összefüggések 

alapján számított eloszlás között az Eger – Bolyki Pincészet, Noszvaj, Tibolddaróc, 

Harsány, valamint az E-4, és a BG-4, BG-3 mintáknál. A két eloszlás közti egyezés tehát 

azoknál a mintáknál a legjobb, amik a nagy vastagságú ignimbritek belsejéből, vagy 

legalább néhány méterrel az alsó kontaktus feletti szintből származnak (2. táblázat). A 

képződmények alsó 1 méteres szintjéből származó E-1, E-2, BG-1, BG-2 minták esetében a 

két eloszlás közti különbség sokkal nagyobb. A legnagyobb eltérés a legalsó E-1 és BG-1 

mintáknál figyelhető meg.  

 

 

14. ábra (következő oldalak): A mért és a Monte Carlo szimulációval, a kvarc AlOH szerkezeti hidroxil 

helyettesítéseinek abszorbancia indikatrixa alapján kapott 10000 nempoláros abszorbancia eloszlása az egyes 

minták esetében. Az elméleti nempoláros abszorbanciák meghatározása a mért nempoláros abszorbanciák 

alapján történt a 12. egyenlet alapján (Sambridge, M. et al. 70. Egyenlete), a 2. elektronikus melléklet 

segítségével. A nagy vastagságú ignimbritek belsejéből (Eger – Bolyki Pincészet, Noszvaj, Tibolddaróc, 

Harsány) és a több, mint 1 méterrel az ignimbrit alsó kontaktusa feletti szintből származó mintáknál (E-3, E-4, 

BG-3, BG-4) a két eloszlás jól egyezik. A két eloszlás legnagyobb eltérést az ignimbritek alsó kontaktusáról 

származó mintáknál (E-1, BG-1) mutat.  
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II.5.2.4. Szerkezeti hidroxil koncentrációk 

A szerkezeti hidroxil koncentrációk kiszámítása a 3378, 3430, valamint 3315 cm-1-

nél, illetve a 3483 cm-1-nél jelentkező elnyelési sávok integrált abszorbanciája alapján 

történt. A 3483 cm-1-nél jelentkező elnyelési sáv ugyan nagyon gyenge, vagy nem 

különíthető el az alapvonal zajától a Tibolddaróc, Harsány, BG-1, BG-2, BG-3, BG-4 

mintáknál, a számításhoz mégis minden mintánál figyelembe lett véve, az egységes 

kiértékelés érdekében. A vízszegény mintáknál is ez a sáv maximum a  10%-át adja, 

így figyelembe vétele nem okozza a szerkezeti hidroxil tartalom mesterséges megnövelését. 

Minden minta szerkezeti hidroxil koncentrációja kisebb, mint 13 ppm (2. táblázat, 12, 13. 

ábra). A legkisebb, <3 ppm szerkezeti hidroxil koncentrációk a nagy vastagságú 

ignimbritek belsejéből (Eger – Bolyki Pincészet, Noszvaj, Harsány), valamint a különböző 

alsó kontaktus feletti magasságokban mintázott mintavételi helyeken a legfelső (E-4, BG-3, 

BG-4) minták fenokristály töredékeinél figyelhetők meg. Az Eger – Tufakőbánya és a 

Bogács mintavételi helyeken a szerkezeti hidroxil koncentráció csökkenést mutat a 

mintavételi pont alsó kontaktus feletti magasságával (13. ábra). Az Eger – Tufakőbánya E-1 

jelű, az ignimbrit sorozat legalján települő szórt durvatufából származó minta 12,1±3,0 

ppm, a bogácsi ignimbrit alsó kontaktusról származó BG-1 minta pedig 12,8±3,2 ppm 

szerkezeti hidroxilt tartalmaz. A két mintavételi helyen ugyanakkor eltérő a szerkezeti 

hidroxil koncentráció csökkenésének mértéke az alsó kontaktus feletti magassággal. Az 

Eger mintavételi helyen az alsó kontaktus feletti 0,5 méteres szintből származó E-2 minta 

11,4±2,85 ppm, az 1,2 méteres szintből származó E-3 minta 6,1±1,53 ppm, a 10,0 méteres 

szintből származó E-4 minta pedig 3,3±0,83 ppm szerkezeti hidroxilt tartalmaz. Ezzel 

szemben a Bogács mintavételi helyen nagyobb mértékű a bázison mért 12,8±3,3 ppm 

szerkezeti hidroxil tartalom csökkenése az alsó kontaktus feletti magassággal: a 0,5 

méterrel az alsó kontaktus feletti szintből begyűjtött BG-2 minta 9,6±2,4 ppm, az 1,0 

méteres alsó kontaktus feletti magasságból származó BG-3 minta 2,8±0,7 ppm, a 6,5 

méterrel az alsó kontaktus feletti szintből begyűjtött BG-4 minta pedig szintén 2,8±0,7 ppm 

szerkezeti hidroxilt tartalmaz.  
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II.5.2.5. Transzekt menti szerkezeti hidroxil koncentrációk 

A szerkezeti hidroxil koncentrációk valamennyi esetben homogenitást mutatnak a 

transzektek mentén (11. ábra, 4. elektronikus melléklet). A vonal menti koncentrációk – 

átlaghoz viszonyított – relatív szórása általában kisebb, mint 10%. Csupán néhány 

fenokristály töredék esetében figyelhető meg 10%-nál nagyobb relatív szórás, elsősorban a 

TD, H, E, N minták azon fenokristály töredékei esetében, ahol az átlag szerkezeti hidroxil 

koncentráció a módszer kimutatási értéke körüli, így a jel/zaj aránya kisebb (4. elektronikus 

melléklet).  

 

II.6. Diszkusszió 

II.6.1. Az abszorbancia csúcsok interpretációja 

A kvarcban a H két formában lehet jelen: 1) molekuláris H2O nanozárványként és 

2) szerkezeti hidroxilként, nyomelem helyettesítésekhez kapcsolódva (STENINA, N.G. et al. 

2004). Valamennyi spektrum legintenzívebb abszorbancia jelensége a 3378 cm-1-nél, 

illetve kisebb vállakkal 3430 cm-1-nél és 3315 cm-1-nél jelentkező hármas csúcs (12, 13. 

ábra, 1. elektronikus melléklet), amelyet a Si4+→Al3+ + H+ heteroelektronikus 

helyettesítés okoz (KATS, A. 1962; THOMAS, S-M. et al. 2009; MÜLLER, A.–KOCH-

MÜLLER, M. 2009). Az Eger – Tufakőbánya és Eger – Bolyki pincészet, valamint a 

Noszvaj minták spektrumain a 3483 cm-1-nél jelentkező gyenge, abszorbancia LiOH 

szerkezeti hidroxil helyettesítéshez köthető (AINES, R.D.–ROSSMANN, G.R. 1984b; BARON, 

M.A. et al. 2015; FRIGO, C. et al. 2016). A többi mintánál a LiOH szerkezeti hidroxil 

helyettesítések okozta elnyelés nagyon gyenge, vagy nem figyelhető meg (12, 13. ábra, 1. 

elektronikus melléklet). ~3200 cm-1-nél minden spektrumon jelentkezik egy nagy 

félértékszélességű abszorbancia jelenség, amely interpretációja ellentmondásos. KATS, 

A. (1962) az abszorbanciát nem szerkezeti hidroxil kötéshez rendelte, hanem az 1680 cm-1-

nél jelentkező Si-O vázrezgés felharmonikusaként értelmezte. Gránit + H2O kísérleti 

rendszerben növesztett kvarc fenokristályok spektrumán ez a sáv azonban nem figyelhető 

meg (BARON, M.A. et al. 2016), így a Si-O vázrezgés felharmonikusának való 
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megfeleltetés kizárható. BAYLY, J.G. et al. (1963) és YE, S. et al. (2000) ezzel szemben 

felszínen tapadó O … H kötések szimmetrikus nyúlási normálrezgéséhez kötik az 

abszorbancia csúcsot. Az abszorbancia sáv kialakulását okozó kötések meghatározására 

kettős megközelítést alkalmaztam. Egyrészt megvizsgáltam a sáv vastagságfüggését, 

másrészt annak kihevítés hatására bekövetkező intenzitásváltozását. A ~3200 cm-1-nél, 

illetve az AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítésekhez köthető, 3378 cm-1-nél jelentkező 

abszorbanciák vastagságfüggését összevetve megállapítható, hogy míg az utóbbi erős 

vastagságfüggést mutat, az előbbi független a minta vastagságától (15. ábra).  

 

15. ábra: A 3378 cm-1-nél megjelenő – AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítések okozta abszorbancia – és 

3200 cm-1-nél megjelenő elnyelési sávok integrált abszorbanciája és a minta mikrométerrel meghatározott 

vastagsága (a), valamint a Si-O kötések integrált abszorbanciája (b) közötti kapcsolat.  
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Így kizárható, hogy az abszorbancia csúcs szerkezeti hidroxil, vagy pedig Si-O 

vázrezgés eredménye legyen, valószínű, hogy valóban felületen tapadó H miatt alakult 

ki. Az EC6 és EB8 fenokristály töredékeket mintatartóba helyezve 100°C-on, az EC9 és 

EB2 fenokristály töredékeket pedig 150°C-on hevítettem 1 órán keresztül. A szárító 

szekrényből kivett mintákat üveg mintatartó edényekbe helyeztem, majd parafilmmel 

vontam be, amely megakadályozta a külső vízgazdag levegővel való érintkezést. A 

parafilmmel lezárt mintatartók kinyitására csak közvetlenül a mérés előtt került sor. Az első 

mérés után minden szemcsén további két mérés történt 15 és 30 perc múlva (16. ábra). A 

3200 cm-1-nél jelentkező sáv már az első méréseknél is jelentkezett és az abszorbancia 

intenzitása nem változott 15 és 30 perc elteltével sem. Ezek alapján valószínű, hogy az 

elnyelési jelenséget a kristályok felszínéhez nagyon erősen kötődő hidroxil gyökök 

okozzák. A kvarc fenokristály-töredékek szerkezeti hidroxil tartalmának kiszámításakor ez 

az elnyelési sáv nem lett figyelembe véve.  

Az Eger – Bolyki Pincészet, Noszvaj, Tibolddaróc, Harsány, E-3, E-4, valamint BG-2 

minták néhány fenokristály töredékén (Eger – Bolyki pincészet/E1-10–E1-20; 

Noszvaj/Q13, Q19, Q25; Tibolddaróc/TD-7; Harsány/H-2, H-4, H-9; E-3/EC-7, E-13av; E-

4/EE9, EEN1; BG-2/LOW13, LOW15-19) mért spektrumon megfigyelhető egy ~3300 cm-

1-nél jelentkező nagy félértékszélességű sáv, amelyre szuperponálódnak a kisebb 

félértékszélességű AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítések elnyelési csúcsai. Az 

elnyelési sáv nagy félértékszélessége hasonló az ismert, molekuláris H2O okozta, 3400 cm-

1-nél jelentkező elnyelődéshez (AINES, R.D.–ROSSMANN, G.R. 1984b), de attól 

szisztematikusan kisebb hullámszámnál jelentkezik. Az abszorbancia csúcs kisebb 

hullámszámok irányába tolódása erősebb OH kötést jelez (LIBOWITZKY, E. 1999). Ez 

alapján feltételezhető, hogy a csúcs a kvarc Si-O vázához gyengén kötődő H2O 

molekuláknak köszönhető.  

 

16. ábra (következő oldal): A hőkezelt EB8 és EC9 fenokristályok OH régiójában mért abszorbancia 0, 15 és 

30 perccel a száraz atmoszférából való kivétel után. Az EB8 fenokristály 1 órán keresztül 100°C-on, az EC9 

fenokristály 1 órán keresztül 150°C-on volt tartva a légmentesen záródó mintatartókba való helyezést 

megelőzően. A spektrumok fölött a 3200 cm-1-nél jelentkező elnyelési sáv integrált abszorbanciája (A3200) 

látható. Az elnyelési sáv már az első méréseknél is jelentkezett és integrált abszorbanciája nem változott 15 és 

30 perc elteltével sem.  
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Míg az AlOH és a LiOH szerkezeti hidroxil helyettesítések okozta elnyelődés 

erősen anizotróp, addig a molekuláris H2O nagy félértékszélességű elnyelési sávja 

izotróp, így a két típus elkülönítése spektroszkópia tulajdonságai alapján elvileg 

lehetséges. Problémát jelent azonban, hogy a szerkezeti hidroxil helyettesítések keskeny 

elnyelési csúcsai a molekuláris H2O nagy félértékszélességű abszorbancia jelenségére 

szuperponálódnak, így a két típus részarányának meghatározása a kristály teljes 

víztartalmán belül nehézkes a gyakorlatban. A szerkezeti hidroxil koncentrációjának 

precíz meghatározása kizárólag úgy lehetséges, ha a kvarc c ║ metszetén a c║ poláros 

abszorbanciából kivonjuk a c├ irányú abszorbanciát (STALDER, R.–KONZETT, J. 2012). 

Mivel az AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítések abszorbanciája a c║ irányba maximális, 

c├ irányban pedig ~0 (4b, c, d. ábra), a molekuláris H2O abszorbanciája pedig izotróp, a 

kivonás után kapott spektrum mentes lesz a molekuláris H2O okozta elnyelődéstől. A 

nempoláros IR mérések során felvett spektrum mind a molekuláris H2O, mind pedig a 
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szerkezeti hidroxil abszorbanciákat tartalmazza. A két forma elkülönítése ebben az 

esetben lehetséges utólagos görbeillesztéssel, majd a H2O nagy félértékszélességű 

abszorbancia jelenségére illesztett Gauss-görbe kivonásával az egyes kis félérték szélességű 

szerkezeti hidroxil elnyelési sávok Gauss-görbéiből (MÜLLER, A.–KOCH-MÜLLER, M. 

2009). Jelen esetben a mért spektrumokon jelentkező, valószínűleg molekuláris H2O 

jelenlétéhez kapcsolódó nagy félértékszélességű sáv kiküszöbölésére az OPUS® 

program „B típusú” integrálási módszerét használtam, ami kizárólag az AlOH és a 

LiOH szerkezeti hidroxil helyettesítések kis félértékszélességű abszorbanciáit veszi 

figyelembe. Így, a meghatározott szerkezeti hidroxil koncentrációk mentesek a 

molekuláris H2O torzító hatásától. 

 

II.6.2. A szerkezeti hidroxil koncentrációk intra- és intergranuláris heterogenitása 

II.6.2.1. A nempoláros abszorbanciák statisztikai értékelése 

A fő poláros abszorbanciák mért nempoláros abszorbanciák alapján számított 

aránya, valamint a mért és a kvarc nempoláros abszorbancia indikatrixából számolt 

nempoláros abszorbanciák eloszlásának összevetése fontos információt hordoz a 

nempoláros mikro-FTIR mérések pontosságáról és az esetleges koncentrációbeli 

heterogenitásról. A számított fő abszorbanciák a képződmények alsó kontaktusáról 

származó minták kivételével (E-1, E-2, BG-1, BG-2) jó egyezést mutatnak az elméleti 

arányokkal (Apol
a = Apol

b, A
pol

c = 0; 3. táblázat). Ez azt jelzi, hogy a vizsgált fenokristály 

töredékek orientációja kellően véletlenszerű, illetve, hogy a szerkezeti hidroxil 

koncentráció mintákon és a fenokristályokon belüli heterogenitása általában 

elhanyagolható.  

A véletlenszerű orientáció, illetve a szerkezeti hidroxil koncentráció 

homogenitásának másik vizsgálati lehetősége a mért nempoláros abszorbanciákból, és a 

Monte Carlo szimulációval előállított 10.000 random indikatrix metszet alapján kapott 

eloszlások összevetése (2. elektronikus melléklet, 14. ábra). A két eloszlás közt minimális 

eltérést okozhat az eltérő mintaszám, hiszen a mért populációk elemszáma 21-35 közötti, 

míg a modellezés során mintánként 10.000 adatból készült a gyakorisági diagram. További 
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eltérést okozhat az infravörös sugár parciális polarizációja, ami a mérés során alakulhat ki a 

tükrökről való visszaverődés következtében (KOVÁCS, I. et al. 2008). Ennek ellenére a 

mért és számított nempoláros abszorbanciák eloszlása a legtöbb minta esetén jól 

egyezik. Ez szintén arra utal, hogy a mért fenokristály töredékek valóban 

véletlenszerűen orientáltak, valamint általában elhanyagolható a szerkezeti hidroxil 

koncentráció intra- és intergranuláris heterogenitása. A két eloszlás között azonban 

szignifikáns különbség mutatkozik a vizsgált ignimbritek alsó kontaktusának 

közeléből származó E-1, E-2, BG-1, BG-2 mintáknál (14. ábra). Elegendő mérés esetén a 

nempoláros abszorbanciák elméleti és mért eloszlása között eltérés alakulhat ki, 

amennyiben a vizsgált abszorber intra-, vagy intergranuláris heterogenitása megfigyelhető. 

Heterogenitást jelen esetben egyrészt a piroklaszt sűrűségár mozgása során bekebelezett 

akcidentális xenokristályok jelenléte és torzító hatása, valamint a lerakódó ignimbrit 

hűlése során végbe menő részleges dehidratáció (a lerakódás utáni dehidratáció hatásának 

diszkutálását lásd a II.6.3. fejezetben) is okozhat. A mozgó piroklaszt sűrűségár alsó 

részébe, a felszínnel való érintkezés hatására belekerülhetnek olyan idősebb 

xenokristályok, amelyek szerkezeti hidroxil tartalma eltérő a szineruptív, azaz az adott 

kitöréssel felszínre került kvarc kristály populációéhoz képest.  

 

II.6.2.2. A szerkezeti hidroxil és egyéb nyomelemek szelvény menti koncentrációja 

A különböző mintákból származó fenokristály töredékek vonal menti szerkezeti 

hidroxil, valamint a Li, Na, K, Al, Ti koncentrációja a 11. ábrán látható. A különböző 

nyomelemek szelvény menti koncentrációjának átlagát, szórását, valamint az átlag 

százalékában kifejezett relatív szórását a 3. elektronikus melléklet tartalmazza. Az E-1, BG-

1, BG-3, BG-4, Noszvaj mintákból származó reprezentatív fenokristály töredékek 

szerkezeti hidroxil koncentrációjának relatív szórása <10 %. Az E-2, E-3, Eger – 

Bolyki Pincészet minták fenokristály töredékeinek szórása kissé nagyobb, 10-15% közötti. 

Nagy relatív szórást egyedül a Harsány mintavételi helyről származó fenokristály töredék 

mutat, ahol a szerkezeti hidroxil koncentráció relatív szórása 38.9%. A Harsány 

fenokristály töredék átlagos szerkezeti hidroxil koncentrációja kicsi, <3 ppm. Ez az érték a 
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nempoláros mikro-FTIR kimutatási határértéke körüli, így itt a nagyobb látszólagos 

heterogenitás nem feltétlenül valódi inhomogenitást tükröz, hanem a kisebb jel/zaj 

arány következménye. Az E-2, BG-2 minták fenokristály töredékeinek átlagos szerkezeti 

hidroxil koncentrációja >6.1 ppm, így itt a nagyobb relatív szórás (4. elektronikus 

melléklet) valós inhomogenitásra utal. Ezek a fenokristály töredékek az ignimbritek 

alsó kontaktusáról származnak, ahol a mért és a számított nempoláros abszorbanciák 

eloszlása között is jelentős eltérés mutatkozott.  

A Si4+ → Al3++N+ heteroelektronikus helyettesítésnél a trivalens Al-hoz 

töltéskompenzáló kationként K+, Na+, Li+, vagy H+ kapcsolódik (MÜLLER, A.–KOCH-

MÜLLER, M. 2009). A vizsgált fenokristály töredékek szerkezeti hidroxil 

koncentrációja és a K+, Na+, Li+, Al3+-tartalma között azonban nincs kapcsolat (11. 

ábra). A szerkezeti hidroxil transzektek menti koncentrációja minden vizsgált fenokristály 

töredékben homogén és független a többi nyomelem koncentrációjától. A szerkezeti 

hidroxil koncentráció átlaghoz viszonyított relatív szórása legtöbbször <10%. Ezzel 

szemben, a K+, Na+, Li+, Al3+ vonal menti koncentrációja általában >20% relatív szórást 

mutat. A szerkezeti hidroxil koncentráció minden esetben kisebb, mint 90 H/106 Si. A Li+ 

és a többi monovalens alkália koncentrációja 1190 és 5610 N/106 Si között változik, azaz 

két nagyságrenddel nagyobb. Az Al3+ helyettesítésekhez tehát töltéskompenzáló 

monovalens kationként általában K+, Na+, Li+ ionok kapcsolódnak, és csak a 

helyettesítések töredékéhez épül be a H+ a vizsgált kvarc fenokristályokban.  

 

II.6.3. A szerkezeti hidroxil koncentráció és a minta alsó kontaktus feletti 

magassága közti kapcsolat 

II.6.3.1. A szerkezeti hidroxil koncentráció csökkenése lerakódás utáni diffúziós 

dehidratációval 

A vizsgált ignimbritek alsó kontaktusától felfelé haladva fokozatosan csökken a 

kvarc fenokristály-töredékek szerkezeti hidroxil koncentrációja (13. ábra). A nagy 

vastagságú ignimbritek belsejéből származó minták fenokristályaiban a szerkezeti 
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hidroxil koncentrációja <3 ppm, ami megegyezik az Eger – Tufakőbánya és Bogács 

mintavételi helyek legmagasabb alsó kontaktus feletti szintjéből származó minták 

értékeivel (12. ábra). A két vertikális szelvény mentén megmintázott ignimbrit eltérő 

fizikai vulkanológiai jellemzői (szín, cementáltság, horzsakövek alakja) eltérő szintű 

összesültségre utalnak, ami eltérő lerakódási hőmérsékletet jelez. A szerkezeti hidroxil 

koncentráció csökkenésének gradiense simább az Eger – Tufakőbánya mintavételi 

helyen feltáruló nem összesült ignimbritben, mint a Bogácson megmintázott felfelé 

fokozatos összesülést mutató ignimbritben. Ezek a jellemzők arra utalnak, hogy a 

vizsgált ignimbritek kvarc fenokristály-töredékeinek szerkezeti hidroxil koncentrációja 

jelentősen csökkent a lerakódás utáni diffúziós dehidratáció miatt, ami a nagy, – 

ignimbritek esetében jellemzően >500°C – (KENT, D.V. et al. 1982; MCCLELLAND, E.A.–

DRUITT, T.H. 1989; MCCLELLAND, E.A. et al. 2004; BARDOT, L. 2000; ZANELLA, E. et al. 

2008) lerakódási hőmérsékletnek és lassú hűlésnek köszönhető. A legnagyobb, az Eger 

– Tufakőbánya mintavételi helyen 12,1±3,0, illetve Bogácson 12,8±3,2 ppm szerkezeti 

hidroxil koncentrációk közvetlenül a képződmények alsó kontaktusa felett figyelhető 

meg, ahol a hűlés a hideg aljzattal való érintkezés miatt a leggyorsabb volt. Vélhetően 

a lerakódó ignimbrit felső, atmoszférával érintkező kontaktusa közelében szintén gyors 

hűlés játszódott le, ez azonban jelen esetben nem vizsgálható, mert az ignimbritek felső 

határa recens, eróziós felszín. A mészalkáli összetételű magmából keletkező ignimbritek 

lerakódási hőmérséklete akár a 850°C-ot is meghaladhatja (pl.: BANKS, N.G.–HOBLITT, 

R.P. 1981, 1996). A nagy hőmérsékletű lerakódás legegyértelműbb jele a horzsaköveknek 

és a mátrixban lévő üvegszilánkoknak a kezdeti nagy hőmérséklet és rétegterhelés hatására 

bekövetkező okozta összeroskadása, amelyet összesülésnek nevezünk (MCPHIE, J. et al. 

1993). A nagy vastagságú ignimbritek belsejében szilíciumgazdag, mészalkáli üveg-

összetétel esetén 3-40 bar nyomáson és 500-650°C-on következik be az összesülés (YAGI, 

K. 1966). Amennyiben az összesülés okozta szöveti átalakulás nem tanulmányozható, az 

ignimbritek lerakódási hőmérséklete a természetes remanens mágnesezettség (NRM) 

meghatározásával vizsgálható. A nagy vastagságú, nem összesült ignimbritek lerakódási 

hőmérséklete 100-600°C között változhat az NMR vizsgálatok alapján (KENT, D.V. et al. 

1982; MCCLELLAND, E.A.–DRUITT, T.H. 1989; BARDOT, L. 2000; MCCLELLAND, E.A. et al. 
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2004; ZANELLA, E. et al. 2008). Az ignimbritek jellemző geometriája, hővezetési 

tulajdonságai és lerakódási hőmérséklete alapján számoló numerikus modellek 

eredményei szerint a néhány 10 méter vastagságú ignimbritek belsejében akár több 

száz napon keresztül is >300°C felett maradhat a hőmérséklet (RIEHLE, J.R. 1973; 

RIEHLE, J.R. et al. 1995; WALLACE, P. et al. 2003). Az ignimbritek hűlési rátája az alsó és 

felső kontaktuson jellemzően 1-10°C/s, míg a képződmény belsejében lényegesen 

lassabb, jellemzően 10-6–10-8°C/s, azaz 0.3°C/év a hőmérséklet csökkenésének mértéke 

(WALLACE, P. et al. 2003). 400°C feletti hőmérsékleten (KRONENBERG, A. et al. 1986), 

alacsony H-aktivitás mellett a kvarc fenokristály-töredékek „eredeti” szerkezeti hidroxil-

tartalma kidiffundálhat a kristályokból. Az AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítések 

diffúziós sebességének hőmérsékletfüggése Arrhenius-összefüggés szerint alakul (KATS, A. 

1962; KRONENBERG, A. et al. 1986; KRONENBERG, A–KIRBY, S.H. 1987). 400-500°C-on – 

ami a nem összesült ignimbritek tipikus lerakódási hőmérséklete a H diffúziós 

sebessége 5 x 10-15 és 2.4 x 10-14 m2/s (KATS, A. 1962).  

 

II.6.3.2. A lerakódás utáni dehidratáció modellezése 

A kvarc fenokristály-töredékek diffúziós dehidratációjának modellezésére egy 

modellt készítettem, ami leírja a hőmérséklet csökkenését az idővel egy adott alsó 

kontaktus feletti szintben, majd kiszámítja az eredeti szerkezeti hidroxil koncentráció 

csökkenését a H diffúzió hőmérsékletfüggése és a fenokristályok mérete alapján (5. 

elektronikus melléklet). Konstans nyomás (P) és a kristály és a környezete között 

fennálló konstans kémiai potenciál gradiens esetén adott elem diffúziós sebességét a 

hőmérséklet szabja meg. Ennek megfelelően elsőként adott alsó kontaktus feletti szintre 

(z) és diszkrét, 200 s hosszúságú időszakokra kiszámítottam a hőmérsékletet (T[z,t]) 

WALLACE, P. et al. (2003) 14. egyenletét felhasználva:  

 

𝑇(𝑧, 𝑡) = 𝑇𝑎𝑡𝑚 +
𝑇𝑝−𝑇𝑎𝑡𝑚

2
. [𝑒𝑟𝑓

𝑧1−𝑧

√4𝐾𝑡
+ 2𝑒𝑟𝑓

𝑧

√4𝐾𝑡
− 𝑒𝑟𝑓

𝑧1

√4𝐾𝑡
] +

𝑇𝑔−𝑇𝑎𝑡𝑚

2
. [𝑒𝑟𝑓

𝑧1+𝑧

√4𝐾𝑡
−

𝑒𝑟𝑓
𝑧1−𝑧

√4𝐾𝑡
]         (14) 
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Ahol T(z,t) adott alsó kontaktus feletti szintben (z), adott diszkrét 200 s hosszúságú 

időszakban (t) a hőmérséklet (T); Tp, Tatm és Tg az ignimbrit, a fekü képződmény, illetve 

a légkör hőmérséklete, z1 az ignimbrit vastagsága, z adott ignimbriten belüli szint és az 

ignimbrit felső kontaktusa közti távolság, K a hővezetési konstans, t pedig a lerakódás óta 

eltelt idő. A 14. egyenlet alapján a T(z,t) görbéket kiszámítottam minden egyes 

megmintázott alsó kontaktus feletti szintre (Eger – Tufakőbánya - z1-z:0,05, 0,5, 1,2, 

10,0 m; Bogács - z1-z: 0,05, 0,5, 1,0, 6,5 m), különböző rétegvastagságokat és 

lerakódási hőmérsékleteket tekintve. A vastagság (Eger: z1 = 30, 40, 50 m; Bogács: z1 = 

20, 30, 40 m) és lerakódási hőmérséklet értékeket (Eger: T0 = 300, 400, 500, 600°C; 

Bogács: T0 = 400, 500, 600, 700°C) hasonló fizikai vulkanológiai tulajdonságú, azaz 

masszív lapilli tufa fáciesű, nem, vagy csak enyhén összesült ignimbritek értékei 

alapján (KENT, D.V. et al. 1982; MCCLELLAND, E.A.–DRUITT, T.H. 1989; BARDOT, L. 

2000; MCCLELLAND, E.A. et al. 2004; ZANELLA, E. et al. 2008) állítottam be. Minden 

számítás során K = 0,003-mal számoltam, ami a WALLACE, P. et al. (2003) által használt 

eredeti érték.  

Ezt követően, a D (m2/s) értékek meghatározását végeztem el a kísérletek során 

korábban meghatározott értékek (KATS, A. 1962; KRONENBERG, A. et al. 1986) 

extrapolálásával. A D (m2/s) értékek extrapolálására azért volt szükség, mert T = 700°C az 

a legkisebb hőmérsékleti érték, amihez publikált D érték elérhető (KATS, A. 1962). A D 

(m2/s) értékekre illesztett exponenciális függvény determinációs együtthatója (R2) 0,892. 

Az alábbi összefüggés szerint tehát D (m2/s) értéke bármilyen tetszőleges hőmérséklethez 

(T) jól közelíthető: 

 

𝐷 =  10−20𝑒0,019𝑇         (15) 

 

Az előző diszkrét 200 s hosszúságú időszak szerkezeti hidroxil koncentrációjához 

viszonyított koncentrációcsökkenést (Cn/Cn-1) INGRIN, J. et al. (1995) 2. egyenletének 

felhasználásával (16. egyenlet) számítottam ki. Az egyszerűség kedvéért a számítás során a 

200 s hosszúságú időszakokra egy konstans D értéket feltételeztem: 
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)𝐷]        (16) 

 

Az összefüggés alapján megállapítható, hogy a Cn/Cn-1 arány a D (m2/s), t (s), illetve a 

2L (m) értékétől függ, ami az átlagos kristály átmérő méterben kifejezve. Az egyes aljzat 

feletti szintekhez használt átlagos kristályátmérők meghatározásához valamennyi elemzett 

fenokristályt és fenokristály töredéket megmértem binokuláris mikroszkóp segítségével (2. 

táblázat). A modellben a teljes ignimbritre egységes, a legalsó alsó kontaktus feletti 

magasságból kapott (Eger – Tufakőbánya: 12,1±3,0 ppm; Bogács: 12,8±3,2 ppm) 

szerkezeti hidroxil koncentrációkat feltételeztem a lerakódás időpontjában. Az összes 

modell futtatás 8 nap hosszúságú időszakra történt, ami minden esetben elegendő volt a 

teljes ignimbrit 100°C alá hűléséhez, ami alatt a D <1,2 * 10-17 alá csökken, tehát a 

diffúzió „befagy”. A végső Ci/C0 arány kiszámítása a különböző 200 s hosszúságú 

időszakokhoz tartozó Cn/Cn-1 érték összeszorzásával történt: 

 

𝐶𝑖

𝐶0
= 

𝐶2

𝐶1
×

𝐶3

𝐶2
× … ×

𝐶𝑛

𝐶𝑛−1
       (17) 

 

Így, a T0 és z1 értékek összes kombinácójára meghatároztam a szerkezeti 

hidroxil koncentráció időbeni csökkenését a megmintázott alsó kontaktus feletti 

magasságokhoz (5. elektronikus melléklet). A modellezés eredménye szerint tipikus 

lerakódási hőmérsékleteket (T0 = 500°C) és ignimbrit vastagságokat (z1 = 40m) 

feltételezve az ignimbritek belsejében a végső Ci érték akár 65 %-kal is csökkenhet a C0-

hoz képest (17. ábra). A lerakódás utáni dehidratáció tehát képes kialakítani a 

megfigyelt koncentráció csökkenést. Ugyanakkor, az összes vizsgált T0 és z1 esetében a 

modellezéssel kapott relatív koncentráció különbség az E-1 és E-2, illetve BG-1 és BG-

2 szint között csupán 10% különbséget mutat, holott a tényleges mért különbség ~50 

és 70%. A modellezés során majdnem minden szcenárió szerint nagyobb koncentráció 
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maradt az E-4 és BG-4 minták esetében, mint a mért <3 ppm-es érték, kivéve a T0 = 700°C 

szcenáriót, ami azonban vélhetően túl nagy hőmérsékleti érték a csupán enyhe összesülés 

alapján. 700°C-os lerakódási hőmérséklet esetén erőteljesebb összesülést kellene mutatnia a 

bogácsi ignimbritnek. A modellezés során kapott szisztematikusan kisebb különbség az E-1 

(0,05 m) és E-2 (1,2 m), valamint BG-1 (0,05m) és BG-2 (1,0 m) szintek között arra utal, 

hogy a szerkezeti hidroxil koncentráció csökkenésének megfigyelt lefutása nem 

kizárólag a szintenként eltérő hűlési ráta és különböző átlagos kristályátmérő 

következménye. Összegezve tehát, a kvarc fenokristály-töredékek szerkezeti hidroxil 

koncentrációja és az alsó kontaktus feletti magasság között megfigyelt inverz 

kapcsolat a lerakódás utáni diffúziós dehidratáció alapvető, de nem kizárólagos 

szerepére utal.  

 

17. ábra (következő oldal): A mért és a dehidratációs modellezéssel kapott szerkezeti hidroxil koncentrációk 

adott alsó kontaktus feletti szintekre az Eger – Tufakőbánya (a) és a Bogács (b) mintavételi helyeken. A 

modellezés minden esetben 40 méteres ignimbrit vastagsággal számolt. Az összes modellfuttatás 8 napra 

történt, mivel ennyi idő elteltével az ignimbrit minden pontja 100°C alá hűlt, ahol a diffúziós sebesség <1,2 * 

10-17, tehát a dehidratáció lényegében megszűnik. A Ci/C0 a kezdeti és a dehidratáció után megmaradt 

szerkezeti hidroxil koncentráció arányát adja meg. A dav az átlagos kristályátmérőt jelenti egy adott alsó 

kontaktus feletti szintben.  
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II.6.3.3. Pre- és poszteruptív folyamatok feltételezhető szerepe a végső szerkezeti 

hidroxil koncentráció kialakításában 

A lerakódás utáni eltérő hűlési ráta mellett számos további faktor játszhat fontos 

szerepet az adott alsó kontaktus feletti szintből mért és a modellezéssel kapott 

koncentrációk eltérésében. A modellezésben használt leegyszerűsített sémától eltérően 

mind a kezdeti szerkezeti hidroxil koncentráció, mind pedig a H effektív diffúziós 

sebessége különböző lehet az egyes alsó kontaktus feletti szintekben. E különbségek 

kialakulása a magmakamrában jelen lévő P, T, X zonációra, eltérő lerakódás előtti 

hőtörténetre és a kvarc fenokristályok eltérő repedés, valamint szilikát olvadék zárvány 

sűrűségére vezethetők vissza.  

A névlegesen vízmenetes fázisok szerkezeti hidroxil koncentrációját egy 

magmatározóban a hőmérséklet (T), a nyomás (P) és a hidrogén aktivitás, valamint az 

olvadék összetétele, így a kogenetikus fázisok és az olvadék közti H megoszlási 

együtthatók befolyásolják. A magmatározó különböző relatív szintjében elhelyezkedő 

kvarc fenokristály-töredékek szerkezeti hidroxil tartalma eltérő lehet, hiszen a nagy 

tömegű szilíciumgazdag magmatározókban mind a T, P (pl.: HILDRETH, W. 1979), mind a 

hidrogén aktivitás (ANDERSON, A.T. et al. 1989; DUNBER, N.W.–HERVIG, R.L. 1992; 

WALLACE, P. et al. 1999) zonációt mutat. Míg a T és a P csökken, addig a hidrogén 

aktivitás nő a magmatározó peremi zónai felé haladva, ami nagyobb szerkezeti 

hidroxil koncentrációt eredményez (STALDER, R.–KONZETT, J. 2012; BARON, M.A. et al. 

2016; FRIGO, C. 2016) a magmakamra peremi és tető régiójában lévő 

fenokristályokban. A Si-gazdag magmatározókból származó kvarc fenokristályok szilikát 

olvadék zárványainak gyakorisága, mérete, alakja és összetétele szintén azt jelzi, hogy a 

magmatározó tetejéről származó kvarc fenokristályok növekedési zónájában nagyobb 

a H aktivitása (ANDERSON, A.T. et al. 2000; PEPPARD et al. 2001). A Bishop Tufa kvarc 

fenokristályainak szilikátolvadék zárványai alapján a H2O-tartalom (ami magában foglalja 

mind a H2O, mind az OH- típust) a magmatározó felső régiójában 6 té%, míg az alsó 

részén csupán 4 té% (SKIRIUS, C.M. et al. 1990). Így egy nagy, zonált szilíciumgazdag 

magmatározóban a különböző relatív szintekből származó fenokristályok vélhetően 
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eltérő mennyiségű szerkezeti hidroxilt tartalmazhatnak már a kitörés előtt is. A 

kitörés során ez a zonáció megfordul és a lerakódó piroklasztitban az alsó 

kontaktuson lesz a legnagyobb a fenokristályok kezdeti szerkezeti hidroxil tartalma, 

felfelé haladva pedig fokozatos csökkenést fog mutatni. Ez annak köszönhető, hogy a 

kitörés során elsőként a magmatározó legfelső, vízgazdag zónája ürül le, majd ezt követi a 

vízben szegényebb alsóbb régió kiürülése.  

A magmakamra pre-eruptív zonációjának hatásán túl a kvarc fenokristályok 

szerkezeti hidroxil tartalmának módosulásában szintén fontos szerepet játszhat a kitörés és 

a piroklaszt szállítódás folyamatának hőtörténete is. A T (°C) és az AlOH szerkezeti 

hidroxil helyettesítések D (m2/s) értéke között fennálló Arrhenius-reláció (KATS, A. 1962; 

KRONENBERG, A. et al. 1986; KRONENBERG, A–KIRBY 1987) alapján a diffúziós 

dehidratáció hatékonysága T>600°C felett a kitörés és a piroklaszt sűrűségár mozgása 

során jelentős lehet. A Ti a kvarcban termométer alapján a kaldera vulkanizmushoz 

kapcsolódó Pliniusi kitörések felhőiben a hőmérséklet kezdetben akár 700-850°C is lehet 

(pl.: MATTHEWS, N.E. et al. 1986; WARK, D.A. et al. 2007; SHANE, P. et al. 2008). Ilyen 

nagy hőmérsékleten az AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítések D értéke 3 x 10-12 és 2 x 

10-11 m2/s között változik (KRONENBERG, A. et al. 1986). A kitörés és a lerakódás 

pillanata között tehát a nagy hőmérsékletnek és a drasztikusan lecsökkent H 

aktivitásnak köszönhetően akár jelentős dehidratáció is történhet. Összetett piroklasztit 

sorozatot létrehozó robbanásos kitörések során az egyes rétegek felszínre kerülése és a 

lerakódás közötti hőtörténete jelentősen eltérhet. A magmakamrában egyensúlyi 

állapotban kialakult szerkezeti hidroxil koncentrációhoz legközelebbi érték tehát 

közvetlenül a képződmények alsó kontaktusa felett figyelhető meg a szórt üledékekben, 

vagy a piroklaszt sűrűségár üledékek legalján, ahol a piroklaszt anyag hűlése a 

leggyorsabb, akár 1-10°C/s (WALLACE, P. et al. 2003) volt.  

Az egyes alsó kontaktus feletti szintek eltérő lerakódás előtti hőtörténetének 

hatása a szerkezeti hidroxil koncentrációra az Eger – Tufakőbánya mintavételi hely 

piroklasztit sorozatja esetében játszhatott jelentősebb szerepet. Az E-1 minta anyaga a 

kezdeti piroklaszt szórásból rakódott le, az E-2 minta anyaga az ezt követő híg, turbulens és 

relatívan kis hőmérsékletű sűrűségár fázisból, az E-3 és E-4 minták anyaga pedig a nagy 
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sűrűségű és hőmérsékletű, masszív lapillitufát létrehozó ár-fázisból. A kitörés során 

létrejött három különböző réteg kitörés utáni és lerakódás előtti hőtörténete tehát 

eltérő lehetett. A Pliniusi kitörési felhők 700-800°C kezdeti hőmérséklete 1-10°C/s 

sebességgel csökken a levegőben történő piroklaszt szállítás során (WALLACE, P. et al. 

2003). A hűlés sebessége szintén gyors lehetett a kezdeti híg, turbulensen áramló piroklaszt 

sűrűségárban a hideg levegő „bekebelezése” következtében (BRANNEY, M.J.–KOKELAAR, 

B.P. 2002). Ettől eltérően, a masszív lapillitufa fáciesű ignimbritet létrehozó sűrűségárban a 

kvarc fenokristály-töredékek egy sűrű, laminárisan mozgó, így a külső levegővel nem, vagy 

csak minimálisan keveredő árból rakódtak le, amely jobban megőrizte a kezdeti nagy 

hőmérsékletet. A Mt. St. Hellens 1980-as oldalirányú kitörése során kialakult szélsőségesen 

nagy energiájú piroklaszt sűrűségárban a kezdeti 950°C-os hőmérséklet néhány 100 méter 

után 700°C-ra esett, pár másodperc mozgás után, ugyanakkor az ár további mozgása alatt 

alig csökkent (BANKS, N.G.–HOBLITT, R.P. 1981). Valószínű, hogy az Eger – Tufakőbánya 

mintavételi helyen feltáruló piroklasztit sorozat különböző rétegeinek anyaga tehát eltérő 

lerakódás előtti hőtörténettel jellemezhetők, ami a lerakódás pillanatában eltérő 

szerkezeti hidroxil koncentrációkat (C0) eredményezett. Nagyobb C0 feltételezhető tehát 

a legalsó szórt és híg sűrűségárból lerakódott rétegek esetében (E-1 és E-2 minta), 

ugyanakkor kisebb C0 az E-3 és E-4 minták esetében, amik a masszív lapillitufa fáciesű 

tömegből lettek begyűjtve. Az E-2 és E-3 minták szerkezeti hidroxil koncentrációja közti 

jelentős különbségek a lerakódás pillanatában már eltérő szerkezeti hidroxil 

koncentrációkra vezethető vissza.  

A névlegesen vízmentes ásványok eredeti magmás szerkezeti hidroxil 

koncentrációjának csökkenése a piroklaszt anyag szállítódása, lerakódás és hűlése során 

komplex folyamat, amelyben a szilikát olvadék- és fluid zárványokból történő H 

diffúzió, valamint az effektív D (m2/s) növekedése a jelen lévő mikro repedések miatt 

szintén fontos szerepet játszhat. A szilikát olvadék- és fluid zárványok a vizsgált minták 

kvarc fenokristály-töredékei közül elsősorban az E-1, E-2 és a BG-1, BG-2, közvetlenül az 

ignimbrit alsó kontaktusa felől származó mintáknál gyakoriak. Az alsó kontaktusról 

származó minták zárvány-gyakorisága vélhetően az eredeti magmakamra-zonációt tükrözi, 

ahol a felső régióban az alacsonyabb T és P hatására gyorsabb volt a kristályosodás, így 
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nagyobb volt a zárványképződés esélye is. A zárványok H-tartalma kiszivároghat a 

bezáró fenokristályba, különösen, ha diszlokációk, rácshibák és törések vannak jelen 

(BAKKER, R.J.–JANSEN, J.B.H. 1990, 1994; BAKKER, R.J. 2009; MAVROGENES, J.A.–

BODNAR, R.J. 1994; SEVERS, M.J. et al. 2007). A vizsgált ignimbritek aljáról származó E-1, 

E-2 és BG-1, BG-2 minták fenokristályaiban a gyakran előforduló zárványokból akár 

jelentős mennyiségű H szivároghatott a bezáró kvarc fenokristályba. Ez a folyamat szintén 

hozzájárulhatott az E-2 és E-3, valamint BG-2 és BG-3 minták közötti – a modellezés 

eredményétől eltérően – nagy szerkezeti hidroxil koncentráció különbséghez. Az alsó 

kontaktusról (E-1, BG-1) és a 0,5 méterrel a feletti szintből (E-2, BG-2) származó minták 

szerkezeti hidroxil tartalma közti markáns különbséget szintén meghatározó folyamat 

lehetett a xenokristályok bekebelezése a piroklaszt sűrűségárak mozgása során. Az E-

1, E-2 és a BG-1, BG-2 minták esetében nagyobb az esélye a robbanásos kitörés és a 

piroklaszt sűrűségár mozgása során a xenokristályok bekebelezésének, amik 

hozzájárulhatnak a mért és az elméleti arányok alapján számolt abszorbanciák eloszlása 

között megfigyelt különbséghez (14. ábra). 

 

II.7. Következtetések 

A SAMBRIDGE, M. et al. (2008) és KOVÁCS, I. et al. (2008) módszertani alapjain 

nyugvó, random orientációjú fenokristály töredékeken végzett nempoláros mikro-

FTIR vizsgálatok gyors és költséghatékony eszközt jelentenek a nagy anizotrópiájú 

névlegesen vízmentes ásványok szerkezeti hidroxil tartalmának meghatározásához. A 

bükkaljai kvarc fenokristály-töredékek szerkezeti hidroxil tartalmának meghatározása jó 

példa erre. A kvarc ugyanis az egyik leganizotrópabb, főtengelyes ásvány, ahol az izotróp 

metszetben mérhető Aa
pol

= 𝐴𝑏
𝑝𝑜𝑙

 fő poláros abszorbanciák jóval nagyobbak, mint a c ├ 

metszetben mérhető 𝐴𝑐
𝑝𝑜𝑙 = 0 abszorbancia. Homogén szerkezeti hidroxil koncentráció 

esetén a mért és a kvarc AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítéseinek nempoláros 

abszorbancia indikatrixa alapján számított nempoláros abszorbanciák eloszlása jó 

egyezést mutat már n > 20 mintaszámnál is. Ez azt jelenti, hogy kicsivel több, mint 20 
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fenokristály töredék alapján megbízhatóan meghatározható az adott kvarc populáció 

szerkezeti hidroxil tartalma. 

A kvarc tartalmú ignimbritekben az alsó kontaktus feletti magassággal 

fokozatosan csökken a kvarc fenokristály-töredékek szerkezeti hidroxil tartalma. A 

nem összesült, Eger – Tufakőbánya mintavételi helyen feltáruló ignimbrit alsó kontaktusán 

mért 12,1±3,0 ppm szerkezeti hidroxil tartalom 1,2 méterrel az alsó kontaktus fölött 

6,1±1,53 ppm-re csökken. Az enyhén összesült bogácsi ignimbritben ugyan ekkora 

távolságon 12,8±3,2 ppm-ről 2,8±0,8 ppm-re történő csökkenés figyelhető meg. Az Eger – 

Bolyki Pincészet, Noszvaj, Harsány mintavételi helyeken, a nagy vastagságú ignimbritek 

belső részéről származó kvarc fenokristály-töredékek szerkezeti hidroxil tartalma <3 

ppm. Ez arra utal, hogy az ignimbritekben lévő kvarc fenokristályok végső szerkezeti 

hidroxil tartalmát elsősorban a nagy hőmérsékletű lerakódás, majd lassú hűlés okozta 

dehidratáció alakította. A megfigyelt alsó kontaktus feletti magassággal összefüggő 

szerkezeti hidroxil tartalom csökkenés mértéke jól reprodukálható dehidratációs 

modellezéssel. Hasonló értékek tipikus ignimbrit vastagságok (z1 = 20-50 m) és lerakódási 

hőmérsékletek (T0 = 400-600°C) alapján kiszámított lerakódás utáni hűlési történetnél 

adódnak, ahol az AlOH szerkezeti hidroxil helyettesítések diffúziós sebességének 

hőmérséklet függése alapján lett kiszámítva a dehidratáció mértéke. A mért és modellezett 

dehidratáció azonban minden esetben szisztematikus eltérést mutat. Az alsó 

kontaktusok feletti 0,5 és 1,0 (Bogács) illetve 1,2 (Eger) méteres szintben mért 

koncentrációk közti különbség 2, illetve 3 szoros, míg a modellezés során arányuk még a 

legnagyobb hőmérséklet esetében sem haladta meg a 15%-os eltérést. Ez a megfigyelés 

rávilágít a különböző pre- és poszteruptív folyamatok, illetve a kvarc fenokristályok 

jellemzőinek szerepére a végső szerkezeti hidroxil tartalom meghatározásában. Valószínű, 

hogy a nagy vastagságú ignimbritekben már a lerakódáskor is vízgazdagabbak az alsó 

kontaktuson lévő kristályok, amit a magmakamra P, T, hidrogén aktivitásbeli 

zonációja, valamint az egyes rétegek anyagának eltérő lerakódás előtti hőtörténete 

okoz. Továbbá, a tényleges diffúziós dehidratáció mértékét vélhetően módosíthatja a 

fenokristályok repedés- és zárványsűrűsége is.  
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Annak ellenére, hogy a lerakódás utáni dehidratáció elsődleges szerepe egyértelmű, a 

vizsgált fenokristály töredékekben nem figyelhetők meg az ez esetben várt szerkezeti 

hidroxil diffúziós profilok. Ennek egyik oka lehet, hogy a vizsgálat tárgyát a legtöbb 

esetben nem egész kristályok, hanem töredékek képezték. Az E-2, BG-1, BG-3 mintáknál 

megfigyelt inhomogenitások valószínűleg diffúziós profilt mutató kristályok széttörésének 

a következményei. Egy nagyobb, a diffúziós dehidratáció következtében inhomogén 

szerkezeti hidroxil tartalmú kristály széttörése látszólagos intergranuláris 

heterogenitást okoz a szerkezeti hidroxil koncentrációban egy mintán belül. A megfigyelt 

inhomogenitás hátterében xenokristályok is állhatnak, amik a kitörés, vagy a 

piroklaszt sűrűségár mozgása során kerültek bele a kogenetikus kristály populációba. 

A diffúziós dehidratáció szerepének kimutatása lehetséges lenne az intergranuláris 

heterogenitás nagyobb felbontású, pl. ionmikroszondával (SIMS) történő megmérésével, 

illetve különböző méretű, egész fenokristályok mag zónájának megmérésével. Az utóbbi 

esetben a diffúziós dehidratáció miatt a kisebb fenokristályokban kisebb, a nagyobbakban 

pedig nagyobb szerkezeti hidroxil koncentráció várható.  

A fenti eredmények alapján arra következtetek, hogy a magmakamrában kialakult 

egyensúlyi szerkezeti hidroxil koncentráció kizárólag gyorsan lehűlt, szórt 

piroklasztitok névlegesen vízmentes ásványai alapján határozható meg, amennyiben 

számszerűsíthető a kitörés közbeni diffúziós veszteség.  
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III. Freatomagmás piroklasztitok a Bogácsi Ignimbrit 

Egységre települő sorozatban 

III.1. Problémafelvetés, célkitűzések 

A Bükkalja rétegsorában régóta ismertek az alsó és a középső piroklasztit-

komplexum felső határán, a nagy vastagságú ignimbritek közé települt epiklasztitok, illetve 

freatomagmás kitörésekből származó piroklasztitok (2. ábra; CAPACCIONI, B. et al. 1995; 

SZAKÁCS, A. et al. 1998). A nagy vastagságú ignimbritek közé települt sorozatok 

freatomagmás eredetére azok rétegzett, sokszor finomrétegzett megjelenése és az akkréciós 

lapilli (magyarul lásd: KARÁTSON D. 1998) tömeges jelenléte utal (CAPACCIONI, B. et al. 

1995; SZAKÁCS, A. et al. 1998). A Bogácsi Ignimbrit Egység és a Harsányi Ignimbrit 

Egység közé települt, Tibolddarócon kibukkanó rétegsorról LUKÁCS, R. et al. (2007) 

részletes, rétegenkénti leírását és genetikai interpretációt közöltek. A sorozaton újonnan 

végzett cirkon U/Pb kormeghatározások szerint a képződmények 15,9±0,3 és 14,6±0,3 

millió év között rakódtak le a Bogácsi és a Harsányi Ignimbrit Egységet létrehozó kitörések 

közötti időszakban (LUKÁCS, R. et al. 2015). LUKÁCS, R. et al. (2007) a rétegek terepen 

dokumentált vastagsága és osztályozottsága alapján 11 réteget, ezen belül 5 szórt 

piroklasztitot, 4 áthalmozott vulkanoklasztit egységet, 2 piroklaszt sűrűségár-üledéket és 

egy 15 méter vastagságú hamuár-üledéket különítettek el.  

Jelen kutatómunka célja a Bogácsi Ignimbrit Egységre települő freatomagmás / 

epiklasztikus sorozat részletes terepi vulkanológiai és granulometriai vizsgálata volt, annak 

érdekében, hogy pontosabban megismerhetővé váljon a sorozatot létrehozó vulkáni 

működés jellege. A fentebb említett tibolddaróci – pincesor feltárása mellett a sorozat a 

bogácsi pincesorban is kibukkan. Az alábbiakban a két feltárásból kapott új eredmények 

alapján a sorozat részletes fizikai vulkanológiai jellemzését és genetikai interpretációját 

adom.  
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III.2. Módszertan 

III.2.1. Terepi vulkanológia 

A vörös színű, enyhén összesült, felső részén salakot tartalmazó Bogácsi Ignimbrit 

Egység a Bükkalja jellegzetes képződménye, mely a vulkáni területen számos feltárásban 

nyomozható (SZAKÁCS, A. et al. 1998; CZUPPON, GY. et al. 2012). A felette települő laza, 

könnyen erodálódó piroklasztit-sorozat azonban csupán Bogács és Tibolddaróc települések 

környezetében tárul fel (18. ábra). A piroklasztit-sorozat a Bogács – pincesor, Bogács – 

Ábrahámka-kőfejtő, Bogács – felhagyott kőfejtő, Cserépfalu – pincesor és a Tibolddaróc – 

pincesor feltárásokban figyelhető meg. Megfigyeléseim szerint a kibukkanások közül a 

sorozat csupán a Bogács – pincesor és a Tibolddaróc – pincesor feltárásokban őrződött meg 

üde állapotban. A többi kibukkanásban a sorozat eredeti rétegzettsége nem, vagy csak nagy 

vonalakban látszik, a rétegek többsége lepusztult. E két feltárás alapján mutatom be a 

rétegek alapvető terepi jellemzőit, nevezetesen: vastagságukat, színüket, átlagos 

szemcsenagyságukat, osztályozottságukat, szerkezetüket, illetve az akkréciós lapilli 

jelenlétét vagy hiányát.  
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18. ábra: A Bogácsi Ignimbrit Egységre települő rétegzett piroklasztit-sorozat kibukkanásai. Kék színnel a 

talajosodott, erodálódott (Bogács – felhagyott kőfejtő, Bogács – Ábrahámka-kőfejtő, Cserépfalu), zölddel a jó 

állapotban megőrződött (Bogács – pincesor, Tibolddaróc – pincesor) piroklasztit-kibukkanások vannak 

feltüntetve. A jelmagyarázat és az alaptérkép megegyezik az 1. ábráéval.  

 

 

III.2.2. Granulometria 

Mivel a sorozatban a II. egység őrződött meg a legüdébb állapotban, rétegeiből 

részletes granulometriai vizsgálat készült. A II. egység rétegei nem agyagásványosodtak, 

így csupán nagyon gyengén cementáltak. Granulometriai vizsgálatra azokon a rétegeken 

került sor, amelyek nagyon gyengén cementáltak, kézzel könnyen morzsolhatóak. 

Bogácsról az A és a B alegységből egyaránt 7, a C alegységből pedig 4, összesen tehát 22 

mintán végeztem granulometriai elemzést. Tibolddarócon összesen 11, az A alegységből 8, 

a B alegységből 1, a C alegységből pedig 2 minta részletes granulometriai vizsgálatát 

végeztem el. Ennek következtében az alegységek közötti és a Bogács, illetve Tibolddaróc 

mintavételi helyek közti granulometriai különbségek is vizsgálhatóvá váltak. A 

granulometriai elemzések két lépcsőben történtek. A 63 mikrométernél (μm) nagyobb 



95 
 

átmérőjű frakció szemcsenagyság eloszlása kézi szitálással, az annál kisebb átmérőjűé lézer 

diffraktometriával lett meghatározva. A granulometriai vizsgálatok előtt a minták 

diszpergálását kézzel, vagy puha gumi lapok közti morzsolással végeztem. A diszpergálás 

utáni aggregátumok binokuláris mikroszkóp alatt egyik minta esetében sem voltak 

megfigyelhetők. A szitálás előtt a minták 1,5-2 órán keresztül 105°C-on száradtak, így 

elkerülhetővé vált a finom hamu összetapadása és a sziták eltömődése. A szitálás 8, 4, 2, 1, 

0,5, 0,25, 0,125, 0,063 milliméter (mm) átmérőjű szitákon történt. Egy adott rétegből 100-

1300 g anyag került szitálásra az átlagos szemcsenagyságtól függően. A finomtufákból 

általában <500 g, a durvább szemű rétegekből ~1000 g anyagot szitáltam le. A szitálásban 

Hencz Mátyás segédkezett. A 63 μm alatti frakció szemcsenagyság eloszlásának 

meghatározása lézerdiffrakciós elemzéssel történt az MTA CSFKI Földrajztudományi 

Intézetében. A méréseket Szalai Zoltán és Nagy Annamária végezték egy Fritsch® 

Analyzette 22 MicroTec Plus lézeres szemcseanalizátorral. A szemcsék átméröjének 

meghatározása a Mie elmélet szerint, 1,54-es refraktív index és 0,1-es kioltási együttható 

alapján történt. Az aggregátum képződés megakadályozása ultrahangos kezeléssel történt 

minden mérés előtt. Minden mintán három különböző mérés történt, 0,1-0,5 g 

anyagmennyiségen. A három mérésből számolt szemcseméret-eloszlások minden esetben 

nagyon hasonlónak adódtak.  

Míg a szitálás során az egyes szemcseméret-frakciók súlyeloszlása kapható meg, 

addig a lézer diffraktometria a különböző méretű frakciók térfogatarányát adja meg. A két 

adatsor könnyen összeadható a ρ = 
m

V
 összefüggés felhasználásával (ahol ρ a sűrűség, m a 

tömeg, V a térfogat), amennyiben a mért anyag szemcséinek sűrűsége homogén. 

Piroklasztitoknál ugyanakkor kihívást jelent, hogy a különböző méretű üvegszilánkok 

gyakran eltérő hólyagüregességet, így sűrűséget mutatnak. A lézerdiffrakcióval nyert 

eloszlás tehát csupán az egyes mérettartományokban jellemző sűrűség ismeretében adható a 

szitálással meghatározott adatsorhoz (pl.: EYCHENNE, J. et al. 2012; EYCHENNE, J.–LE 

PENNEC, J-L. 2012). A binokuláris mikroszkóppal végzett ellenőrzés alapján 

megállapítható, hogy minden vizsgált minta 63 μm alatti frakciójában <1% volt a 

fenokristályok és horzsakő-töredékek aránya, a minták tehát túlnyomórészt üvegszilánkból 

álltak. Ellenőrzésként 19 minta 63 μm alatti frakcióján piknométerrel végeztem 
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sűrűségmérést (6. elektronikus melléklet). A kapott sűrűségértékek 2,25-2,41 g/cm3 

közöttiek, ami megfelel a riolitos összetételű, tömör kőzetüveg sűrűségének (TILLEY, C.E. 

1922). Ezek alapján a lézer diffraktométerrel kapott adatsort ‒ a 63 μm alatti frakcióban 

homogén sűrűséget feltételezve – hozzáadtam a szitálással kapott adatsorhoz. Az egyes 63 

μm alatti frakciók súlyának kiszámítása tehát a teljes 63 μm alatti frakció súlyának 

térfogatarányuknak megfelelő osztásával történt.  

A szitálás és a lézerdiffrakciós vizsgálat eredményeként előállt eloszlásdiagramok 

statisztikai jellemzését INMAN, D.L. (1952) átlagos átmérő (Mdϕ) és szórást (σϕ) 

paraméterének kiszámításával (magyarul lásd: KARÁTSON, D. 1998) végeztem az alábbiak 

szerint: 

 

Mdϕ = 𝜙50          (18) 

 

𝜎𝜙 =
𝜙84−𝜙16

2
          (19) 

 

Ahol ϕ50, ϕ84, ϕ16 azokat a ϕ-ben (ϕ = - log2 d , ahol d = szemcseátmérő) megadott 

szemcseméreteket jelölik, amelynél a teljes populáció 50, 84, 16%-a kisebb. A 

szemcseeloszlások további jellemzésére az F1 / F2 arányt (WALKER, G.P.L. 1983) is 

kiszámítottam, ami a <1 mm frakción belül adja meg a <0,063 mm frakció arányát.  

 

III.2.3. Mágneses szuszceptibilitás anizotrópia (AMS) 

Egy adott piroklasztit lerakódása során fellépő nyírás nagysága meghatározható a 

mágneses szövet irányítottságának mértékéből, ún. mágneses szuszceptibilitás anizotrópia 

vizsgálattal. A mágneses szuszceptibilitás anizotrópia (röviden AMS) egy adott anyag 

mágnesezhetőségének irányfüggése. Gyenge mágneses mezőben (H⃗⃗ ) egy kőzet indukált 

mágnesezettsége hozzávetőlegesen lineáris függvénye az indukáló mágneses mező erejének 

(�⃗⃗� ; WINKLER, A. et al. 1997): 

 

�⃗⃗� = �̂��⃗⃗�           (20) 
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Az összefüggésben a �̂� a másodrendű, szimmetrikus szuszceptibilitás tenzor: 

 

�̂� = (

𝑘11 𝑘12 𝑘13

𝑘21 𝑘22 𝑘23

𝑘31 𝑘32 𝑘33

)        (21) 

 

A fenti mátrix nem-diagonális elemei általában nem 0-k, de ennek ellenére azok egy 

Descartes-féle koordináta rendszerbe rendeződnek az alábbiak szerint (WINKLER, A. et al. 

1997): 

 

�̂� = (

𝑘1 0 0
0 𝑘2 0
0 0 𝑘3

)         (22) 

A sajátértékeket (k1 > k2 > k3) fő szuszceptibilitásoknak, a sajátirányaikat pedig fő 

szuszceptibilitás tengelyeknek nevezzük. A mágneses szuszceptibilitás anizotrópia 

legszemléletesebben egy ellipszoiddal írható le, amelynek féltengelyei az AMS tenzor 

sajátértékeivel arányosak (ELLWOOD, B.B. 1982). Egy adott kőzet mágneses 

szuszceptibilitása az azt felépítő ásványok szuszceptibilitásának relatív mennyiségükkel 

súlyozott összegét jelenti (HROUDA, F. 1982).  

Egy adott kőzet mérhető mágneses anizotrópiáját tehát a gyakorlatban két tényező 

határozza meg: 1) a kristálytani anizotrópiát mutató fázisok kristálytani orientációja; 2) a 

ferromágneses ásványok alaki anizotrópiája. Alaki anizotrópiát azok a ferromágneses 

ásványok mutatnak (pl.: magnetit, maghemit), amelyek belső anizotrópiája nagy, de 

kristálytani anizotrópiát nem mutatnak. Ebben az esetben az izotróp kristályalaktól csak egy 

kicsit is eltérő anizotróp kristály alak erős mágneses anizotrópiát okoz (REES, A. 1965). 

Egy ferromágneses szemcse i irányú effektív szsuszceptibilitását (ke) az alábbi összefüggés 

írja le (WINKLER, A. et al. 1997): 

 

𝑘𝑒 = 𝑘𝑖/(1 + 𝑁𝑖𝑘𝑖)         (23) 
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Ahol  a demagnetizációs faktor, ami a szemcse hossztengelyével párhuzamosan a 

legkisebb,  pedig a szemcse belső szuszceptibilitása i irányba. A legerősebb 

szuszceptibilitás tehát abban az esetben mérhető, ha  párhuzamos a szemcse megnyúltsági 

tengelyével. Ennek alapján egy kőzet mágneses szuszceptibilitás anizotrópiájának 

nagyságát és irányát általában a benne lévő – enyhén megnyúlt – ferromágneses szemcsék 

belső mágneses szuszceptibilitása (intrinsic magnetic susceptibility), illetve orientációjának 

iránya és szignifikanciája (degree of iso orientation) szabja meg.  

Áramló közegből történő lerakódás során a megnyúlt szemcsék hossztengelyükkel a 

szállítódás irányával párhuzamosan rakódnak le és imbrikálódnak. Az irányított szövet 

kialakulása (REES, A.I. 1968, 1979, REES, A.I.–WOODALL, W.A. 1975, POSTMA, G. 1986; 

POSTMA, G. et al. 1988) az alábbiak szerint történik. Irányított szövet koncentrált 

diszperzióban (szemcsék sokasága) erős nyírófeszültség hatására alakul ki. Egyrészt nagy 

koncentrációt jelent, ha a mozgásban részt vevő szemcsék egymáshoz érnek, azaz a köztük 

lévő mátrix aránya elhanyagolható (pl. szemcsefolyások). Szintén nagy koncentrációt 

eredményez, ha a szemcsék egymással ugyan nem érintkeznek (azaz ritkábban 

helyezkednek el), de az intergranuláris anyag viszkozitása és inerciája jelentős (pl.: 

kohéziós módon viselkedő törmelékárak). A nagy koncentráció megléte esetén az említett 

szöveti anizotrópiát két hatás okozhatja: 1) Amennyiben a szemcsék egymással 

érintkeznek, a köztük fellépő kollízió lesz a fő irányítottságot eredményező tényező. A 

sorozatos ütközések a szemcsék azonos térbeli orientációját okozzák. 2) Amennyiben a 

szemcsék ritkábban helyezkednek el, a köztük lévő nagy viszkozitású és inerciájú mátrix 

legtöbbször nem teszi lehetővé a szemcsék közti kontaktust. Ebben az esetben – erős 

lamináris nyírás esetén – a szemcsepopuláció anizotróp térbeli orientációját a mátrix 

diszperzív nyomásának közvetítő szerepe okozza a következőképpen. A lamináris nyírás 

hatására a megnyúlt szemcsék forognak. A forgás során szögsebességük periodikusan 

változik. A legnagyobb szögsebesség akkor lép fel, ha a szemcsék a-tengelye merőleges a 

nyírás síkjára, a legkisebb akkor, ha az a-tengely párhuzamos a nyírási felülettel. Az 

energiaminimum elve szerint a szemcsék abban a pozícióban töltik a legtöbb időt 

(legkisebb a szögsebességük), amelyben a legkisebb elenállást mutatják a nyírással 

szemben, tehát ahol a-tengelyük a nyírási felülettel párhuzamos. A gravitációs 
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tömegmozgásokban általában a két folyamat (1, 2) együttesen alakítja a szemcsék térbeli 

elhelyezkedését. A piroklasztitok mágneses szuszceptibilitás anizotrópia vizsgálata 

megmutatja, hogy a lerakódás során mekkora és milyen irányú nyírás lépett fel, azaz, hogy 

az adott képződmény hullott, vagy pedig piroklaszt sűrűségárból rakódott-e le. 

Az AMS vizsgálatokhoz használt minták kifúrását és a méréseket a Magyar 

Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSz) – Paleomágneses laboratóriumának munkatársai 

végezték az ELTE Természetföldrajzi Tanszéke és az MBFSz között létrejött kölcsönös 

együttműködési szerződés, valamint az NKFIH-OTKA K115472 keretén belül. Az AMS 

vizsgálatokhoz Imre Gábor hét különböző szintből vett mintákat (19. ábra). Ezek közül öt 

mintavételi pont a Bogács – pincesor feltárásban, kettő pedig a Tibolddaróc – pincesor 

feltárásban található. A bogácsi pincesorban megmintázásra került a II/C/7 réteg alsó, 

középső és paleotalaj alatti része, a II/B/4 réteg felső része, valamint a II/B/2 réteg. 

Tibolddarócon a minták a III/B alegység alsó részéből, illetve a III/A/1 rétegből 

származnak.  

A minták kifúrása, majd méretre vágása sztenderd paleomágneses protokol szerint 

történt, amelyet Cseri Zoltán és jómagam végeztünk. Annak érdekében, hogy a porózus, 

nagyon gyengén cementált minták ne sérüljenek, a mérést megelőzően Na2SiO3 oldattal 

lettek impregnálva. A minták mágneses szuszceptibilitás anizotrópiájának meghatározását 

az MBFSz Paleomágneses Laboratóriumának KLY-2 Kappabridge készülékével Cseri 

Zoltán és Hajdu Barna végezték. A szuszceptibilitás ellipszoidok paraméterei az ún. 

Jelinek-statisztika (JELINEK, V. 1977, 1981) szerint kerültek kiszámításra.  

Az anizotrópia mértékének meghatározása elsőként az ún. F-tesztek alapján történt, 

amely az alábbi összefüggés szerint megmutatja, hogy statisztikailag szignifikáns-e az adott 

minta anizotrópiája: 

 

𝐹 = 0,4(𝜏1
2 + 𝜏2

2 + 𝜏3
2 − 𝛸𝑏

2)/𝜎2       (24) 

 

Ahol F az F-teszt szignifikanciája, τ1 > τ2 > τ3 a sajátértékek, Xb a teljes szuszceptibilitás, σ 

pedig a variancia. Statisztikailag szignifikáns anizotrópia F > 3,4817 esetén áll fenn.  
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A mágneses szuszceptibilitás ellipszoidok alakjának jellemzéséhez a korrigált 

anizotrópia fokot (P’ paraméter) és az ún. ellipszoid alakot (T paraméter) számítottam ki:  

 

𝑃′ = √2{(𝜂1 − 𝜂) + (𝜂2 − 𝜂) + (𝜂3 − 𝜂)}
2

      (25) 

 

𝑇 =
2(𝜂2−𝜂3)

𝜂1−𝜂3
− 1         (26) 

 

Ahol η1 = lnKmax; η2 = lnKint; η3 = lnKmin.  
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19. ábra (előző oldal): A Bogács – pincesor és Tibolddaróc – pincesor feltárásokban kibukkanó ~20 m 

vastagságú rétegzett sorozat litológiai szelvénye és az egyes egységek genetikai interpretációja. 

Tibolddarócon a teljes szelvény feltárul, Bogácson azonban az I. egység nem tanulmányozható. A nyilak a 

mágneses szuszceptibilitás anizotrópia vizsgálatokhoz vett minták helyeit jelölik. Az egyes szimbólumok 

megegyeznek a 26. ábra csoportjaival. 

 

A kapott P és T értékeket korábban publikált, különböző módon lerakódott 

piroklasztitok értékeivel vetettem össze. Így meghatározhatóvá vált a nyírás relatív 

nagysága a vizsgált piroklasztitok lerakódásakor.  

 

III.3. Eredmények 

III.3.1. A rétegsor felépítése, vulkanoszedimentológiai jellemzői 

A Bogácsi és a Harsányi Ignimbrit Egységek között települő ~20 méter vastagságú 

rétegsorban három, jól fejlett paleotalaj figyelhető meg, amelyek négy fő egységre osztják a 

sorozatot (19. ábra). A három, egyenként 1-2,5 m vastagságú paleotalaj mellett a III. egység 

B alegységében egy további, gyengébben talajosodott szint figyelhető meg. A sorozat 

jelentős (főleg alsó és felső) része erőteljesen mállott és talajosodott, ezért eredeti 

rétegzettsége ma már nem tanulmányozható. A legjobb állapotban a II. egység őrződött 

meg. Ennek az egységnek csupán a felső 2 méteres részét érintette talajosodás, az alsóbb 

részek mállottságot nem mutatnak, a rétegek megőrizték közel eredeti porozitásukat, 

legtöbbször kézzel morzsolva is könnyedén szétesnek. Az alábbiakban a I., III., és IV. 

egységet vázlatosan, a II. egységet pedig részletesebben mutatom be.  

 

III.3.1.1. I. egység 

III.3.1.1.1. I/A alegység 

A Bogácsi Ignimbrit Egység eróziós felszínére (20a. ábra) egy 0,5 méter vastagságú, 

jól osztályozott, rendkívül finomszemű, nagy mennyiségű akkréciós lapillit tartalmazó 

finomtufa települ (20b. ábra). A tufa porózus, kézzel könnyen morzsolható, rétegzettséget 

nem mutat. A legnagyobb akkréciós lapillik elérik a 3 cm-es átmérőt (20c. ábra). A réteg 

konstans vastagságú, követi a paleofelszín egyenetlenségeit.  
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III.3.1.1.2. I/B alegység 

A finomtufára éles kontaktussal egy rosszabbul osztályozott, sárgásszürke sorozat 

települ, amelynek vastagsága ~3 m. A képződmény felső kontaktusán ~1 m vastagságú, jól 

fejlett paleotalaj figyelhető meg. A képződményben öt réteg különíthető el. Ezek közül 

nagy fokú hasonlóságot mutat az első, a harmadik és az ötödik (első csoport, I/B/1,3,5 

rétegek).  
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20. ábra (előző oldal): Az I. egység rétegeinek megjelenése. a) Gázszegregációs csatorna az I. egység feküjét 

képező Bogácsi Ignimbrit Egységben; b) A Bogácsi Ignimbrit Egység és az I. egység kontaktusa. Az I. egység 

legalsó, finomszemű rétegében gyakoriak a nagy méretű akkréciós lapillik (fekete nyilak), amelyek akár a 3 

cm-es átmérőt is elérhetik (c); d) Az I. egység B alegysége szürkésbarna, durvább szemű, átlagosan 60 cm 

vastagságú és szürkésbarna, 10-20 cm vastag, esetenként keresztrétegzett, akkréciós lapillit tartalmazó, 

kemény, kipreparálódó rétegek váltakozásából áll; e) A II/B alegység finomszemű, erősen cementált, 

keresztrétegzett rétegeiben gyakoriak a deformálódott akkréciós lapillik. 

 

Szintén egymáshoz nagyon hasonló a második és a negyedik réteg megjelenése (második 

csoport, I/B/2,4 rétegek). Az első csoportba tartozó rétegek szürkésbarna színűek, ~60-70 

cm vastagságúak, finomszeműek, gyengén cementáltak (20d. ábra). A cementációt a hamu 

átalakulásából képződött agyagásványok adják. Az agyagásványos mátrixban 2-3 mm 

nagyságú horzsakövek találhatók. A második csoportba tartozó rétegek <20 cm 

vastagságúak, finomszeműek, szürke színűek, erősen cementáltak, keresztrétegzettséget 

mutatnak és elszórtan akkréciós lapillit tartalmaznak (20d. ábra). Az akkréciós lapillik ~1 

cm átmérőjűek, de előfordulnak 2 cm-es, lapult aggregátumok is. A két csoport eltérő 

cementáltsága relatív erodálhatóságukban is megmutatkozik, a második csoport kemény 

anyaga ugyanis kipreparálódik a feltárásfalban (20e. ábra).  

 

III.3.1.2. II. egység 

A paleotalaj eróziós felszínére éles kontaktussal települ a második egység rétegzett 

sorozata. A II. egység legalább 30, néhány 10 cm vastagságú rétegből áll, így a vizsgált 

feltárásokban ez a legösszetettebb egység. A II. egység a rétegek vastagsága, átlagos 

szemcsenagysága és osztályozottsága alapján három alegységre (A, B, C) bontható (21a. 

ábra). A II. egység mindegyik rétegében földpát, biotit és amfiból fenokristályok 

figyelhetők meg.  

 

III.3.1.2.1. II/A alegység 

Az A alegység 2-60 cm vastagságú, 1-2 cm nagyságú horzsaköveket tartalmazó, jól 

osztályozott rétegekből áll (21a, b, c. ábra). Ebben az alegységben valamennyi réteg 

konstans vastagságú, a paleotopográfia egyenetlenségeit követi. A 10-60 cm vastagságú 
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durvatufa rétegek között több 1-5 cm vastagságú, finomszemű réteg figyelhető meg (21d. 

ábra).  

 

III.3.1.2.2. II/B alegység 

A II/B alegység finomabb szemcsenagyságú, akkréciós lapilli tartalmú rétegekből áll 

(21e. ábra). A rétegekre általánosan jellemző, hogy alsó kontaktusuk felett egy ~1 cm 

vastagságú, viszonylag durvább szemű résszel indulnak, majd felfelé haladva fokozatosan 

finomszemű, akkréciós lapillit tartalmazó finomtufába mennek át.  

 

 

21. ábra (következő oldal): A II. egység megjelenése. a) A II. egység A, B és C alegységekből áll. Az A 

alegység, az I/B talajosodott felszínére települ; b) A II/A alegység első tizenöt tufa rétege Bogácson; a II/A 

alegység tizennyolc, 2-20 cm vastagságú, jól osztályozott, a paleotopográfia egyenetlenségeit követő 

durvatufa rétegből áll; c) A II/A/1 jól osztályozott rétegnek és az I/B talajosodott, eróziós felszínének éles 

kontaktusa; d) A II/A alegység Tibolddarócon; e) A II/B/2-5 rétegek jellemző megjelenése; a rétegek normál 

gradált belső szerkezetűek, a II/A alegységhez képest finomabb szeműek és rosszabbul osztályozottak, felső 

részükön gyakori a nagy mennyiségű akkréciós lapilli (fekete nyilak); f) A B és a C alegységek kontaktusa; a 

C alegység alján települő nagy mennyiségű akkréciós lapillit tartalmazó finomszemű rétegeket (pl. II/C/2) 

<10 cm vastagságú, néhol lencseszerű megjelenésű, gyenge keresztrétegzettséget mutató rétegek (pl.: II/C/1) 

tagolják. 
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III.3.1.2.3. II/C alegység 

Az alegység tetején egy kb. 2 méter vastagságú paleotalaj alakult ki (22a. ábra), így 

csupán az alsó rétegek őrződtek meg eredeti állapotukban. A C alegység egy 10 cm 

vastagságú, helyenként lapos szögű keresztrétegzettséget mutató, szürke színű, kvarc, 

földpát és biotit fenokristály töredékekből álló, szemcsevázú lencséket tartalmazó réteggel 

kezdődik (21f. ábra). A fenokristály töredékekből álló szemcsevázú lencsék feljebb még két 

szintben megismétlődnek (II/C/3,5 rétegek). Közéjük 30-40 cm vastagságú, finomszemű, 

nagy mennyiségű akkréciós lapillit tartalmazó rétegek települnek. A harmadik szemcsevázú 

lencséket tartalmazó szint fölött egy finomszemű, akkréciós lapillit nem, vagy csak nagyon 

elszórtan tartalmazó réteg települt, amely átlagos szemcsenagysága felfelé haladva 

fokozatosan nő. Ez a réteg azonban eredeti megtartásában nem tanulmányozható, csak az 

alsó 1,5 méteren, mivel e fölött már a paleotalaj kialakulása intenzív mállást eredményezett. 

A terepi homogenitás ellenére elképzelhető, hogy a paleotalaj alatti képződmény nem egy 

rétegből, hanem többől áll.  

 

III.3.1.3. III. egység 

A II. egység tetején kifejlődött paleotalaj eróziós felszínére éles kontaktussal települ a 

III. egység anyaga (22a. ábra). A III. egység két alegységre (A, B) osztható a rétegek 

vastagsága, osztályozottsága és jellemző szemcsenagysága alapján (22b. ábra).  

 

III.3.1.3.1. III/A alegység 

Az alsó egység 3-20 cm vastagságú, jól osztályozott tufa és durvatufa rétegekből áll, 

teljes vastagsága 80 cm. Ezekben a rétegekben a horzsakövek maximálisan 3 cm 

átmérőjűek, a litoklasztok ritkák, maximum 1 cm nagyságúak. A horzsakövek mellett 

kvarc, földpát és biotit fenokristályok figyelhetők meg, amelyek maximális átmérője 3 mm.  

 

III.3.1.3.2. III/B alegység 
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Az alsó egységre fokozatos átmenettel települ a felső egység finomszemű, rosszul 

osztályozott, mállott anyaga. A rendkívül finomszemű mállott tufában elszórtan nagyobb, 

maximum 1 cm átmérőjű horzsakövek figyelhetők meg. A litoklasztok rendkívül ritkák és 

maximum néhány mm átmérőjűek. Szabad szemmel csak biotit fenokristályok figyelhetők 

meg. Az alegység alsó kontaktusa felett 40 cm-rel a finomszemű tufában elszórtan nagy 

méretű, akár 3 cm átmérőjű horzsakövek jelennek meg. E nagyobb horzsaköveket 

tartalmazó réteg felett 50 cm-rel egy kb. 50 cm vastagságú, gyengén fejlett paleotalaj-szint 

figyelhető meg, amely vastagsága horizontálisan változik. A paleotalaj-szint fölött 50 cm-

rel ismét egy maximum 3 cm átmérőjű horzsaköveket tartalmazó, rendkívül rosszul 

osztályozott réteg figyelhető meg. Az alegység felső 2 méteres részén rétegzettség nem 

látható, mivel ott egy kb. 2 méter vastagságú, jól fejlett paleotalaj alakult ki.  

 

III.3.1.4. IV. egység 

A Tibolddaróc – pincesor feltárásban a III. egység tetején kifejlődött paleotalajra a 

Harsányi Ignimbrit Egység rétegzetlen, gázszegregációs csatornákat tartalmazó ignimbritje 

települt. A Bogács – Pincesor feltárásban azonban a paleotalaj eróziós felszíne és az 

ignimbrit közé változó vastagságú jól osztályozott tufa települt. A tufasorozat több réteget 

tartalmaz, amelyek felszíne eróziós. A sorozat maximális vastagsága 0,5 m. A horzsakövek 

jellemző átmérője 0,5 cm, maximális mérete 1 cm. A rétegek jól osztályozottak, hasonlóan 

a II/A alegység rétegeihez.  

 

22. ábra (következő oldal): A III. és a IV. egység megjelenése. a) A III. egység a II. egység felszínén 

kialakult, ~2 m vastagságú paleotalajra települt; b) A III. egység a II. egységhez hasonlóan egy alsó jól 

osztályozott, durvább szemű rétegekből álló alegységből (A) és egy felső finomszemű, rosszul osztályozott 

alegységből (B) áll; a B alegységben két ~0,5 m vastagságú rétegben ~3 cm átmérőjű horzsakövek 

figyelhetők meg (réteghatár jelölve); c) A II. és a III. egység éles kontaktusa; d) A IV. egység a III. egység 

finomszemű felső részén kialakult, jól fejlett paleotalajra települ; a IV. egység jól osztályozott tufarétegeinek 

eróziós felszínére a Harsányi Ignimbrit Egység (HIE) települ. 

 



109 
 

 

 



110 
 

A kb. 20 méter vastagságú sorozat mozaikosan tárul fel a mintavételi helyeken. Az 

egyes egységek különböző megtartásúak. Legjobb állapotban a második egység őrződött 

meg, így a részletes granulometriai vizsgálatokat ezen az egységen végeztem  

 

III.3.2. A II. egység fizikai vulkanológiai jellemzői 

Mivel a bogácsi rétegsorból több rétegről állnak rendelkezésre granulometriai adatok, 

így azok bemutatása ez alapján a mintavételi hely alapján történik az alábbiakban. A fejezet 

végén azonban megtalálható az azonos rétegből származó bogácsi és tibolddaróci adatok 

összevetése is.  

A II. egység három alegységre (A, B, C) osztható a rétegek gradációja és 

granulometriai paraméterei alapján (23. ábra). A II. egységben öt litofácies különböztethető 

meg (4. táblázat). Az első litofáciesbe (LF1) durvább szemű, 4-25 cm vastagságú, 

horzsakőben gazdag, jól osztályozott rétegek tartoznak, mint például a II/A/1, 3, 4, 6, 8, 9, 

10, 12, 15 és 17 rétegek. Az LF1 rétegeinek Mdϕ értéke általában <1, a σϕ értéke 

változékony, 1-2,5 közötti. A 63 μm alatti frakció részaránya (F2) legtöbbször <10%. Ezen 

rétegek szemcseméret eloszlására jellemző a szabályos, ϕ = 1-nél megjelenő normáleloszlás 

(4. táblázat, 23. ábra, 7. elektronikus melléklet). 

A második litofáciesbe (LF2) a finomszemű, általában 1-5 cm vastagságú, akkréciós 

lapillit nem tartalmazó rétegek tartoznak (II/A/2, 5, 7, 11, 13, 14 és 16 rétegek). A Mdϕ, és 

a σϕ ezeknél a rétegeknél jellemzően 2-3 közötti. Az F2 arány nagy, 20-30% közötti. Az 

A/16 réteg szemcseloszlási diagramján a ϕ = 1-nél megjelenő domináns csúcs mellett 

megfigyelhető egy kisebb, szimmetrikus normáleloszlású csúcs is ϕ = 6-nál (4. táblázat, 7. 

elektronikus melléklet). 

 

23. ábra (következő oldal): A II. egység részletes litológiai szelvénye a granulometriai paraméterek szelvény 

menti változásával és néhány reprezentatív szemcseméret eloszlási diagrammal. LF – litofácies. Az Mdϕ és a 

σϕ az INNMAN, D.L. (1952) által definiált, ϕ-ben kifejezett (ϕ = - log2 d, ahol d a szemcseátmérő) átlagos 

szemcseátmérő, illetve osztályozottság paramétereket, míg az F2 paraméter a 63 μm-nél kisebb frakció 1 mm-

nél kisebb frakción belüli arányát jelöli (WALKER, G.P.L. 1983). A II/A alegység durvább szemű, jól 

osztályozott rétegekből áll. A II/B és C alegység pedig rendkívül finomszemű, rosszabbul osztályozott, 

akkréciós lapilliben gazdag finomtufákból épül fel. A II/B alegységen belül gyakoria rétegek normálgradált 

megjelenése (pl.: B/1, B/2). A C alegység felső ~2 m vastagságú része talajosodott, eredeti szerkezete nem 

őrződött meg, ugyanakkor a granulometriai paraméterek változása felfelé csökkenő szemcseméretet jelez. 
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Körök – bogácsi minták; négyzetek – tibolddaróci minták. A szemcseeloszlási diagramok x tengelye ϕ-ben 

értelmezendő. A fekete nyilak és az ahhoz tartozó színes körök a mágneses szuszceptibilitás anizotrópia 

(AMS) vizsgálatokhoz vett minták rétegtani helyét jelölik (vö. 26. ábra).  
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4. táblázat: A II. egységben előforduló litofáciesek jellemzői 

 

Litofácies Jellemzők Rétegek Jellemző eloszlás Interpretáció 

LF1 

durvább szemű, 4-25 

cm vastagságú, jól 

osztályozott 
durvatufa, akkréciós 

lapilli nélkül 

II/A/1, 3, 4, 

6, 8, 9, 10, 
12, 15, 17 

 

hullott piroklasztit 

LF2 

1-3 cm vastagságú, az 
LF1-nél nagyobb a 

finomszemű frakció 

részaránya 

II/A/2, 5, 7, 

11, 13, 14, 
16 

 

hullott piroklasztit 

LF3 

8-80 cm vastagságú, 

az alsó 1 cm-es részen 
durvábbszemű, jól 

osztályozott tufa, 

felső részén akkréciós 
lapillit tartalmazó 

finomtufa 

II/B/1, 2, 3, 
4, 5, 6 

 

hullott, vagy híg 

piroklaszt 

sűrűségárakból 
lerakódott 

freatomagmás 
piroklasztit 

LF4 

30-40 cm vastagságú, 

finomszemű, nagy 
mennyiségű ~1 cm 

nagyságú akkréciós 

lapillit tartalmazó, 
gradációt nem mutató 

finomtufa 

II/C/2, 4, 6 

 

freatomagmás 

hullott piroklasztit 
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LF5 

~10 cm vastagságú, 

néhol 

keresztrétegzett, 
durvábbszemű 

rétegek 

III/C/1, 3, 

5 
 

felszínen lefolyó 
víz által a kitörés 

alatt (?), vagy a 

vulkanizmus 
szünetében 

áthalmozott 

anyag 

 

A harmadik litofáciesbe (LF3) normál gradált belső szerkezetű, az alsó 1-2 cm-es 

részén durvább szemű, jól osztályozott, a felső részén extrém finomszemű, akkréciós 

lapillit tartalmazó rétegek tartoznak (II/B Alegység 1, 2, 3, 4, 5, 6 rétegei). Mind a Mdϕ, 

mind a σϕ nagy mértékben eltér a B/1 és a B/2 rétegek alsó és felső része között (24. ábra). 

A Mdϕ 0,26-ról 0,94-re, illetve 0,45-ről 3,66-ra, a σϕ pedig 1,61-ről 3,11-re, valamint 1,93-

ról 2,57-re nő az alsó, vékony, durvább szemű alapi rész és a felső, finomszemű, akkréciós 

lapillit tartalmazó részek között. A rétegek alján nagyjából szimmetrikus, unimodális 

normáleloszlás figyelhető meg ϕ = 1-nél. A rétegek felső részén ehhez a csúcshoz egy 

második, ϕ = 6-nál jelentkező finomszemű csúcs társul (4. táblázat, 24. ábra, 7. 

elektronikus melléklet), így itt bimodális eloszlások figyelhetők meg. A B/2 réteg felső 

részének rossz osztályozottságát az okozza, hogy a két csúcs nagyjából azonos nagyságú.  

A negyedik litofáciesbe (LF 4) tartozó rétegek a C alegység alsó részén jelennek meg. 

Ezek a rétegek 20-30 cm vastagságúak, finomszeműek, nagy mennyiségű ~1 cm nagyságú 

akkréciós lapillit tartalmaznak és nem mutatnak gradációt. A Mdϕ értékeik 3 és 4 közöttiek. 

A σϕ 2 és 3 közötti, az F2 értéke 40%, vagy annál is nagyobb.  

Az ötödik litofáciesbe (LF 5) a C alegység alsó részén megfigyelhető három, 

maximum 10 cm vastagságú, gyenge keresztrétegzettséget mutató, horzsakő, illetve kvarc, 

földpát és biotit fenokristály töredékekből álló, szemcsevázú lencséket tartalmazó rétegek 

tartoznak.  

 

24. ábra (következő oldal): A II/B/1 (a) és a II/B/2 (b) rétegek alsó és felső részének szemcseeloszlása. 

Mindkét rétegen belül megfigyelhető, hogy a réteg alsó részén jellemző szemcsepopulációhoz a réteg felső 

részén nagy mennyiségű finom hamu keveredik.  
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Az A, illetve a B és C alegységek rétegei tehát rendre eltérő Mdϕ, σϕ és F2 értékeket 

mutatnak (23., 25. ábra). Az A alegység rétegeinek Mdϕ értéke általában <1, ez alól 

kivételt csupán az LF2-be tartozó A/2 és A/16 réteg képez. A B alegységben a Mdϕ ezzel 

szemben általában >3, mint például a B/4, B/5, B/6 és a B/8 réteg alsó és középső részén. A 

Mdϕ csak a B/1, B/2 és a C/7 középső és paleotalaj alatti részén kisebb, mint 3.  

A σϕ értékek szintén rendre eltérnek az A, illetve a B és C alegységnél (23., 25. ábra). 

A σϕ felfelé haladva fokozatosan nő, azaz a rétegek osztályozottsága romlik. Az A 

alegység alsó részén az A/2 és az A/3 rétegek σϕ értéke 1-1,5 közötti. Az A alegység 

tetején települt rétegek (A/16 és A/17) osztályozottsága rosszabb (σϕ = 2-3). A B alegység 

sokkal rosszabbul osztályozott, mint az A. Az A alegység rétegeivel megegyező 

osztályozottság (σϕ = 1-2) itt csupán a reverz gradációt mutató B/1 és B/2 rétegek legalsó, 

durvább szemű részénél, illetve a C/7 réteg közepén figyelhető meg. A többi rétegben a σϕ 

jellemzően 2-nél nagyobb.  
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25. ábra: A II. egység rétegeinek, illetve szilíciumgazdag, freatomagmás kitöréstermékek Mdϕ és σϕ (a), 

valamint F1 és F2 (b) értékei. Az Mdϕ és σϕ az INNMAN, D.L. (1952) által definiált, ϕ-ben kifejezett átlagos 

szemcseátmérőt és szórást jelölik. Az F1 az 1 mm-nél kisebb szemcsék arányát jelöli a teljes üledéken belül, 

az F2 pedig a 63 μm-nél kisebb szemcsék arányát az 1 mm-nél kisebb frakcióban (WALKER, G.P.L. 1983). Az 

a) diagramon feltüntettem a piroklaszt sűrűségár-üledékek (PDCD) és a hullott piroklasztitok jellemző Mdϕ 

és σϕ értékeit WALKER, G.P.L. (1971) alapján. Fekete szimbólumok – A alegység rétegei; Szürke 

szimbólumok – B és C alegységek rétegei; körök – bogácsi minták; négyzetek – tibolddaróci minták. A II/B 

és C alegységek finomszemű rétegeinek értékei mindkét diagramon átfednek a freatopliniusi kitörésekből 

származó piroklasztitok mezőivel.  
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A 63 μm alatti frakció aránya az A alegységben jellemzően <10% (23., 25. ábra). 

Kivételt csupán az A/16 és az A/17 rétegek képeznek, ahol az F2 értéke 30, illetve 10-20%. 

A B alegységben az F2 > 40%, kivéve a B/1, B/2 rétegek vékony alsó, durvább szemű, 

valamint a C/7 réteg paleotalaj alatti részét.  

Az azonos rétegek Bogácson, valamint Tibolddarócon nagyon hasonló granulometriai 

paramétereket mutatnak (23. ábra). Az egyes paraméterek közti eltérés <15%. Nagyon jó 

egyezés figyelhető meg az A/3, A/6, A/8, A/10, A/15, A/16 és A/17 rétegek között. Eltérő 

σϕ érték jellemzi a B1 réteg alsó részének két kibukkanását: míg Bogácson σϕ = 1,61, 

addig Tibolddarócon 2,56. A Mdϕ értékek azonban itt is nagyon hasonlónak, 0,26-nak és 

0,70-nek adódnak. Szintén eltérő a C/7 réteg paleotalaj alatti részének Mdϕ és σϕ értéke: 

Bogácson 1,2-nek, illetve 2,2-nek, Tibolddarócon pedig 4-nek és 2,6-nak adódnak.  

 

III.3.3. Mágneses szuszceptibilitás anizotrópia 

A vizsgált minták átlagos mágneses suszceptibilitása nagyon gyenge, 40-140 x 10-6 

SI közötti. Nagyobb, 120-140 x 10-6 SI átlagos szuszceptibilitás csak a III. egység felső, 

talajosodott részénél figyelhető meg. A többi mintavételi pontról származó minták átlagos 

szuszceptibilitása döntően 50 x 10-6 SI alatti. 

A vizsgált rétegek mágneses szuszceptibilitás anizotrópiája mind az ellipszoidot leíró 

alaki paramétereket, mind a fő szuszceptibilitások eloszlását tekintve gyenge (26. ábra). A 

vizsgált 70 db minta 51%-ának F-statisztika eredménye negatív, azaz <3,4817, tehát itt a 

szuszceptibilitás ellipszoid statisztikailag izotróp, azaz gömb. A P’ csupán 3 mintánál 

nagyobb, mint 1%. A legnagyobb P’ 1,2%. A P’ általában <0,5%, ami alól kivételt csupán a 

II/B/4 réteg képez, ahol P’ ~ 0,7%. Valamennyi réteg nagy szórást mutat az ellipszoid 

alakját tekintve (-1 < T< 0,8).  

A fő szuszceptibilitások eloszlása a II/B/4 réteget kivéve kaotikus, a három fő 

szuszceptibilitás keveredik, nem alkot statisztikusan elkülönülő csoportokat (27. ábra). A 

legjobb csoportosulás a II/B/4 réteg felső részénél figyelhető meg, ahol mindhárom fő 

szuszceptibilitás jól csoportosul. A Kmin tengelyek vertikálisak, a Kmax tengelyek Ny-K-i 

irányba, a Kint tengelyek pedig É-D-i irányba mutatnak. A II/B/2 réteg alsó résznél a Kmax 
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szuszceptibilitások szintén Ny-K irányt mutatnak, ugyanakkor itt a Kmin és Kint 

szuszceptibilitások keverednek.  

 

 
 

26. ábra: A bogácsi és tibolddaróci piroklasztit sorozat néhány rétegének P’ és T értéke. A minták pontos 

rétegtani helyzete a 19. és a 23. ábrán látható. A Bükkaljai rétegek mágneses szuszceptibilitás anizotrópiája 

jóval gyengébb, mint a freatomagmás alapi torlóárak üledékei (Procida, Linosa, Peperino Albano torlóár 

üledékek) és a disztális, finomszemű ignimbrit fáciesek (Caviahue ignimbritek) esetében.  

 

27. ábra (következő oldal): A vizsgált rétegek fő szuszceptibilitásainak eloszlása alsó félgömb 

sztereografikus projekciókon. A kék négyzetek a Kmax, a zöld háromszögek a Kint, a rózsaszín körök pedig a 

Kmin szuszceptibilitásokat jelölik. A nagyobb szimbólumok a középértékek. N – minták száma. A (B) jelzésű 

minták Bogácsról, a (Td) jelzésűek pedg Tibolddarócról lettek begyűjtve. A II/B/4 réteg felső részéről 

származó minták (f) kivételével az összes többi réteg kaotikus eloszlást mutat.  
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III.4. Diszkusszió 

III.4.1. Freatomagmás rétegek a II. egységben 

A jól megőrződött és feltárt hullott piroklasztitok freatomagmás eredetének 

meghatározása nagy számú és térben egyenletesen eloszló feltárás alapján lehetséges. Így 

meghatározható a teljes üledék szemcseméret szerinti eloszlása (total grain size 

distribution, WALKER, G.P.L. 1981), illetve az izopach vonalak interpolációjával 

lehetségessé válik a piroklasztit elhelyezése a D-F diagramon (WALKER, G.P.L. 1973; 

magyarul lásd KARÁTSON, D. 1998). A víz-magma kölcsönhatás következtében 

végbemenő freatopliniusi kitörések és a tisztán magmás pliniusi kitörések által 

befedett terület (D; Dispersal) ugyanis hozzávetőlegesen azonos, a fragmentáltsági 

foka (F, Fragmentation index) azonban a freatomagmás piroklasztitoknak jóval 

nagyobb, akár >90%. Az új-zélandi Oruanui formáció 1-5 (Member 1-5) freatopliniusi 

tagjainak teljes szemcseeloszlásából számított Md értéke 0 és 5 ϕ között, a σ értéke pedig 

1.5 és 4 ϕ között változik, így sokkal finomabb szeműek és rosszabbul osztályozottak, 

mint az azonos kitörési központból származó és nagyjából azonos nagyságú területet 

befedő pliniusi rétegek (SELF, S.–SPARKS, R.S.J. 1978). Szintén markánsan eltér a 

pliniusi és freatopliniusi piroklasztitok Mdϕ és σϕ értékeiben megfigyelhető változás a 

kitörési központtól számított távolság függvényében. A freatopliniusi Hatepe hamu 

esetében például a kitörési központtól távolodva konstans ~15% a 63 μm-nél kisebb (>4ϕ) 

frakció tömegaránya (WALKER, G.P.L. 1981). Az Askja 1875-ös kitörésének D rétege, 

amely tipikus pliniusi szórt piroklasztit (WALKER, G.P.L. 1973) a kitörési központtól 58 

km-re ~5%, a kitörési központtól 110 km-re azonban ~43% a 0,25 mm-nél kisebb (>2ϕ) 

frakciót tartalmaz (SPARKS, R.S.J. et al. 1981). Ugyanennek a kitöréssorozatnak a C 

egysége, amely freatopliniusi kitörésekből származik, a kitörési központtól 2 km-re 10%, 

58 km-re pedig 20% 2ϕ frakciót tartalmaz (SPARKS, R.S.J. et al. 1981). Mivel a vizsgált 

rétegek egyelőre csupán a Bogács és Tibolddaróc feltárásokban tanulmányozhatók, 

így sem a piroklasztitok teljes szemcsenagyság eloszlását, sem a D és F értékét, sem 

pedig a granulometriai paraméterek transzekt menti változását nem lehetséges 

meghatározni. A Bogács és a Tibolddaróc feltárások közötti légvonalbeli távolság 8,6 km. 
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A granulometriai paraméterek hibahatáron belül azonosak a A/3, A/6, A/8, A/10, A/15, 

A/16 és A/17 rétegek mindkét kibukkanása esetében. A két kibukkanás közötti eltérés a 

granulometriai paraméterekben csupán két rétegnél figyelhető meg. A B1 réteg alsó 

részénél a Mdϕ hasonló, 0,26 és 0,70, ugyanakkor a σϕ érték Bogácson 1,61, 

Tibolddarócon pedig 2,56. Mivel ezek a minták a B/1 réteg alsó kb. 1 cm vastagságú 

durvább szemű részéből származnak, elképzelhető, hogy a különbséget az okozza, hogy a 

tibolddaróci mintázásnál nagyobb mennyiségű finom hamu került begyűjtésre a réteg 

felsőbb, finomszemű részéből. Szintén eltérő a C/7 réteg paleotalaj alatti részén mind a 

Mdϕ (Bogács: 1,2; Tibolddaróc: 4) mind a σϕ értéke (Bogács: 2,2; Tibolddaróc: 2,6). 

Ennek hátterében az áll, hogy a II. egység teteje eltérő mértékben erodálódott és 

talajosodott a két mintavételi helyen, így a paleotalaj alatt más és más rétegek figyelhetők 

meg és lettek megmintázva a két kibukkanásban. Annak ellenére tehát, hogy szinte 

minden réteg Mdϕ értéke azonos a két feltárásban, a 8,6 km-es távolság nem teszi 

lehetővé annak kijelentését, hogy a kitörési központtól való távolság függvényében 

nem változnak a granulometriai paraméterek. Ilyen kis távolságon ugyanis nem csak a 

freatopliniusi, hanem a pliniusi kitöréstermékek disztális anyagai sem mutatnak mérhető 

változást az Mdϕ értékben (LIRER, L. et al. 1973). 

Idős, rosszul feltárt Si-gazdag piroklasztitok freatomagmás eredete azok alapján 

a bélyegek alapján feltételezhető, amelyeket a víz okozta fragmentáció hagy a 

piroklasztokon, illetve amelyek a kitörési felhőben, vagy a piroklaszt sűrűségárban 

lévő víz hőmérséklet csökkentő és összetapasztó hatása miatt jelennek meg. 

Freatomagmás eredet feltételezhető tehát, amennyiben: 1) nagy a <63 μm alatti frakció 

aránya (MCPHIE, J. 1986); 2) gyakori az akkréciós lapilli és/vagy a horzsaköveket finom 

hamu burkolja (coated pumice; WILSON, C.J.N. 2001; ELLIS, B.–BRANNEY, J. 2010); 3) a 

piroklaszt sűrűségár-üledékek nem összesültek, esetleg szenesedett növényi 

maradványokat tartalmaznak (PORRECA, M. et al. 2008); 4) a <63 μm alatti frakcióban az 

üvegszilánkok blokkos, szögletes alakúak, hólyagüregességük kisebb fokú, mint a 

kigázosodás okozta magmás fragmentáció esetén (HEIKEN, G.H.–WOHLETZ, H. 1985).  

A freatomagmás kitörésekből származó piroklasztitok általában rosszabbul 

osztályozottak, mint a magmás robbanásos kitörések termékei, aminek oka a finom 
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hamu víz általi összetapadása és aggregátumok formájában történő kihullása (25a, b. ábra; 

SELF, S.–SPARKS, R.S.J. 1978; SPARKS, R.S.J. et al. 1981). A Mdϕ vs. σϕ diagramon a B és 

C alegység rétegei az Askja 1875-ös kitöréséből származó freatopliniusi szórt tufa (SPARKS, 

R.S.J. et al. 1981), a Kos Plató Tufa „hamugazdag fáciesének” (ALLEN, S.R.–CAS, R.A.F. 

1998), a Nápolyi Sárga Tufa hamuaggregátumainak (COLE, P.D–SCARPATI, C. 1993), és az 

Oruanui Formáció 1, 5. tagjának freatopliniusi szórt és piroklaszt sűrűségár-üledékeinek 

(SELF, S. 1983) értékeivel fednek át. Az F1 vs. F2 diagramon a B és C alegység értékei a 

Kos Plató Tufa freatopliniusi rétegeinek mezőjébe esnek.  

A B és a C alegység nagy mennyiségű 63 μm-nél kisebb frakciót tartalmazó 

rétegeiben (LF3, LF4) tömeges az akkréciós lapilli, ami arra utal, hogy a nagy 

mennyiségű finom frakció ezekben a hamuaggregátumokban tárolódik. Az általános 

rosszul osztályozottság tehát annak köszönhető, hogy az >1 mm átmérőjű horzsakövek 

mellett nagy mennyiségű 63 μm-nél kisebb méretű hamu is kihullott a vizsgált pontokban 

akkréciós lapilli formájában. Az akkréciós lapilli jelenléte a piroklasztitokban azt jelzi, 

hogy a kitörési felhő, vagy a piroklaszt sűrűségár bizonyos részében nagy mennyiségű 

vízgőz volt jelen. Bár akkréciós lapilli előfordulhat olyan nem freatomagmás 

kitöréstermékekben is, ahol a kitörési felhőbe nagy mennyiségű atmoszferikus H2O 

keveredik (FOLCH, A. et al. 2010), az akkréciós lapilli tömeges jelenléte a freatomagmás 

eredet legáltalánosabb indikátora még idős, rosszul feltárt piroklasztitok esetében is 

(MCPHIE, J. 1986; BRANNEY, J. 1991; ELLIS, B.–BRANNEY, J. 2010).  

A II. egységben felfelé haladva fokozatosan nő a <63 μm-nél kisebb frakció 

részaránya (F2), illetve az A alegységben hiányzik, a B és C alegységekben azonban 

tömeges az akkréciós lapilli (21e, f. ábra). Míg az A alegységben domináns az LF1, amely 

Mdϕ értéke jellemzően <1, addig a B és C alegységekben domináns LF3 és LF4 jellemző 

Mdϕ értéke >3. Ehhez hasonlóan, az A alegységben általában <10%, míg a B és C 

alegységekben >30% a 63 μm-nél kisebb frakció aránya. Ritkán „száraz” magmás kitörések 

üledékeiben is megfigyelhető a <63 μm-nél kisebb frakció szokatlanul nagy aránya, mint 

például az Eyjafjallajökull 2010-es kitöréssorozatának 3. fázisából származó tefra esetében 

(DELLINO, P. et al. 2012), és akkréciós lapilli előfordulhat nem freatomagmás eredetű 

tefrákban is (FOLCH, A. et al. 2010). Ennek ellenére a <63 μm-nél kisebb frakció nagy 
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aránya és az akkréciós lapilli tömeges jelenléte alapján feltételezhető a B és C 

alegységek rétegeinek freatomagmás eredete. A B és C alegységek freatomagmás 

eredetét tovább erősíti, hogy a II. egység rétegsorában eróziós felszínek, talajosodott 

szintek nem figyelhetők meg, illetve az egyes rétegek azonos fenokristályokat 

tartalmaznak. Ezek alapján valószínű, hogy a II. egység rétegsora viszonylag rövid időn 

belül rakódott le és egy kitörési központból származik. Valószínűsíthető, hogy az A és a 

B, illetve C alegységek közti markáns különbség hátterében a víz-magma arány 

megváltozott aránya áll. Mivel a száraz magmás és freatomagmás eredet eldöntése a 

keletkezett piroklasztitok alapján számos esetben bonyolult feladat (WHITE, J.D.L.–

VALENTINE, G.A. 2016), a B és C alegységek freatomagmás eredetének alátámasztására 

további módszerek alkalmazása szükséges (III.4.5 fejezet)  

A II. egységben markáns eróziós határok vagy áthalmozásra utaló üledéktani 

bélyegek nem látszanak. Ez alól kivételt csupán a II/C/1, 3 és 5 rétegek képeznek, amelyek 

gyakran keresztrétegzettek vagy lencsés megjelenésűek, néhány mm átmérőjű, jól 

osztályozott horzsakő töredékeket és fenokristály töredékeket tartalmaznak. Ezek a rétegek 

a lerakódással egyidőben, vagy két kitörési esemény közötti rövid szünetben mehettek 

végbe. Mivel ezek a rétegek az akkréciós lapilliben leggazdagabb rétegek között 

helyezkednek el, olyan eróziós események maradványaiként értelmezhetők, ahol a 

kitörési felhőben lévő nagy mennyiségű víz vonalas eróziót végez a laza, 

konszolidálatlan hamuban. Ilyen folyamat az Oruanui sorozat Hatepe Hamuja esetében 

ismert (WILSON, C.J.N. 2001).  

A hosszabb szünetre, vagy eróziós eseményre utaló jelenségek hiánya azt 

valószínűsíti, hogy a II. egység egy viszonylag rövid időszak alatt lerakódott sorozat, 

amiben a kezdeti főként magmás kitöréseket (A alegység) időben előre haladva 

freatomagmás kitörések váltották fel (B alegység, C/1-5 réteg), majd pedig a sorozat 

utolsó kitöréstermékei ismét alapvetően száraz magmás kitörések termékei (C/7). A 

sorozat lerakódásának első részében (A alegység) a forró olvadék nem lépett érintkezésbe 

vízzel. A B és C alegységek lerakódásakor azonban már általánossá vált a víz jelenléte a 

kitörési központ területén. A vízhatás ilyen irányú megváltozása feltételezhető tengeri, 

tavi, vagy mocsaras környezetben kialakult kalderáknál, ahol kezdetben a kráter 
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belseje száraz, a külső víz elől elzárt. A pliniusi robbanásos kitörések során azonban a 

kaldera részlegesen beszakadhat, ami utat enged a külső víznek, ez pedig a forró 

olvadékkal keveredve extenzív freatomagmatizmust eredményez. A freatomagmás 

hatás csökkenése az egység C alegységének felső részében arra utal, hogy a kaldera 

belsejébe került víz a freatomagmás kitöréseknél elhasználódott, emiatt a kitöréssorozatot 

ismét száraz magmás események zárták. Hasonló eseménysorozatot rögzítenek a 

Minószi Tufa 3. és 4. kitörési szakaszából származó piroklasztitok (HEIKEN, G.–

MCCOY, F. 1984, DRUITT, T.H. et al. 1999). Az 1. szakasz kezdeti pliniusi aktivitása a 2. 

szakaszban – a tengervíznek a kürtőbe repedéseken, hasadékokon történő beszivárgása 

miatt – freatomagmásra változott. Később, a 3. szakaszban a freatomagmás hatás már a 

kaldera részleges beszakadása következtében bejutó víz miatt folytatódott.  

A vizsgált bükkaljai rétegsor analóg képződményének tekinthető az új-zélandi 

Taupo vulkáni zóna 26 500 éves Oruanui sorozata (SELF, S. 1983; WILSON, C.J.N. 

2001). A két képződmény hasonlóságát egyrészt a száraz magmás és nagy víz:magma 

arányú freatomagmás kitöréstermékek kölcsönös jelenléte (SELF, S. 1983), valamint az 

adja, hogy a rétegsorokban pliniusi, freatopliniusi szórt piroklasztitok és vékony, 

freatomagmás ignimbritek egyaránt megtalálhatók (WILSON, C.J.N. 2001). Az összetett 

Oruanui sorozat lerakódása vélhetően néhány hónap alatt ment végbe, amelynek során 

hosszabb nyugalmi periódusok és rövidebb aktív – heves vulkáni működéssel jellemezhető 

– szakaszok váltakoztak (WILSON, C.J.N. 2001). A rétegsorok fizikai hasonlósága 

alapján feltételezhető, hogy a II. egység is csupán néhány hét, vagy néhány hónap 

leforgása alatt rakódott le, majd pedig egy hosszabb nyugalmi periódus következett, 

amely alatt kialakulhatott az egység tetején megfigyelhető paleotalaj.  

 

III.4.2. A II. egység rétegeinek genetikai értelmezése 

A hullott és a piroklaszt sűrűségárakból lerakódott piroklasztitok legegyszerűbben a 

rétegek belső szerkezete, illetve osztályozottsága alapján különböztethetők meg. A hullott 

piroklasztitok jól osztályozottak (WALKER, G.P.L. 1981) és konstans vastagságúak, 

követik a paleofelszín egyenetlenségeit (MCPHIE, J. et al. 1993). Ettől eltérően a 
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piroklaszt sűrűségárak a gravitáció hatására elsősorban a topográfia mélyedéseiben 

mozognak, a völgyek közötti hátakra csupán az ár híg szegélyéből kiülepedő burkoló 

piroklasztitok (veneer deposits; FREUNDT, A. et al. 2000) települnek. A topográfiai 

mélyedésekhez csatolt mozgás következtében az ignimbritek változó vastagságúak. A 

híg, turbulensen áramló piroklaszt sűrűségárakból kirakódó piroklasztitok gyakran 

keresztrétegzettek, dűneszerkezeteket tartalmaznak (VALENTINE, G.A.–FISHER, R.V. 

2000; WILSON, C.J.N.–HOUGHTON, B.F. 2000), ami alapján egyértelműen elkülöníthetők a 

hullott piroklasztitoktól. Az ignimbritek osztályozottsága rosszabb, mint a hullott 

piroklasztitoké (WALKER, G.P.L. 1981).  

Nagy energiájú freatomagmás kitörésekből származó piroklasztitok esetén 

azonban az osztályozottságon és a rétegek vastagságán alapuló genetikai interpretáció 

nem megbízható. A Si-gazdag, freatomagmás kitörésekből származó hullott 

piroklasztitok gyakran rosszul osztályozottak (SELF, S.–SPARKS, R.S.J. 1978). Ennek 

oka, hogy a kitörési felhőben lévő nagy mennyiségű víz hatására a finom hamu összetapad 

és aggregátumok formájában kihullik (FOLCH, A. et al. 2010; GILBERT, G.S.–LANE, S.J. 

1994; WILSON, C.J.N. 2001). A Kos Plató Tufa hamugazdag, szórt A egységének Mdϕ 

értékei jellemzően 2 és 4 között, σϕ értékei pedig 1 és 3 között szórnak, így átfednek 

WALKER, G.P.L. (1981) klasszifikációs diagramján a finomszemű ár-piroklasztitokkal (25. 

ábra).  

További kihívást jelent az elkülönítés szempontjából, hogy a víz-magma 

kölcsönhatás következtében kialakuló kitörési felhők peremrégiója összeomolhat, 

amely atipikus, rendkívül híg, turbulensen áramló, nedves piroklaszt sűrűségárakat, 

így atipikus ignimbriteket eredményez (PALLADINO, D.M.–TADDEUCCI, J. 1998). Az 

Oruanui A, B és C típusú ignimbritek (WILSON, C.J.N. 2001) például: 1) csupán néhány 

cm vastagságúak; 2) konstans vastagsággal burkolják a topográfiát; 3) gyakran 

normál gradáltak; 4) rosszul osztályozottak; 5) alsó kontaktusuk rendkívül éles, de 

nem eróziós; 6) nagyon finom szeműek; 7) gyakran nagy mennyiségű akkréciós lapillit 

tartalmaznak.  

Az A alegységbe tartozó LF1 és LF2 rétegek konstans vastagsága (21a, b, d. ábra), 

viszonylagos jó osztályozottsága (Mdϕ = 1-2) szórt eredetre utal. Az egyes frakciók 
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arányát bemutató diagramokon jól látható (4. tábázat; 23. ábra; 7. elektronikus melléklet), 

hogy ezekre a piroklasztitokra jellemző a ϕ = 1-nél megjelenő, szabályos, normál 

eloszlás. Ez a típusú eloszlás tipikus pliniusi szórt rétegek esetében (LIRER, L. et al. 1973). 

Azoknál a rétegeknél, ahol az osztályozottság rosszabb, azaz σϕ > 2 a ϕ = 1-nél 

(A/15,16,17) megjelenő csúcs mellett megfigyelhető egy második, sokkal kisebb csúcs is 

ϕ = 6-nál. Az alárendelt mennyiségű finom frakció jelenléte kis mértékű 

aggregátumképződésre utal. Ez kialakulhat a finom hamu elektrosztatikus töltődése 

következtében fellépő csomósodás miatt (SOREM, R.K. 1982), illetve kis mennyiségű 

nedvesség következtében a nagyobb horzsakövek felületén finom hamuborítás képződhet 

(coated pumices; ALLEN, S.R.–CAS, R.A.F. 1998). 

A B egységben domináns LF3-ba sorolható rétegek alsó kontaktusa éles, az alsó 0,5-1 

cm-es részük jól osztályozott, 1-3 mm átmérőjű horzsakő- és fenokristály töredékekből áll, 

illetve jellemző a felfelé fokozatosan finomodó, normálgradált belső szerkezetük, valamint 

a felső részükön nagy mennyiségű akkréciós lapilli megjelenése (21e, f. ábra). Ezek a 

jellemzők szórt eredetre utalnak. A II/B/2 és a II/B/4 rétegek átlagos mágneses 

szuszceptibilitása nagyon kicsi, 40-60 * 10-6-on SI. Ennek ellenére a két vizsgált réteg 

gyenge mágneses szuszceptibilitás anizotrópiát mutat (26, 27. ábra). Ezeknél a 

rétegeknél a Kmin tengelyek kvázi vertikálisak, jól csoportosulnak, a II/B/2 rétegben a 

Kmin és a Kint tengelyek övszerűen keverednek. A Kmax tengelyek mindkét rétegben K-

Ny-i irányú deklinációt mutatnak. A P’ ~1%, így a vizsgált minták közül legnagyobb a B 

alegység két vizsgált rétegében. Valamennyi vizsgált réteg P’ értéke jóval kisebb, mint a 

Procida, Linosa és Pepperino Albano freatomagmás torlóár-üledékek, valamint a 

Caviahue disztális ignimbritek értékei (26. ábra). A Procida és Linosa minták bazaltos 

tufagyűrűk néhány kilométeres körzetében híg, nedves, turbulensen áramló torlóárakból 

lerakódott, finomszemű, síkrétegzett piroklasztit fáciest képviselnek (CAGNOLI, B.–

TARLING, D.H. 1997). A Pepperino Albani minták a Colli Albani kitörési központjától ~10 

km-es távolságról, a freatomagmás ignimbrit disztálisabb, kisebb energiájú fácieséből lettek 

begyűjtve (PORRECA, M. et al. 2003). A Caviahue minták a Caviahue kaldera két 

ignimbritjének disztális, a kitörési központtól >20 km-es távolságra lerakódott finomszemű, 

különböző mértékben összesült fáciesét reprezentálják (ORT, M.H. 2015). Mivel a 
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bükkaljai minták sokkal gyengébb mágneses anizotrópiát mutatnak, mint a 

freatomagmás torlóár-üledékek és az ignimbritek disztális fáciese (26. ábra), 

feltételezhető, hogy azok lerakódásakor nem volt laterális nyírás, azaz szórt 

eredetűek, ellentétben az erősebb mágneses anizotrópiát mutató piroklaszt 

sűrűségárak üledékeivel. Kivételt képeznek a B alegység rétegei, ahol gyenge mágneses 

anizotrópia figyelhető meg, ami alapján feltételezhető, hogy ez esetben nem tiszta 

piroklaszt-hullásról, hanem minimális laterális szállítódásról – így híg, turbulensen 

áramló, kis energiájú piroklaszt sűrűségárakból való lerakódásról – beszélhetünk. A 

mért, rendkívül gyenge mágneses anizotrópia hátterében azonban részben a gyenge átlagos 

szuszceptibilitás is állhat, hiszen az a bükkaljai minták esetében 40-60 * 10-6 SI, a 

referencia üledékek esetében ezzel szemben >800 * 10-6 SI. 

A következtetést piroklaszt-árból való lerakódásra szintén megerősíti a LF3 és az 

Oruanui sorozat A fázisa („Phase A”) során lerakódott vékony piroklaszt sűrűségár-

üledék (WILSON, C.J.N. 2001) megjelenésének hasonlósága. A képződmények közös 

jellemzője a legfeljebb néhány 10 cm-es konstans rétegvastagság, az éles, de nem eróziós 

alsó kontaktus, a normál gradált belső szerkezet, a nagy mennyiségű akkréciós lapilli-

tartalom a felső részen és a rossz osztályozottság. A hasonló megjelenés és az anizotróp 

mágneses szövet alapján feltételezhető, hogy az LF3 rétegek olyan turbulens, híg 

piroklaszt sűrűségárakból rakódtak le, amelyek energiája kezdetben nagyobb volt, így 

durvább szemű anyagot raktak le, majd pedig fokozatosan csökkent és átalakult 

kihullás dominálta lerakódási közeggé (WILSON, C.J.N. 2001). A rétegek felső részén 

megjelenő, kizárólag ép akkréciós lapillit tartalmazó rész az ár feletti vízgőzben és 

finom hamuban gazdag felhőből rakódott le. Szintén analóg képződményeknek 

tekinthetők a Hatepe pliniusi piroklasztitjába települt, a Taupo-tótól ÉK-i irányba ~30 km 

távolságig nyomozható <7 cm vastagságú, rosszul osztályozott, konstans vastagságú ún. A1 

és A2 piroklaszt sűrűségár-üledékek. Ezek a képződmények olyan kis energiájú és 

hőmérsékletű, turbulensen áramló piroklaszt sűrűségárakból rakódtak le, amelyek nagy 

mennyiségű vizet tartalmaztak és a minimális laterális szállítódás mellett jelentős volt a 

kihullás is (TALBOT, J.P. et al. 1994).  
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A LF4-be tartozó rétegek nagy mennyiségű akkréciós lapillit tartalmaznak, de – az 

LF3-mal szemben – nem mutatnak normál gradált belső szerkezetet. Ezeket a rétegeket az 

LF5-be tartozó <10 cm vastagságú, helyenként keresztrétegzett vagy lencseszerű 

megjelenésű képződmények tagolják. A LF4 rétegek a II. egység legfinomabb szemű 

rétegei, Mdϕ értékük 3 és 4 közötti, F2 értékük >35%. Az LF4 rétegek emellett rendkívül 

rosszul osztályozottak, σϕ értékeik 2,4-2,7 közöttiek. A finom frakció nagy tömegaránya, 

valamint az akkréciós lapilli tömeges jelenléte erős freatomagmás hatásra utal ezeknél 

a rétegeknél. Az eloszlásdiagramokon a ϕ = 2-nél és a ϕ = 6 nál megjelenő csúcsok mind a 

Bogácsról, mind a Tibolddarócról származó minták esetében megközelítőleg azonos 

magasságúak és szabályos normáleloszlás mutatnak. Ez arra utal, hogy a durvább szemű 

anyag mellett nagy mennyiségű finom hamut tartalmaznak a rétegek, amely az 

akkréciós lapillusokban tárolódik. Ez az eloszlástípus az Oruanui sorozat azon 

rétegeinél jellemző, amelyek a leginkább vízgazdag kitörési felhőből rakódtak le, és a 

lerakódáskor nagy mennyiségű folyékony víz volt jelen (WILSON, C.J.N. 2001). Az Oruanui 

sorozatban a Rotongaio és a Hatepe hamu esetében olyan nagy mennyiségű víz volt a 

lerakódó anyagban, hogy a vízcseppek kezdetben szindepozíciós (a lerakódással egyidejű) 

csepp- majd vonalas eróziót okoztak (WALKER, G.P.L. 1981). A II/C/1,3 és 5 rétegek 

keresztrétegzettsége, változó vastagsága és durvább szemű, jól osztályozott 

megjelenése úgy értelmezhető, mint olyan, a lerakódással egyidőben, vagy kicsivel az 

után keletkezett áthalmozott üledék, amely a felszínre zúduló, majd lefolyó 

csapadékvíz hatására mobilizálódott. Ezek a képződmények durvább szeműek, mint a 

befoglaló finomtufák. Ez arra utal, hogy a lefolyó víz a legfinomabb frakciót elszállította.  

A II/C/7 egység mállott, ennek következtében az eredeti rétegzettsége nem 

tanulmányozható, a feltárásokban rétegzetlen, homogén tufaként jelenik meg. A II/C/7 

egység középső részéről és a paleotalaj alatti szintből származó minták granulometriai 

jellemzői azonban eltérnek egymástól, ami arra utal, hogy az egység nem homogén, 

hanem több rétegből épül fel. Míg a C/7 egység alsó részén 3,5 (Bogács), illetve 3,62 

(Tibolddaróc), a bázis felett 1 méterrel pedig 2,92 a Mdϕ értéke, addig a paleotalaj alatti 

szintben a Mdϕ 3,95 (Bogács), illetve 1,17 (Tibolddaróc). Ehhez hasonlóan a σϕ értékek is 

2,7-ról 1,6-ra, majd pedig a paleotalaj alatt ismét 2,2-re (Bogács), illetve 2,6-ra 
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(Tibolddaróc) változnak. A granulometriai paraméterek változása a II/C/7 egységben azt 

jelzi, hogy a freatomagmás hatás a II/B alegységben és a II/C alegység alsó részén volt 

a legerősebb, majd a rétegsor felső részén ismét durvább szemű rétegek rakódtak le 

kisebb víz:magma aránnyal jellemezhető kitörésekből. A II/C/7 réteg különböző 

szintjeiből származó minták sem az ellipszoidok alakját, sem pedig a fő szuszceptibilitások 

eloszlását tekintve nem mutatnak mágneses szuszceptibilitás anizotrópiát (26., 27. 

ábra). Ezek alapján tehát valószínűsíthető, hogy az egység rétegei szórt eredetűek. 

 

III.4.3. A többi egység genetikai értelmezése 

Bár a bogácsi és tibolddaróci rétegsorban egyaránt a II. egység a legjobb megtartású, 

így részletesen ezt tanulmányoztam, az I., III. és a IV. egység alapvető fizikai 

vulkanológiai jellemzői is megmutatkoznak. Az I. egység A alegysége konstans 40 cm 

vastagságú, finomszemű, ~3 cm átmérőjű akkréciós lapillit tartalmazó finomtufa (20c. 

ábra). A finom frakció nagy aránya, illetve az akkréciós lapillik mérete és tömeges jelenléte 

arra utal, hogy a képződmény vízben gazdag – valószínűleg freatomagmás – kitörési 

felhőből rakódott le hullott piroklasztitként. A szórt eredetet megerősíti a réteg 

konstans vastagsága. Az I. egység B alegységébe tartozó rétegek sokkal rosszabb 

megtartásúak, talajosodottak. A ~10 cm vastagságú, kipreparálódó, finomszemű, 

keresztrétegzett, akkréciós lapillit tartalmazó rétegek (20d, e. ábra) vélhetően szintén 

freatomagmás kitörésekből származnak. A keresztrétegzettség turbulens közegből való 

kiülepedésre utal, a rossz megtartás miatt azonban azok elsődleges, vagy áthalmozott 

jellege nem határozható meg. A keresztrétegzett litofáciesek közötti konstans vastagságú, 

jól osztályozott durvatufák vélhetően talajosodott hullott piroklasztitok. 

A II. egység talajosodott felszínére települő ~5 méter vastagságú III. egység felső 3 

méteres része talajosodott. Ennek következtében jó megtartásban csupán a III. egység 

alsó 1,5-2 m vastagságú része tanulmányozható. A II/A alegység konstans 3-15 cm 

vastagságú, a paleotopográfia egyenetlenségeit követő, viszonylag jól osztályozott 

rétegekből áll. A III/A alegységből a 3. rétegből vettem reprezentatív mintát Bogácson és 

Tibolddarócon egyaránt. A II/A/3 réteg Mdϕ értéke Bogácson 1,9, Tibolddarócon 1,1, a σϕ 
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értéke pedig Bogácson 1,5, Tibolddarócon pedig 1,6. Mind Bogácson, mind Tibolddarócon 

a réteg egy domináns, szimmetrikus csúcsot mutat ϕ = 2-nél (0,25 mm), amelyhez némi 

finomhamu keveredik, és ez egy kicsi, ϕ = 7-nél (0,008 mm) jelentkező csúcsot 

eredményez (28. ábra). Az eloszlásgörbék alapján a III/A/3 réteg a II. egység A 

alegységének szórt rétegeivel rokonítható, azaz pliniusi kitörésekből származó hullott 

piroklasztitként értelmezhető. A III/A alegység legfelső rétege fokozatosan megy át a 

felette települő, finomszemű mátrixból és maximum 3 cm átmérőjű horzsakövekből álló 

rétegbe. A III/B és C alegység erősen mállott, talajosodott, így eredeti szerkezete nem 

tanulmányozható. Mindkét alegység finom hamuból áll, amelyben elszórtan maximum 5 

mm nagyságú horzsakövek figyelhetők meg. Két ~40 cm vastagságú szintben azonban ‒ a 

B alegység alsó kontaktusa felett 0,6 és 1,8 méterrel – 3-4 cm nagyságú, szögletes, 

viszonylag tömör horzsakövek jelennek meg (22b. ábra). A Tibolddarócról, a B alegység 

alsó kontaktusa felett 0,4 méterről származó minták mágneses szuszceptibilitás 

anizotrópiája rendkívül gyenge (26, 27. ábra). A P < 0,4% minden mintánál és a fő 

szuszceptibilitások eloszlása sem mutat csoportosulást. A gyenge mágneses szövet arra 

utal, hogy a piroklasztit lerakódásakor nem volt számottevő laterális nyírás, így 

valószínűbb a képződmény szórt eredete. A rosszul osztályozott rétegek jelenléte 

azonban azt sugallja, hogy a sorozatban kis energiájú, híg piroklaszt-sűrűségárakból 

is történhetett lerakódás.  

 

 

28. ábra: A II/A/3 réteg szemcseeloszlási diagramja Bogácson és Tibolddarócon.  
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A III. egység tetején kifejlődött paleotalaj felszínére települt, maximum 0,5 méter 

vastagságú IV. egység jól osztályozott durvatufákból áll (22d. ábra), amelyek konstans 

vastagságúak, így hullott piroklasztitként értelmezhetőek. A IV. egység eróziós 

felszínére települ a Harsányi Ignimbrit Egység tömeges, lapillitufa fáciesű ignimbritje. A 

IV. egység megléte arra utal, hogy a >20 méter vastagságú Harsányi Ignimbrit Egység 

lerakódása előtt rövid idővel több piroklaszt-szórási fázis is volt, vélhetően 

ugyanabból a kitörési központból.  

 

III.4.4. A rétegsor jelen értelmezésének összevetése a korábbi interpretációkkal  

A tibolddaróci pincesor területén feltáruló vulkáni képződményeket SZAKÁCS, A. et 

al. (1998) freatomagmás piroklasztit-sorozatként értelmezték. A II. egység B és C 

alegységében települő rétegek nagy akkréciós lapilli-, és esetenként >30%-os <63 μm-

nél kisebb szemcseméretű hamutartalma és rossz osztályozottsága (σϕ = 2-3) arra 

utal, hogy azok valóban freatomagmás kitörésekből rakódtak le.  

A tibolddaróci pincesor rétegsoráról LUKÁCS, R. et al. (2007) részletes leírást 

adtak, amely szerint az összesen 11 réteget, köztük 3 szórt piroklasztitot, 4 

áthalmozott, agyagosodott vulkanoklasztit képződményt és egy 15 méter vastagságú 

hamuár-üledéket tartalmaz. A rétegsor, azon belül elsősorban a II. egység általam 

javasolt értelmezése alapvetően eltér a LUKÁCS, R. et al. (2007) által közölttől a 

következők alapján: 

1) Míg LUKÁCS, R. et al. (2007) a rétegsorban 4 agyagosodott, kaotikus szerkezetű 

vulkanoklasztit réteget említenek, addig a rétegsorban jelen vizsgálat során nem sikerült 

kimutatni sensu stricto epiklasztitokat. Ez alól kivételt képezhetnek a II/C alegység alsó 

részén megjelenő <10 cm vastagságú, keresztrétegzett, 1-3 mm nagyságú horzsakő- és 

fenokristály-töredékekből álló rétegek és lencsék. Ezek a képződmények valószínűleg nagy 

mennyiségű vizet tartalmazó kitörések nyomán képződtek a folyékony víz okozta 

szindepozíciós áthalmozódás következtében, hasonlóan a Hatepe és a Rotongaio hamu 

egyes rétegeihez (TALBOT, J.P. et al. 1994; WILSON, C.J.N. 2001). Esetlegesen ezek a 

képződmények a finomszemcsés, konszolidálatlan piroklaszt anyag lerakódása után 
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végbement vízerózió nyomaiként is értelmezhetők. A rétegsort ugyanakkor 

megfigyeléseim szerint három jól fejlett, agyagosodott, prizmás elválást mutató 

paleotalaj tagolja, ami a korábbi leírásban nem jelenik meg.  

2) LUKÁCS, R. et al. (2007) csupán a rétegsor legalsó, 40 cm vastagságú, ~3 cm 

átmérőjű akkréciós lapillusokat tartalmazó finomtufáját (I/A réteg) tartják 

freatomagmás eredetűnek. Saját eredményeim alapján e képződmény mellett a II. 

egység B és C alegységeibe tartozó rétegek többsége szintén freatomagmás eredetű, 

hiszen <63 μm-nél kisebb hamutartalmuk >30%, Mdϕ értékük 3-5, σϕ értékük pedig 2-3, 

továbbá nagy mennyiségű akkréciós lapillit tartalmaznak. Fizikai megjelenésük és 

granulometriai paramétereik tehát (vö. 25. ábra) megegyeznek a Kos Plató Tufa (ALLEN, 

S.R.–CAS, R.A.F. 1998), az Oruanui sorozat (SELF, S.–SPARKS, R.S.J. 1978; WALKER, 

G.P.L. 1981; TALBOT, J.P. et al. 1994; WILSON, C.J.N. 2001), az Askja 1875-ös kitöréséből 

(SPARKS, R.S.J. et al. 1979) származó, valamint a Nápolyi Sárga Tufa (COLE, P.D.–

SCARPATI, C. 1993) freatopliniusi rétegeivel.  

3)  LUKÁCS, R. et al. (2007) interpretációja szerint a rétegsorban több piroklaszt 

sűrűségár-üledék található. A mágneses szuszceptibilitás anizotrópia ellipszoidok F < 

3,4817 értéke, a <1,2%-os P’ értékek és a fő szuszceptibilitások véletlenszerű 

elrendeződése azonban arra utal, hogy a rétegsor nagy részén laterális nyírás nem volt a 

lerakódó közegben. Ez alól kivételt csupán a II. egység B alegységében települő max. 

80 cm vastagságú, normál gradált rétegek jelentenek, ahol megfigyelhető a mágneses 

szövet kis fokú anizotrópiája (P ~ 1%), illetve erős hasonlóság az Oruanui sorozat A 

egységének freatomagmás piroklaszt sűrűségár-üledékeivel (WILSON, C.J.N. 2001).  

4) Saját vizsgálatom során nem sikerült azonosítani a LUKÁCS, R. et al. (2007) által 

dokumentált „H” jelzésű, 15 méter vastagságú hamuár-üledéket a rétegsorban. Mivel 

leírásuk szerint a képződmény döntően finom hamu frakcióból áll, rétegzetlen és rosszul 

osztályozott, valószínűleg az én értelmezésem szerinti II. egység C alegységének 

feleltethető meg. LUKÁCS, R. et al. (2015) a képződmények azonos genetikája (ignimbrit), 

cirkon U/Pb kora (14,8±0,3 és 14,7±0,3 millió év), cirkon nyomelem- és teljes kőzet 

geokémiai összetétele, valamint cirkon katódlumineszcens zonációja alapján a „H” jelzésű 

hamuár üledéket és a demjéni Nagyeresztvény kőfejtőben feltáruló, középső részén 
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enyhén összesült, rétegzetlen lapillitufa fáciesű ignimbritet azonos kitörés – vagy 

azonos kitörési sorozat – termékének tekintik. A II/C alegység rétegei azonban saját 

eredményeim, úgy, mint granulometriai jellemzőik és izotróp mágneses szövetük alapján 

(III.3.2. és III.3.3. fejezet) szórt piroklasztitként értelmezhetők, így nem tekinthető a 

demjéni kőfejtő ignimbritjével azonos kitörés anyagának. A képződmények közötti 

geokémiai hasonlóság arra utalhat, hogy a Bükkaljától Ny-ra, Demjén környezetében 

egy olyan kitörési központ működött, amelyből néhány kilométer távolságra nagy 

vastagságú (>25 m), részben összesült ignimbritet létrehozó piroklaszt sűrűségárak is 

eljutottak, Bogács és Tibolddaróc térségébe, Demjéntől 16, illetve 20 kilométeres 

távolságra azonban már csak hullott piroklasztitok, illetve híg, turbulens piroklaszt 

sűrűségárak üledékei rakódtak le.  

 

III.4.5. A freatomagmás eredet bizonyításának további lehetőségei 

A II. egység B és C alegységeinek freatomagmás eredete – a fenti bizonyítékok 

mellett – kiegészítő terepi információk alapján is igazolható lehet, elsősorban, ha térben 

egyenletesen eloszló, elegendő számú feltárásban azonosíthatóak a fentebb leírt rétegek, így 

meghatározható azok D (térbeli kiterjedés) és F (fragmentáció foka) értéke, és 

elhelyezhetőek a Walker-féle D-F diagramon (WALKER, G.P.L. 1971).  

Idős, csupán szórványosan kibukkanó képződmények esetében az üvegszilánkok 

alakja további információt nyújt a fragmentáció típusáról (magmás vagy freatomagmás). A 

tisztán magmás, valamint a víz-magma interakció során végbemenő freatomagmás 

fragmentáció eltérő alakú üvegszilánkokat eredményez (HEIKEN G. 1972; HEIKEN, G.–

WOHLETZ, K.H. 1985): magmás kitörések során hólyagüreges, nagy felület/térfogat arányú 

hamu, freatomagmás fragmentációval pedig blokkos, prizmás, szögletes, kisebb 

felület/térfogat arányú szilánkok keletkeznek. A magmás és freatomagmás kitörésekből 

származó üvegszilánkok eltérő alakja az eltérő fragmentációs mechanizmus 

következménye, ugyanis magmás kitörések esetén az olvadék pillanatszerű kigázosodása, 

ezzel szemben freatomagmatizmus esetén a forró olvadékkal érintkező, így felforró és 

kitáguló víz okozta mechanikai fragmentáció a domináns (WOHLETZ, K.H. 1983; BÜTTNER, 
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R. et al. 1999, 2002). A kísérleti freatomagmás robbanások során létrehozott üvegszilánkok 

közül csupán a 130 μm méretűnél kisebbek ~30%-a mutatja a freatomagmatizmusra utaló 

jellemző alaki bélyegeket (BÜTTNER, R. et al. 2002), mivel a vízzel csak kis részével 

érintkezik a fragmentálódó olvadéknak. A freatomagmás fragmentáció kimutatása tehát 

legalább néhány száz <250 μm méretű, egyedi üvegszilánk vizsgálata alapján 

lehetséges. Ebből fakadóan hagyományosan az üvegszilánkok 2D metszetén megmért 

különböző geometriai adatok: átmérő, terület, kerület meghatározása általában pásztázó 

elektronmikroszkóppal (scanning electromicroscope, SEM) történt, amelyekből 

származtatott dimenziótlan paraméterek kiszámításával lehetséges a 2D alak kvantifikálása 

(DELLINO, P.–LAVOLPE, L. 1996; RILEY, C.M. et al. 2003; NÉMETH, K. 2010). A 

freatomagmás fragmentációhoz legerősebben köthető alaki paraméterek meghatározása 

(LIU, E. et al. 2015) és azon új analitikai eljárások terjedése, amelyek néhány óra alatt akár 

több ezer egyedi üvegszilánk alaki paramétereinek megmérését lehetővé teszik (pl.: 

Morphologi G3SE™ – Malvern Instrument™; LEIBRANDT, S.–LE PENNEC, J.L. 2015; 

VARGA, GY. et al. 2016), még nagyobb lehetőséget kínálnak az idős piroklasztitok 

freatomagmás eredetének eldöntéséhez. A II. egység üde piroklasztitjainak 

freatomagmás eredete tehát az üvegszilánkok alaki paramétereinek vizsgálatával vélhetően 

szintén megerősíthető.  

Egy piroklasztit freatomagmás eredetének meghatározása névlegesen vízmentes 

ásványok szerkezeti hidroxil tartalma alapján is lehetséges, amennyiben rendelkezésre 

állnak ugyanabból a magmatározóból, megközelítőleg azonos időben lerakódott, 

ugyanolyan névlegesen vízmentes ásványokat tartalmazó tisztán magmás és freatomagmás 

kitörésekből keletkezett piroklasztitok. Feltételezhetően ez a helyzet a II. egység esetében, 

ahol az A alegységben pliniusi – azaz tisztán magmás – kitöréstermékek, a B és C 

alegységben pedig freatomagmás kitörésekből származó piroklasztitok találhatók. 

Freatomagmás hatás esetén a kitörési felhő és a piroklaszt sűrűségár hőmérséklete jóval 

kisebb, mint magmás kitöréseknél. Ennek megfelelően freatomagmás esetben a 

névlegesen vízmentes ásványok kevesebb szerkezeti hidroxilt veszítenek el diffúzióval, 

mint a nagyobb hőmérsékletű magmás kitörések során (vö. LLOYD, A.S. et al. 2016).  
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III.5. Következtetések 

Az értekezésemben vizsgált tibolddaróci és a bogácsi pincesorban ~20 m 

vastagságú rétegzett piroklasztit sorozat tárul fel, amely a Bogácsi Ignimbrit Egységre 

települ. A két kibukkanás rétegei egymással korrelálhatók, a sorozat azonban teljes 

vastagságában csak Tibolddarócon tanulmányozható, Bogácson az alsó ~3 m hiányzik. A 

sorozatot négy, 1-2 méter vastagságú, jól fejlett paleotalaj négy fő egységre (I-IV) 

osztja. A paleotalajok jelenléte arra utal, hogy a sorozat három fő periódusban 

képződött, amelyek között az előrehaladott talajképződéshez elegendő idő – legalább 

néhány ezer év – telt el. A sorozat legjobb állapotban megőrződött része a 8,5 méter 

vastagságú, több mint harminc, 1-80 cm vastagságú réteget tartalmazó II. egység, 

amelyen részletes vulkanoszedimentológiai, ezen belül granulometriai vizsgálatokat 

végeztem és dokumentáltam.  

A II. egységben – a rétegek belső szerkezete, Mdϕ, σϕ, F2 értéke és az akkréciós 

lapilli mennyisége alapján – öt litofácies (LF) különböztethető meg, amelyeknek 

szelvény menti változásai a sorozatot három alegységre osztják (A, B, C). Az A 

alegységre a LF1 dominanciája jellemző. Ezek olyan, konstans 1-25 cm vastagságú tufák 

és durvatufák, amelyek a többihez képest durvább szeműek (Mdϕ ~ 1), jól 

osztályozottak (σϕ = 1-2), és nem tartalmaznak akkréciós lapillit. Az LF1 rétegek 

szemcseméret-eloszlása 1 mm-nél (ϕ = 1) szabályos normáleloszlást mutat; ehhez az A 

alegység felső részén <15 t% mennyiségű finomhamu adódik, ami egy második, 0,0078 

mm-nél (ϕ = 7) megjelenő csúcsot eredményez. A kibukkanások kis száma miatt a rétegek 

térbeli kiterjedése (D; WALKER, G.P.L. 1973) és fragmentáltsági foka (F) nem határozható 

meg, ugyanakkor az A alegység rétegei pliniusi (sensu lato) hullott piroklasztitoknak 

tekinthetők szedimentológiai bélyegeik: átlagos szemcsenagyságuk, jó 

osztályozottságuk és néhány cm-es vastagságuk alapján. A B és C alegységben 

jellemző LF3 és LF4 rétegekben megnő a finom frakció részaránya (F2 = 30-60%), az 

A alegységhez képest jóval kisebb átlagos szemcsenagyság (Mdϕ > 3) és rosszabb 

osztályozottság (σϕ = 2-3), valamint az akkréciós lapilli tömeges jelenléte figyelhető 

meg. Ezen rétegek megjelenése és granulometriai paraméterei nagyfokú egyezést 
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mutatnak az Oruanui sorozat freatopliniusi rétegeivel, az Askja 1875-ös kitöréséből 

származó C rétegével, a Kos Plató Tufa hamugazdag tagjával, valamint a Nápolyi 

Sárga Tufa freatomagmás rétegeivel, ami alapján freatomagmás eredetükre 

következtettem. A B alegység rétegei normál gradált belső szerkezetet mutatnak, felső 

~10 cm-es részükön egymást érik a ~1 cm átmérőjű akkréciós lapillik, mágneses 

szövetük pedig enyhén anizotróp (P’ ~ 1%; jól csoportosuló fő szuszceptibilitások). 

Feltételezhető, hogy az Oruanui sorozat A fázisában lerakódott ignimbritekhez (WILSON, 

C.J.N. 2001) hasonlóan ezek a rétegek is híg, turbulensen mozgó, kis energiájú 

piroklaszt sűrűségárakból rakódtak le, amelyekben a lerakódás kezdeti szakaszát az 

enyhe laterális nyírás, elhaló szakaszát pedig a hamuaggregátumok nedves felhőből 

történő kihullása uralta. A C alegység alsó részén konstans vastagságú, finomszemű 

(Mdϕ = 3-4; F2 > 30%), rosszul osztályozott, nagy mennyiségű akkréciós lapillit tartalmazó 

rétegek települtek, amelyeket max. 10 cm vastagságú, gyenge keresztrétegzettséget mutató, 

szemcsevázú lencséket tartalmazó, rosszul osztályozott rétegek tagolnak. Ezek a rétegek 

vélhetően freatomagmás hullott piroklasztitok, amelyekben a víz mennyisége időnként 

akár a konszolidálatlan tufaanyag lerakódás közbeni eróziójához (áthalmozásához) is 

elegendő volt (keresztrétegzett rétegek). A C egységben felfelé haladva nő az átlagos 

szemcseméret, ami a vízhatás csökkenését jelzi. A C alegység felső része a paleotalaj-

képződés miatt enyhén mállott, így eredeti rétegzettsége nem őrződött meg. A képződmény 

izotróp mágneses szövete szórt eredetre utal. 

Összefoglalóan, a II. egység tehát egy olyan piroklasztit-sorozat, amelyben sensu 

lato pliniusi és freatopliniusi szórt, valamint freatomagmás piroklaszt sűrűségár-

üledékek váltakoznak. Analóg képződményként tekinthető az új-zélandi Taupo vulkáni 

terület 26 500 éves Oruanui sorozata, ahol a kitörésnél jelen lévő víz mennyisége szintén 

szélsőséges értékek között változott, így tisztán magmás pliniusi és freatopliniusi kitörési 

szakaszokra is sor került (WILSON, C.J.N. 2001). A bükkaljai sorozat forrásterületeként, 

kitörési központjaként – az új-zélandi Taupo és az égei-tengeri Santorini kalderához 

hasonlóan –  sekélytengeri, esetleg nedves, mocsaras területen lévő, kezdetben száraz, 

majd a kürtő (illetve a vulkáni felépítmény) részleges beszakadása következtében 

vízzel kitöltött kaldera feltételezhető. A Bogácsi Ignimbrit Egységre települő szórt 
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piroklasztit-sorozat rétegei egyszersmind azt is dokumentálják, hogy a Bükkalja vulkáni 

eseményei között – ezen a területen – a magmás és freatomagmás kitörésekből 

származó piroklaszt-hullások a kitörések számát tekintve fontosabbak voltak, mint a 

nagy tömegű ignimbritet produkálók.  
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VI. Összefoglalás 

Doktori kutatómunkámban a Bükkalja miocén piroklasztit képződményeinek két, ezidáig nem 

vizsgált aspektusával foglalkoztam: 1) az ignimbritekben található kvarc fenokristályok jellemző 

szerkezeti hidroxil tartalmának, valamint az azt befolyásoló legfontosabb tényezőknek a 

meghatározásával; 2) részletes vulkanoszedimentológiai és granulometriai vizsgálatok elvégzésével 

a Bogácsi Ignimbrit Egységre települő – Bogács és Tibolddaróc mellett kibukkanó – rétegzett 

piroklasztit-sorozaton annak érdekében, hogy feltárhassam az azt létrehozó vulkáni működés 

jellegét.  

1) Hat ignimbrit kibukkanásból, mintánként 21-35, összesen 325 orientálatlan kvarc fenokristály-

töredéken végeztem nempoláros mikro-FTIR mérést. A mintacsoportok részben nagy vastagságú 

ignimbritek belsejéből (Eger – Bolyki pincészet, Noszvaj, Tibolddaróc, Harsány), részben pedig 

ignimbritek különböző alsó kontaktus feletti magasságaiból (Eger – Tufakőbánya: 0,05; 0,5; 1,2; 

10,0 m-rel; Bogács: 0,05; 0,5; 1,0; 6,5 m-rel a bázis feletti szintből) származnak. Az ignimbritekben 

lévő kvarc fenokristályok szerkezeti hidroxil tartalma 2,8±0,7 és 12,8±3,2 ppm között változik és 

szisztematikus csökkenést mutat az alsó kontaktus feletti magassággal. Az Eger – Tufakőbánya nem 

összesült ignimbritjében a szerkezeti hidroxil tartalom csökkenése az alsó kontaktus feletti 

magassággal fokozatosabb (0,05 m:12,1±3,0; 0,5 m: 11,4±2,85; 1,2 m: 6,1±1,53; 10,0 m: 3,3±0,83 

ppm), a felfelé enyhe összesülést mutató bogácsi ignimbritben pedig hirtelenebb (0,1 m:12,8±3,3; 

0,5 m: 9,6±2,4; 1,0 m: 2,8±0,7; 10,0 m: 2,8±0,7 ppm). Az ignimbritek kvarc fenokristályainak 

szerkezeti hidroxil tartalmát tehát elsősorban a nagy hőmérsékletű lerakódás utáni lassú hűlés 

következtében végbemenő diffúziós dehidratáció alakítja ki. Az ignimbritek jellemző hővezetése, 

lerakódási hőmérséklete, vastagsága alapján adott alsó kontaktus feletti szintekre kiszámított 

hőtörténet, majd az ebből meghatározott dehidratáció mértéke nagy vonalakban jól reprodukálja a 

mért szerkezeti hidroxil koncentrációk metszet menti változását. Az egyes alsó kontaktus feletti 

szintek relatív szerkezeti hidroxil tartalma azonban szisztematikus eltérést mutat a dehidratációs 

modellezés során kapott és a mért értékek között. A szerkezeti hidroxil tartalom elsősorban valóban 

a lerakódás utáni hőtörténettől, így a dehidratáció hatékonyságától függ, ugyanakkor szintén 

lényeges a magmakamra pre-eruptív zonációjának, az egyes szintek (rétegek) eltérő lerakódás előtti 

hőtörténetének, az ár mozgása során feltépett xenokristályok torzító hatásának, illetve a 

fenokristályok zárvány- és repedéssűrűségének szerepe a tényleges szerkezeti hidroxil tartalom 

kialakításában.  

2) A Bogácsi Ignimbrit Egységre települő ~20 m vastagságú, rétegzett piroklasztit sorozat bogácsi 

és tibolddaróci kibukkanása egymással korrelálható. A sorozatot három jól fejlett paleotalaj négy fő 

egységre (I-IV) osztja. A legjobb állapotban megőrződött II. egység >30 db 1-80 cm vastagságú 

rétegből áll, és három alegységre (A, B, C) osztható a különböző litofáciesek (LF) gyakoriságának 

változása alapján. Az A alegységben 1-25 cm vastagságú, jól osztályozott (σϕ = 1-2), konstans 

vastagságú, >90%-ban horzsakőből álló pliniusi szórt tufák és durvatufák (Mdϕ < 1) települnek. 

Ezzel szemben a B és C alegységekben 10-80 cm vastagságú, nagy mennyiségű akkréciós lapillit 

tartalmazó, rosszul osztályozott (σϕ > 2) finomtufák (Mdϕ > 3; F2 > 40%) figyelhetők meg, 

amelyek freatomagmás hullott és kis energiájú, híg, nedves piroklaszt-sűrűségárakból lerakódott 

piroklasztitként értelmezhetők. Az ár-piroklasztit eredet csak a B alegység rétegeinél feltételezhető, 

amelyek gyenge mágneses szuszceptibilitás anizotrópiát és nagyfokú fizikai hasonlóságot mutatnak 

a 26 500 éves új-zélandi Oruanui formáció A fázisában lerakódott ignimbritjeivel. Mivel a II. 

egység száraz magmás robbanásokból származó pliniusi és nagy mértékben fragmentált 

freatomagmás piroklasztitokból áll, hasonló képződményként értelmezhető, mint a vízzel kitöltött 

kalderából származó Oruanui formáció. A II. egységnél feltételezhető, hogy a kaldera belsejébe 

csak a kezdeti pliniusi fázis után került nagyobb mennyiségű víz.  
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VII. Summary 

Two hitherto unexamined aspects of the pyroclastic formations of the Bükk Foreland Volcanic 

Area were investigated in this PhD research: 1) The first goal was to obtain information on the 

typical structural hydroxyl concentration of quartz phenocrysts from ignimbrites, and to determine 

the most important factors which may have bearings on it; 2) Another goal was to perform detailed 

volcano-sedimentological and granulometrical analyses on the stratified succession which was 

deposited subsequent to the Bogács Ignimbrite Unit and crops out near Bogács and Tibolddaróc 

villages, in order to determine the features of the volcanic processes behind.  

1) Unpolarized micro-FTIR measurements were performed on 325 unoriented quartz 

phenocrysts (21-35 phenocrysts for each sample) in total from six ignimbrite outcrops. Quartz 

samples were collected from the internal part of thick ignimbrites (Eger – Bolyki pincészet, 

Noszvaj, Tibolddaróc, Harsány) and from various heights above the lower contact of the 

ignimbrites (Eger – Tufakőbánya: 0.05; 0,5; 1,2; 10,0 above the base; Bogács: 0,05; 0,5; 1,0; 6,5 m 

a.b.). Structural hydroxyl concentration of quartz phenocrysts from ignimbrites ranges from 2,8±0,7 

to 12,8±3,2 ppm and shows systematic decrease with height above the lower contact of the 

ignimbrite. The gradient of structural hydroxyl concentration decreases incrementally in the 

unwelded Eger – Tufakőbánya ignimbrite (0,05 m:12,1±3,0; 0,5 m: 11,4±2,85; 1,2 m: 6,1±1,53; 

10,0 m: 3,3±0,83 ppm) and more abruptly within the Bogács ignimbrite (0,1 m:12,8±3,3; 0,5 m: 

9,6±2,4; 1,0 m: 2,8±0,7; 10,0 m: 2,8±0,7 ppm), which shows increasing welding upward from the 

lower contact. Thus, the structural hydroxyl content of ignimbrite-hosted quartz phenocrysts is 

principally controlled by hot deposition- and slow cooling-induced diffusional dehydration. The 

decrease of structural hydroxyl concentration with height above the base can be reasonably 

reproduced by computing the cooling history of ignimbrites based on typical heat conductivity, 

depositional temperature, and thickness data for ignimbrites and related dehydration. However, the 

relative ratio of structural hydroxyl content of certain heights above the base is systematically 

different between the measured and modelled values. Thus, the structural hydroxyl content is 

principally the function of post-depositional cooling history, therefore, the effectivity of 

dehydration, but the pre-eruptive zonation within the magma chamber, the contrasting pre-

depositional thermal history of layers from various heights above the base, the prescence of 

xenocrystals which were incorporated during eruption and pyroclastic transportation, and the 

density of melt inclusions and fractures within the phenocrysts could also be all important factors.  

2) The outcrops of a stratified pyroclastic succession which is ~20 m in thickness near Bogács 

and Tibolddaróc, which was deposited on the Bogács Ignimbrite Unit, can be correlated. Three 

well-developed paleosol layers subdivide the succession into four main units (I-IV). The best 

preserved unit (unit II) contains >30 layers which are 1-80 cm in thickness and can be subdivided 

into three subunits (A, B, C) by considering the frequency of different lithofacies (LF). Subunit A is 

made up of well-sorted (σϕ = 1-2) tuff and coarse tuff layers (Mdϕ < 1), which are 1-25 cm in 

thickness and contain >90% pumice lapilli. On the contrary, poorly sorted (σϕ > 2) fine tuffs (Mdϕ 

> 3; F2 > 40%) which are 10-80 cm in thickness and contain abundant accretionary lapilli, 

characterize subunit B and C. These layers are originated from phreatomagmatic fall and dilute, low 

energy pyroclastic density current (PDC) activity. The PDC deposit origin is evident for the layers 

in subunit B, because these layers show weakly anisotropic magnetic fabric and identical to the 

ignimbrites from phase A of the Oruanui formation. Unit II consists of plinian deposits from dry 

magmatic eruptions and heavily fragmented phreatomagmatic deposits, and it is considered to be 

similar to the 26,500 yrs old Oruanui formation in New Zealand, which is aggraded by eruptions 

from a caldera infilled by lake water. In the case of unit II the prescence of significant amount of 

water is only plausible after the initial plinian phase. 
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