
Teleptan I.
3. előadás

Bázisos-ultrabázisos 
kőzetkörnyezet likvidmagmás-
szegregációs ércképződése 1.
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A likvidmagmás ércképződés általános jellemzéseA likvidmagmás ércképződés általános jellemzése

Az ultrabázisos és bázisos kőzetek képződése Az ultrabázisos és bázisos kőzetek képződése soso--
ránrán a likvidmagmás szegregáció a likvidmagmás szegregáció sziderofilsziderofil és és kalkal--
kofilkofil elemeket tartalmazó oxidelemeket tartalmazó oxid-- és szulfidásványok és szulfidásványok 
feldúsulását eredményezheti. Az érctelep feldúsulását eredményezheti. Az érctelep kialakukialaku--
lásábanlásában döntő döntő tényzőtényző, hogy a kristályosodás , hogy a kristályosodás kökö--
rülményeirülményei lehetővé teszik azt, hogy a lehetővé teszik azt, hogy a szegregászegregá--
lódólódó FeFe--, Ti, Ti--, , CrCr--oxidoxid, illetve , illetve FeFe--, Ni, Ni-- és és CuCu--szulfidszulfid
ásványok gravitációs úton a magma egy részében ásványok gravitációs úton a magma egy részében 
feldúsuljanak. Az említett elemeken kívül a feldúsuljanak. Az említett elemeken kívül a vanávaná--
diumdium, a kobalt és a platinafémek is oly mértékben , a kobalt és a platinafémek is oly mértékben 
koncentrálódhatnak a likvidmagmás ércben, hogy koncentrálódhatnak a likvidmagmás ércben, hogy 
kinyerésük melléktermékként gazdaságos.kinyerésük melléktermékként gazdaságos.

Az ércesedéseket befogadó ultrabázisosAz ércesedéseket befogadó ultrabázisos--bázisos kőzettesteket bázisos kőzettesteket 
NaldrettNaldrett (1981) alapján a következőképpen csoportosíthatjuk:(1981) alapján a következőképpen csoportosíthatjuk:
§§ TholeiitesTholeiites és és tholeiitestholeiites--mészalkálimészalkáli sorozatoksorozatok

-- kontinentális táblás területeken előforduló kontinentális táblás területeken előforduló difdif--
ferenciáltferenciált pikritespikrites szillekszillek, lávafolyások, , lávafolyások, anortoanorto--
zitzit benyomulások, platóbazaltok és a kapcsolóbenyomulások, platóbazaltok és a kapcsoló--
dó dó intrúziókintrúziók, réteges komplexumok, , réteges komplexumok, kőzettekőzette--
lérrajoklérrajok..

-- orogénorogén zónákhoz kötődő zónákhoz kötődő ofiolitosofiolitos sorozatok, sorozatok, 
köpenydiapírekköpenydiapírek és vulkáni ívek és vulkáni ívek alaszkitalaszkit--típusútípusú
intrúzióiintrúziói

§§ KomatiitesKomatiites sorozatoksorozatok
-- Kontinentális táblás területeken előforduló Kontinentális táblás területeken előforduló lálá--
vafolyásokvafolyások, réteges , réteges szillekszillek, és , és dunitesdunites--peridotiperidoti--
tostos intrúziókintrúziókA likvidmagmás A likvidmagmás ércesedésiércesedési folyamatok folyamatok -- a a komatikomati--

itesites lávafolyásokhoz kapcsolódó telepek lávafolyásokhoz kapcsolódó telepek kívételékívételé--
velvel -- többnyire mélységi kőzetképződéshez többnyire mélységi kőzetképződéshez kötődkötőd--
neknek. Ezért rendszerint csak jelentősen lepusztult, . Ezért rendszerint csak jelentősen lepusztult, 
idősebb területeken, vagy idősebb területeken, vagy kollízióskollíziós zónák kiemelt zónák kiemelt 
helyzetű kőzetegységeiben számíthatunk a likvidhelyzetű kőzetegységeiben számíthatunk a likvid--
magmás eredetű ércesedések magmás eredetű ércesedések felszínközelifelszínközeli ((gazgaz--
daságosandaságosan kitermelhető) előfordulásaira.kitermelhető) előfordulásaira.

A legjelentősebb likvidmagmásA legjelentősebb likvidmagmás--szegregációs szegregációs érceérce--
sedéseksedések réteges komplexumokhoz, platóbazaltok réteges komplexumokhoz, platóbazaltok 
intrúzióihozintrúzióihoz, , ofiolitosofiolitos sorozatokhoz és sorozatokhoz és komatiiteskomatiites
lávafolyásokhoz kötődneklávafolyásokhoz kötődnek
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A likvidmagmás krómércesedések általános jellemzőiA likvidmagmás krómércesedések általános jellemzői
A likvidmagmás krómércesedéseknek az érctest A likvidmagmás krómércesedéseknek az érctest megjemegje--
lenésilenési és képződési viszonyainak megfelelően két és képződési viszonyainak megfelelően két típutípu--
sátsát különböztetjük meg:különböztetjük meg:

§§ I. a I. a sztratiformsztratiform krómércesedések kontinentális táblás   krómércesedések kontinentális táblás   
területek réteges területek réteges intrúzióibanintrúzióiban a rétegességgel a rétegességgel konformkonform
módon jelennek meg.módon jelennek meg.

§§ II. a II. a podiformpodiform (un. "Alpi típusú") krómércesedések (un. "Alpi típusú") krómércesedések 
orogénorogén zónák rendszerint zónák rendszerint tektonizálttektonizált, , obdukáltobdukált ofiolitosofiolitos
sorozataiban lencsesorozataiban lencse--, zsák, zsák--, vagy fészek alakú, jórészt , vagy fészek alakú, jórészt 
diszkonformdiszkonform testeket alkotnak.testeket alkotnak.

A A krómitérckőzetkrómitérckőzet, a , a krómititkrómitit uralkodóan a uralkodóan a spinellspinell--félékfélék
közé tartozó közé tartozó krómitbólkrómitból és és olivinbőlolivinből áll, de egyéb áll, de egyéb spinelltspinellt
és és piroxéntpiroxént is tartalmazhat. A is tartalmazhat. A podiformpodiform krómititkrómitit krómitkrómit--
ja rendszerint magnéziumban és alumíniumban ja rendszerint magnéziumban és alumíniumban gazdagazda--
gabbgabb, míg vasban szegényebb a , míg vasban szegényebb a sztratiformsztratiform krómitithezkrómitithez
képest. A kohászat korrózióálló acél gyártására a nagy képest. A kohászat korrózióálló acél gyártására a nagy 
Cr/FeCr/Fe arányú (>2,2arányú (>2,2--4,0) ércet használja. A kis 4,0) ércet használja. A kis Cr/FeCr/Fe aa--
rányúrányú ércet a ércet a vegyvegy--, textil, textil-- és faipar alkalmazza. A kicsi és faipar alkalmazza. A kicsi 
FeFe--, és nagy , és nagy AlAl--tartalmútartalmú dúsított dúsított krómitérckrómitérc kemencebékemencebé--
léseklések, és öntőformák készítésére alkalmas., és öntőformák készítésére alkalmas.

A különböző típusú krómércek átlagos összetétele egyA különböző típusú krómércek átlagos összetétele egy--
mástól különbözik, tehát az érc felhasználhatóságát a mástól különbözik, tehát az érc felhasználhatóságát a 
képződési körülmények nagymértékben befolyásolják. képződési körülmények nagymértékben befolyásolják. 
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A A sztratiformsztratiform krómércesedések általános jellemzőikrómércesedések általános jellemzői

A A sztratiformsztratiform krómércesedések kontinentális krómércesedések kontinentális 
táblás területek (táblás területek (kratonokkratonok, pajzsok) , pajzsok) extenziósextenziós
zónáiban megjelenő réteges zónáiban megjelenő réteges intrúziókbanintrúziókban forfor--
dulnakdulnak elő. Az elő. Az intrúziókintrúziók átlagos összetétele átlagos összetétele 
gabbroidálisgabbroidális, de a krómérc általában az , de a krómérc általában az olivinolivin--
és és piroxénpiroxén--gazdaggazdag ultrabázisos ultrabázisos differenciátudifferenciátu--
mokbanmokban konkordánsankonkordánsan települ.települ.

A rétegszerű, A rétegszerű, slíresslíres, pados érctestek csekély , pados érctestek csekély 
vastagságúak (vastagságúak (maxmax. 1. 1--2 méter), de rendszerint 2 méter), de rendszerint 
nagy csapásirányú kiterjedéssel (akár 100 kmnagy csapásirányú kiterjedéssel (akár 100 km--
es nagyságrend!) bírnak. es nagyságrend!) bírnak. 

A A sztratiformsztratiform krómérc centiméteres nagyságkrómérc centiméteres nagyság--
rendű szöveti típusait a mellékelt ábra rendű szöveti típusait a mellékelt ábra szemszem--
léltetilélteti. A szövettípusok és a krómit kémiai . A szövettípusok és a krómit kémiai öszösz--
szetételeszetétele között esetenként korreláció van (pl. között esetenként korreláció van (pl. 
BushveldBushveld esetében 1esetében 1--től 6től 6--ig növekvő ig növekvő vastarvastar--
talomtalom) ) 

A legjelentősebb A legjelentősebb sztratiformsztratiform krómércesedés a krómércesedés a 
déldél--afrikai afrikai BushveldBushveld Komplexumhoz kötődik. Az Komplexumhoz kötődik. Az 
érctípus további jelentős előfordulásai a érctípus további jelentős előfordulásai a zimbabzimbab--
weiwei GreatGreat DykehozDykehoz kötődően és az kötődően és az U.S.A.U.S.A.--banban
található található StillwaterStillwater Komplexben ismertek. A Komplexben ismertek. A toto--
vábbiakbanvábbiakban az afrikai előfordulások jellemzőit az afrikai előfordulások jellemzőit 
tárgyaljuk.tárgyaljuk.
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A A BushveldBushveld Magmás Komplexum Magmás Komplexum sztratiformsztratiform krómkróm--
ércesedéseércesedése

A 2 milliárd éves délA 2 milliárd éves dél--afrikai afrikai BushveldBushveld
Komplexum egy, az Komplexum egy, az archaikumiarchaikumi üledéüledé--
keskes--vulkánivulkáni TransvaalTransvaal sorozatra sorozatra teletele--
pülőpülő lopolitlopolit. A réteges . A réteges intrúzióintrúzió felszíni felszíni 
területe 67 400 kmterülete 67 400 km22, vastagsága több, , vastagsága több, 
mint 7 km. A mint 7 km. A nóritosnóritos összetételű pereösszetételű pere--
mi (legalsó) zóna az mi (legalsó) zóna az intrúzióintrúzió kontamikontami--
náltnált egységét képviseli. Az alsó zóna egységét képviseli. Az alsó zóna 
és a "Kritikus zóna" differenciált ultraés a "Kritikus zóna" differenciált ultra--
bázisos sorozat. A több tucat, cmbázisos sorozat. A több tucat, cm--es, es, 
mm--es vastagságú, és 100 kmes vastagságú, és 100 km--es es csacsa--
pásbanpásban követhető követhető krómititkrómitit réteg a réteg a 
"Kritikus zóna" LG, MG és UG "Kritikus zóna" LG, MG és UG egyséegysé--
geibengeiben csoportosul. A „csoportosul. A „MerenskyMerensky reefreef” ” 
platinafémplatinafém--tartalmú, míg a felső tartalmú, míg a felső egyegy--
ségség bázisos kőzeteiben magnetit bázisos kőzeteiben magnetit réteréte--
gekgek foldulnakfoldulnak elő.elő.
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A A GreatGreat DikeDike sztratisztrati--
formform krómércesedésekrómércesedése

A 2460 millió év korú, 530 km hosszúságú és 5A 2460 millió év korú, 530 km hosszúságú és 5--10 km széles 10 km széles zimbabzimbab--
weiwei GreatGreat DikeDike egy egy riftesedéshezriftesedéshez kötődő árokszerkezetben helyezkedik kötődő árokszerkezetben helyezkedik 
el. A telérszerűen elnyúlt el. A telérszerűen elnyúlt lopolitlopolit befogadó kőzeteit befogadó kőzeteit archaikumiarchaikumi granitogranito--
idokidok és zöldpala és zöldpala fáciesűfáciesű metamorfitokmetamorfitok alkotják. A réteges alkotják. A réteges intrúzióintrúzió duniduni--
testes összetételű egységében megjelenő összetételű egységében megjelenő krómititkrómitit padok 0.1padok 0.1--1 m 1 m vastagvastag--
ságúakságúak és 100és 100--400 km csapáshosszban követhetőek. A magmás 400 km csapáshosszban követhetőek. A magmás intrúintrú--
ziózió rétegessége a rétegessége a differenciációdifferenciáció mellett a különböző összetételű ultramellett a különböző összetételű ultra--
bázisos egységek egymást követő benyomulása révén alakult ki.bázisos egységek egymást követő benyomulása révén alakult ki.

A A BushveldBushveld Komplex és a Komplex és a GreatGreat DikeDike krómitjánakkrómitjának összetétele összetétele különbökülönbö--
zikzik a a podiformpodiform krómércesedések (pl. a krómércesedések (pl. a TroodosTroodos Komplex Ciprus Komplex Ciprus szigeszige--
téntén, illetve az ománi , illetve az ománi ofiolitokbanofiolitokban előforduló ércesedések) előforduló ércesedések) krómitjánakkrómitjának
összetételétől. Ennek oka, hogy a különböző típusú krómércesedésösszetételétől. Ennek oka, hogy a különböző típusú krómércesedéseket eket 
befogadó ultrabázisosbefogadó ultrabázisos--bázisos sorozatok különböző bázisos sorozatok különböző geodinamikaigeodinamikai körülkörül--
ményekmények között végbement között végbement magmaképződéshezmagmaképződéshez kötődnek. kötődnek. 
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PodiformPodiform (Alpi(Alpi--típusú) típusú) krómittelepekkrómittelepek előforduládsaielőforduládsai
A A podiformpodiform krómércesedések jellemzően kontinensperemek konvergens zónáibankrómércesedések jellemzően kontinensperemek konvergens zónáiban előforduló előforduló obdukáltobdukált ofiolitosofiolitos sorozatokban, sorozatokban, 
illetve kontinensperemi régiókba nyomult illetve kontinensperemi régiókba nyomult ultrmafikusultrmafikus--mafikusmafikus intrúziókbanintrúziókban jelennek meg. Az ércestek az jelennek meg. Az ércestek az ultramafikusultramafikus egységek egységek 
harzburgitosharzburgitos--dunitesdunites ((ofiolitofiolit--sorozatoksorozatok esetében ezek a köpeny és a kéreg határán előforduló esetében ezek a köpeny és a kéreg határán előforduló kumulátkumulát egységek) egységek) gyökérzónáigyökérzónái--
banban települnek. A befogadó kőzetek általában települnek. A befogadó kőzetek általában szerpentinesedettekszerpentinesedettek. . 

A A podiformpodiform któmittelepekktómittelepek előfordulásainak egy jellemző ércprovinciája a előfordulásainak egy jellemző ércprovinciája a NeotethysNeotethys jórészt jórészt obdukáltobdukált mezozoósmezozoós óceáni lemez óceáni lemez 
maradványaihoz kötődik a maradványaihoz kötődik a DinaridáktólDinaridáktól a törökországi Anatóliáig terjedő zónában. Hasonló eredetűek a a törökországi Anatóliáig terjedő zónában. Hasonló eredetűek a ciprusi ciprusi TroodosTroodos
masszívum, az ománi masszívum, az ománi ofiolitosofiolitos zóna, illetve Irán krómércesedései is.zóna, illetve Irán krómércesedései is.
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PodiformPodiform krómittelepekkrómittelepek szerkezeti és szerkezeti és 
összetételi jellemzőiösszetételi jellemzői

Az érctestek szabálytalan alakúak, méretük általában néhány 10 mAz érctestek szabálytalan alakúak, méretük általában néhány 10 m x néhány 100 m. Az érctestek a x néhány 100 m. Az érctestek a tektonizáltságtektonizáltság miatt miatt 
gyakran szétszabdaltak, deformáltak, a befogadó kőzethez képest gyakran szétszabdaltak, deformáltak, a befogadó kőzethez képest rendszerint rendszerint diszkordánsakdiszkordánsak, de , de konkordánskonkordáns település is település is 
előfordul.előfordul.

Jellemző a tömegesJellemző a tömeges--szemcsés szövet, 1szemcsés szövet, 1--10 mm10 mm--es es krómitszemcsékkelkrómitszemcsékkel. A legkevésbé deformált telepekben általános a . A legkevésbé deformált telepekben általános a 
nodulárisnoduláris ("leopárdérc"), vagy "hálózatos" szövet is. Az erőteljesen defo("leopárdérc"), vagy "hálózatos" szövet is. Az erőteljesen deformált telepekben rmált telepekben orbikulárisorbikuláris, tömeges, vagy , tömeges, vagy antant--
inodulárisinoduláris szövet jellemző, a szövet jellemző, a krómitszemcsékkrómitszemcsék intenzív repedezettségével.intenzív repedezettségével.

A A krómitbankrómitban a a Cr/FeCr/Fe arány általában 2.4arány általában 2.4--4.2 közötti, a 4.2 közötti, a Mg/FeMg/Fe arány 1arány 1--7.3 közötti (a réteges komplexumokban ez utóbbi 7.3 közötti (a réteges komplexumokban ez utóbbi 
érték 1érték 1--3.5). Előfordul, hogy az érctest köz3.5). Előfordul, hogy az érctest köz--pontjában a pontjában a Cr/FeCr/Fe arány nagy, és ez az arány az érctest peremi zónái felé arány nagy, és ez az arány az érctest peremi zónái felé 
konkon--centrikusancentrikusan csökken. csökken. 

Egy törökországi krómittelep vázlatos szelvénye
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A krómit A krómit szegregászegregá--
ciójaciója szilikátszilikát--
olvadékbólolvadékból

Az ábrák a krómit stabilitási mezőit szemléltetik különböző Az ábrák a krómit stabilitási mezőit szemléltetik különböző szilikátásvászilikátásvá--
nyoknyok mellett az olvadék kristályosodása során. A szilikátolvadék mellett az olvadék kristályosodása során. A szilikátolvadék kristákristá--
lyosodásalyosodása során a krómit a korai kiválású szilikátokkal együtt képződik. során a krómit a korai kiválású szilikátokkal együtt képződik. 
Nagy fajsúlya következtében az olvadék alsóbb régióiban Nagy fajsúlya következtében az olvadék alsóbb régióiban koncentrálókoncentráló--
dikdik. Telepméretű feldúsulásához azonban az egyszerű gravitációs . Telepméretű feldúsulásához azonban az egyszerű gravitációs elküelkü--
lönülésenlönülésen kívül szükséges az is, hogy az olvadék kristályosodási kívül szükséges az is, hogy az olvadék kristályosodási körülkörül--
ményeibenményeiben olyan változások álljanak be, melyek a krómit tömeges olyan változások álljanak be, melyek a krómit tömeges szegszeg--
regációjátregációját eredményezi. A krómit eredményezi. A krómit olivinnelolivinnel, vagy más szilikáttal együtt , vagy más szilikáttal együtt 
történő történő kotektikuskotektikus kiválása eltolódhat a krómit kiválása eltolódhat a krómit monomineralikusmonomineralikus kiválása kiválása 
felé, ha a primitív olvadék egy frakcionált (nagyobb SiOfelé, ha a primitív olvadék egy frakcionált (nagyobb SiO22--tartalmú) tartalmú) olvaolva--
dékkaldékkal keveredik, vagy ha az olvadék nagyobb SiOkeveredik, vagy ha az olvadék nagyobb SiO22--tartalmú kőzetet tartalmú kőzetet 
asszimilál.asszimilál.

Az alacsony TiAz alacsony Ti--tartalmú tartalmú peridotitperidotit komplexumokkomplexumok--
banban a hűlés során a hűlés során AlAl--krómitkrómit képződés megy végképződés megy vég--
be. A hőmérséklet csökkenésével az Febe. A hőmérséklet csökkenésével az Fe3+3+--tartatarta--
lom növekszik a lom növekszik a spinellbenspinellben (mivel a hűlés során (mivel a hűlés során 
nő az nő az oxidációsfokoxidációsfok) de a normál) de a normál-- és és inverzinverz--spinelspinel--
leklek közötti elegyedési hézag megjelenésével közötti elegyedési hézag megjelenésével vévé--
gülgül az Feaz Fe3+3+-- elkülönülve, a magnetitben elkülönülve, a magnetitben kristályokristályo--
sodiksodik. Mindezek következtében a . Mindezek következtében a peridotitosperidotitos magmag--
mából alacsony Femából alacsony Fe3+3+--tartalmú krómit válik ki, de a tartalmú krómit válik ki, de a 
Cr/(Cr+AlCr/(Cr+Al) arány jelentősen változékony. A ) arány jelentősen változékony. A TiTi--banban
viszonylag gazdagabb réteges gabbró viszonylag gazdagabb réteges gabbró komplexukomplexu--
mokbanmokban a hőmérséklet csökkenésével (és az a hőmérséklet csökkenésével (és az oxioxi--
dációsfokdációsfok növekedésésvelnövekedésésvel) a krómit összetétele a ) a krómit összetétele a 
magnetit és az magnetit és az ulvöspinelulvöspinel összetétel felé mozog. összetétel felé mozog. 
A magasabb hőmérsékleten, a felső köpeny A magasabb hőmérsékleten, a felső köpeny szintszint--
jébenjében kristályososdottkristályososdott harzburgitokharzburgitok podiformpodiform
krómtelepeiben a krómit magas krómtelepeiben a krómit magas AlAl--tartalmútartalmú, míg , míg 
az az ofiolitofiolit--kumulátokkumulátok szintjén kristályosodott szintjén kristályosodott krókró--
mitmit rendszerint rendszerint CrCr--banban gazdagabb. A réteges gazdagabb. A réteges 
komplexumokban a korai kiválású krómit komplexumokban a korai kiválású krómit MgMg--gazgaz--
dagdag, míg a késői , míg a késői FeFe--gazdaggazdag. . 
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PodiformPodiform krómittelepekkrómittelepek képződési környezeteiképződési környezetei

Az óceáni hátságok Az óceáni hátságok ofiolitosofiolitos sorozataiban települő krómsorozataiban települő króm--
érctestek érctestek konkordánskonkordáns-- diszkordánsdiszkordáns jellegeit és jellegeit és tektonizálttektonizált--
ságukatságukat a keletkezési mélységük is befolyásolja. További a keletkezési mélységük is befolyásolja. További 
deformáció történhet az deformáció történhet az ofiolitosofiolitos sorozat sorozat obdukciójaobdukciója során.során.

Az újabb modellek (Az újabb modellek (ZhouZhou és Robinson, 1997) szerint és Robinson, 1997) szerint podipodi--
formform krómércesedés a krómércesedés a szubdukciósszubdukciós zónák zónák magmatizmusámagmatizmusá--
hozhoz is kapcsolódhat. A is kapcsolódhat. A krómércestekkrómércestek ebben az esetben a ebben az esetben a 
parciális olvadási folyamatokból visszamaradó parciális olvadási folyamatokból visszamaradó reziduálisreziduális
ultrabázitokbanultrabázitokban települnek. Az ív mögötti medencék alatt a települnek. Az ív mögötti medencék alatt a 
szubdukálódószubdukálódó lemezből már kevesebb illó távozhat, ezért lemezből már kevesebb illó távozhat, ezért 
az az asztenoszféraasztenoszféra--ékbenékben kisebb mérvű az olvadás, és így a kisebb mérvű az olvadás, és így a 
litoszférában kisebb litoszférában kisebb mértékûmértékû az asszimiláció. A az asszimiláció. A reziduálisreziduális
peridotitperidotit lherzolitoslherzolitos és és klinopiroxénklinopiroxén--tartalmútartalmú harzburgitosharzburgitos
összetételű. A krómit nagy összetételű. A krómit nagy AlAl--tartalmútartalmú. A szigetívek alatti . A szigetívek alatti 
asztenoszféraasztenoszféra--ékbenékben a a szubdukálódószubdukálódó lemezből lemezből felszabadufelszabadu--
lóló nagymennyiségű illó részleges olvadást indukál. Az nagymennyiségű illó részleges olvadást indukál. Az olol--
vadékvadék a litoszférába nyomulva további részleges olvadást a litoszférába nyomulva további részleges olvadást 
generál. Ennek eredményeként a visszamaradó litoszféragenerál. Ennek eredményeként a visszamaradó litoszféra--
anyag anyag harzburgitosharzburgitos--dunitesdunites összetételű és benne nagy összetételű és benne nagy CrCr--
tartalmútartalmú krómitittestekkrómitittestek akkumulálódnak.akkumulálódnak.
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