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Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových 
lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska 

MONIKA KONEČNÁ 
Katedra mineralógie a petrológic PF UK. Mlynská dolina. 842 15 Bratislava 

(Doručené 31. 1. 1990, revidovaná verzia doručená 8. 3. 1990) 

Fluid inclusions and silicate thermobarometry of spinel Iherzolite xenoliths in alkali basalts from 
Southern Slovakia 

Melt and fluid inclusions were firstly described from Iherzolite xenoliths and olivine megacrysts in alkali 
basalts of Southern Slovakia. According to temperatures of phase transitions on freezing, gas inclusions are 
thought to be composed mostly of nearly pure CO:. However, in several samples depression of melting points 
below that of pure CO; (56.6C C), to as many as 63.7° C in xenolith olivine and to 66.9° C in olivine 
megacryst. suggests the presence of additional gas species, probably CO, N;. CH4. noble gases or sulphurbea
ring compounds. Silicate thermobarometry based on Xray microanalysis of ortho and clinopyroxenes. spinels 
and olivines was performed to derive equilibration conditions of coexisting phases. Estimated temperatures 
and pressures vary between 945  1,232° C and 8  2 3 (?) kbars respectively, corresponding to 29  83 (?) km 
depths. Intersections of isochores for densest CO. inclusions in xenolith olivine and Crdiopside with the 
presumed range of crystallization between 1.20(1  1,300° C indicate fluid pressures between 7.78.6 kbars. 
Data from fluid inclusions and silicate thermobarometry very well fit to the geophysical data from the area. 

Uvod 

V neskorokenozoických alkalických olivinickveh ba

zaltoch Západných Karpát  produktoch finálneho vul

kanizmu  sa nachádzajú xenolity spinelových lherzoli

tov. Relikty finálneho vulkanizmu zostali zachované 
hlavne na južnom Slovensku, kde už v nedávnej minu

losti boli opísané lokality (Mašková, Uderiná, Trebeľov

ce. Fiľakovo, Šiatorská Bukovinka) s vrchnoplášťovými 
xenolitmi (Hovorka a Fejdi, 1980). V tejto práci uvádza

me nové údaje o charaktere inkludovaných fluid v xeno

litoch spinelových lherzolitov z bazanitu z okolia Fiľa

kovských Kováčov a Fiľakovských KováčovRátky. Lo

kality sa nachádzajú v najväčšom lávovom prúde v tejto 
oblasti, pričom lokalita Fiľakovské KováčeRátka je si

tuovaná bližšie k predpokladanému centru vulkanickej 
aktivity (obr. 1). 

Mikroskopický opis 

Minerály xenolitov 

Xenolity z lokalít Fiľakovské Kováče a Fiľakovské 
KováčeRátka tvorí minerálna asociácia ortopyroxén 
(Opx), klinopyroxén (Cpx), olivín (Ol), spinel (Sp). Na 
základe minerálneho zloženia ich môžeme zaradiť do sé

rie Crdiopsidu (O'Reilly, 1985). Okolo výrazne ostro

hranných alebo oválnych tvarov xenolitov veľkosti do 
4 cm je pozorovateľný reakčný lem na styku s bazani

tom, ktorý je dôkazom nerovnováhy xenolitu s uzatvára

júcim bazanitom (obr. 2a). Bazanit patrí k nefelinické

mu bazanitu  typ Fiľakovo (Mihaliková, 1966). 
Štruktúra xenolitov v zmysle klasifikácie Merciera 
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Obr. 1. Regionálna distribúcia reliktov bazaltového vulkanizmu južné
ho Slovenska. 1  lávový prúd. 2  maar. 3  lávový nek (a), struskový 
kužeľ (b). 4  diatréma. 5  miesto odberu vzoriek. 
Fig. 1. Regional distribution of basaltic volcanism relics in Southern 
Slovakia. 1  lava flow. 2  maar. 3  lava neck (a), scoria conus (b). 
4  diatreme, 5  sample location. 

a Nicolasa (1975) je protogranulárna (obr. 2b, c, d,). 
Minerály xenolitov boli v oblasti vrchného plášťa vysta

vené účinkom orientovaného tlaku. Dôkazom tlakovej 
deformácie Ol je tlakové zdvojčatenie a pokračovanie 
štiepnych trhlín cez niekoľko zŕn. Prejavuje sa v nich len 
veľmi slabá rekryštalizácia väčších kryštálov do agregá

tov s menšími zrnami so skrytou spoločnou orientáciou 
kopírujúcou bývalú veľkosť zŕn (obr. 2b). Na styku 
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< Obr. 2. Textúry a štruktúry xenolitov spinelových Iherzolitov. ;i - ostrohranný a oválny tvar xenolitov. veľkost 2-3 cm. b - protogranulárna štruktúra 
xenolitu spínelového lherzolitu Undolózne zhášanie a tlakové zdvojčatenie olivinov. Skrížené nikolv. šírka fotografie je 3.6 mm. c - tlaková 
deformácia pyroxénov z xenolitu. Na styku s bazanitom je u ortopyroxénu (Opx) vyvinutý reakčný lem. 1 nikol. šírka fotografie je 3.6 mm. 
d - intergranulárny spinel (Sp) medzi zrnami ortopyroxénu (Opx). olivínu (Ol) a klinopyroxénu (Cpx). 1 nikol. šírka fotografie je 3.6 mm. 
e - symplektitický spinel (Sp) v zrne ortopyroxénu (Opx). 1 nikol, šírka fotografie je 1.3 mm. Vzorky sú z lokality Fiľakovské Kováče. 
Fig. 2. Microstructures of spinel-lherzolite xenoliths. a - angular and oval shape of xenoliths. size 2-3 cm. b - protogranular texture of a spincl-lhcr-
zolite xenolith. Undulosc extinction and pressure twinnins; of olivines. Parallel nicols. width of photomicrograph is 3.6 mm, c - pressure deformation 
ot xenolith pyroxenes. I here is a reaction rim on the contact of orthopyroxene (Opx) with the host basalt. Parallel nicols. width of photomicrograph 
is 3.6 mm. d - intergranular spinel (Sp) between orthopyroxene (Opx). olivine (Ol) and clinopyroxene (Opx) grains. Parallel nicols. width of 
photomicrograph is 3.6 mm. e - symplectitic spinel (Sp) in orthopyroxene (Opx) grain. Parallel nicols. width ot photomicrograph is 1.3 mm. Samples 
ire from the Fiľakovské Kováče locality. 

Obr. 3. Fluidné inkluzie. a - primárne inklúzie v olivine z xenolitu. h - pseudosekundárne inklúzie \ olivine / xenolitu. c - skupina pseuiiosckundar-
nych (?) inklúzií chaoticky rozmiestnená \ Cr-diopside z xenolitu. d - trhlina vyhojená pseudosekundárnvmi inklúziami s prevahou plvnu (g) 
.i silikátovej taveniny (m). Variabilné pomery plynu i taveniny \ inklúziách sú dôkazom toho. že kryštalizácia minerálov prebiehala v heterogénnom 
prostredí. Skala zodpovedá Hl um. Vzorky sú z lokality Fiľakovské Kováče. 
Fig. 3. Fluid inclusions, a - primary inclusions in xenolith olivine, b - pseudosecondary inclusions in olivine from xenolith. c - aroup of pseudosecon-
darv (?) inclusions disseminated in xenolith Cr-diopside. d - the trail of pseudosecondary inclusions with various ratios of (*0 -rich gas (g) and melt 
(m) indicating crystallization (mm a heterogeneous mixture of both phases. Scale bar represents 10 um. Samples are Írom the Fiľakovské Kováče 
locality. 
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.s bazanitom najmenej podliehajú premenám Ol. najin
tenzívnejšie sú premenené Opx, menej Cpx. Oba typy 
pyroxénov sú taktiež postihnuté tlakovou deformáciou 
(obr. 2c). Pri Opx neboli spozorované exsolúčne lamely. 
V niektorých spinelových Iherzolitoch sa nachádzajú dva 
typy Sp: intergranulárny, vyskytujúci sa medzi zrnami 
Opx, Cpx a Ol (obr. 2d) a symplektitický, nachádzajúci 
sa v niektorých zrnách Opx (obr. 2e). 

Nefelinický bazanit obsahuje okrem xenolitov spinelo
vých lherzolitov aj megakryštály Ol a Cpx. Sú to pomer
ne veľké kryštály (Ol 12 cm, Cpx do 7 cm), miestami 
s dobre rozoznateľným habitom, ktorý je porušený frag
mentáciou. Na styku s bazanitom majú aj ony vyvinutý 
reakčný lem. 

Fluidné inklúzie 

Fluidné inklúzie boli pozorované v Ol a Cpx spinelo
vých lherzolitov z lokality Fiľakovské Kováče. Vzorka 
pre štúdium fluidných inklúzií v megakryštále Ol pochá
dzala z lokality Fiľakovské KováčeRátka. Na základe 
fázového zloženia pri izbovej teplote sa dajú v minerá
loch xenolitov vyčleniť dva typy fluidných inklúzií. In
klúzie plynov sú pri izbovej teplote zvyčajne jednofázo
vé (obr. 3a, b, c). Inklúzie tavenín obsahujú okrem 
utuhnutého skla aj 510 obj. % plynnej fázy. ktorá sa 
oddelila z pôvodne homogénnej taveniny počas chladnu
tia inklúzie (obr. 3d). Silikátovú taveninu v tomto type 
fluidných inklúzií reprezentuje prevažne sklo. Iba zried
kavo sa v inklúziách tavenín nachádzajú aj vykryštalizo
vané minerály. 

Na základe kritérií Roeddera (1984) boli identifikova
né 3 genetické typy inklúzií: primárne, pseudosekundár
ne a sekundárne. Primárne inklúzie sa vyskytujú veľmi 
zriedkavo. Sú zachytávané počas rastu minerálu, zvyčaj
ne majú pravidelný oválny tvar alebo tvar kryštálových 
negatívov a sú izolované alebo chaoticky rozmiestnené 
(obr. 3a). Primárne inklúzie sú väčšinou menšie ako 
5 um. Omnoho častejšie sú pseudosekundárne inklúzie. 
Ich vznik súvisí s neskoršími deformačnými procesmi 
a s tvorbou trhlín uprostred zŕn Ol a Cpx v priebehu ich 
kryštalizácie. Vyhojené trhliny s inklúziami nezasahujú 
až celkom k okraju minerálu. Inklúzie sú guľaté alebo 
oválne, veľké približne 510 um (obr. 3b. c). Pseudose
kundárny charakter majú aj niektoré inklúzie tavenín. 
Nápadná je ich veľkosť  od 5 až do 25 um (obr. 3d). 
Najviac sú v Cpx a Ol zastúpené sekundárne inklúzie, 
usporiadané pozdĺž trhlín, ktoré prechádzajú cez niekoľ
ko kryštálov. Ich veľkosť sa pohybuje medzi 15 um. 
V megakryštáloch Ol boli zistené rovnaké typy inklúzií 
ako v mineráloch xenolitov. 

Veľká čast inklúzií vykazuje znaky dekrepitácie, t. j . 
drobné trhliny v apikálnych častiach dehermetizovaných 
inklúzií a aureoly drobných sekundárnych inklúzií okolo 
nich. K dekrepitácii došlo pri prudkom znížení tlaku 
okolitého prostredia pri výstupe magmy k povrchu, keď 
tlak vnútri inklúzií značne prevýšil tlak okolia, pretože 

teplota sa prakticky nezmenila. Pri dekrepitácii dochádza 
k úplnému alebo čiastočnému úniku obsahu inklúzie 
a k zníženiu hustoty íluida, ktoré v inklúzii zostalo. 

Experimentálna časť 

Chemické zloženie minerálov xenolitov a megakryštá
lov bolo stanovené pomocou elektrónového mikroanaly
zátora JEOL Superprobe 733 v CLEM pri GÚDŠ v Bra
tislave (analytici Caňo, Drusková a Konečný). Podmien
ky bodových analýz zo stredov minerálov: urýchľovacie 
napätie 15 kV, priemer lúča 5 um a korekcia impulzov 
žiarenia ZAF, ktorá je v softwarovom vybavení počíta
ča. Výsledky analýz boli prepočítané na kryštalochemic
kč vzorce, ktoré sú reprezentované molárnym pomerom 
katiónov na príslušný počet atómov kyslíka: 014, Cpx. 
Opx a CrDi6. Spinely boli prepočítané na 3 katióny 
a obsahy Fe1* boli stanovené na základe ideálnej spine
lovej stechiometrie R2 + R :Ri+0, (Fejdi, 1982). Obsahy 
Fc3~ v Cpx boli určené testom podľa Ryburna et al. 
(1976): 
Fe3+ = [4  (2Si + 2Ti + Cr + Al  Li  K  Na)] 
X (4/suma katiónov) 

Na štúdium fluidných inklúzií boli zhotovené oboj
stranne leštené platničky hrúbky 0,2 mm. Kryometrické 
údaje boli získané na stolíku LEITZ350 upravenom na 
kryometrické účely (Hurai a Ceplík. 1987) a na prístroji 
CHAIXMECA v laboratóriách ÚÚG v Prahe. Na kalib
ráciu prístroja boli použité inklúzie s čistým CO; s kri
tickou homogenizáciou pri 31,1 °C, teplotou tavenia hy
drátu pri 9,9 °C a teplotou tavenia kvapalnej fázy CO; 
pri 56,6 "C. 

Inklúzie plynov, jednofázové pri izbovej teplote, boli 
zmrazované až na 120 °C. V priebehu zmrazovania s.a 
v nich najprv oddelila bublina plynnej fázy a potom pri 
nižšej teplote zvyšná kvapalina utuhla na pevnú fázu. Pri 
opätovnom zahrievaní inklúzie na izbovú teplotu bola 
zaznamenaná teplota tavenia tuhej fázy (Tm) a teplota 
homogenizácie inklúzie (Th), pri ktorej zanikla plynová 
bublinka. Hodnoty T,„ v jednozložkovej sústave zodpo
vedajú hodnote trojného bodu, ktorá je pre každú sústa
vu iná a poskytuje informáciu o zložení inkludovaného 
fluida. Podľa Th možno stanoviť hostotu fluida v inklúzii. 
V tejto práci sme hustotu vypočítali podľa stavovej rov
nice Angusa et al. (1976) a PT parametre pre izochory 
boli vypočítané pomocou stavovej rovnice Redlicha 
a Kwonga s parametrami a, b podľa Hollowaya (1981). 

Chemické zloženie megakryštálov a minerálov xenolitov 

Najhojnejšou fázou minerálnej asociácie xenolitov sú 
Ol. Vyznačujú sa vysokým podielom forsteritovej zložky 
(Fo„(,.:.*,/. Fa*,.,,,.!, tab. 1), čo je typickým znakom Ol 
z xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazal

toch, ktoré sú vrchnoplášťového pôvodu (Ringwood, 
1981). 
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TAB. 1 
Teplota u tlak pre rovnováhu Opx 

pred odmiešaním Sp  Cpx (CrDi) 
F.quilibration temperature and pressure for the association Opx 

before exsolution of Sp - Cpx (CrDi) 

Asociácií Tf-C) P(lOsPa) Metóda 

OpxCpx 

OpxCpxSp 
OpxCpx 

1087—1098 — WoodaBanno(1973) 
1167—1186 Mori (1977) 
988—1003 Wells (1977) 

1016—1030 16.83—19.34 Mcrcier (1976) 
1207—1232 16.83—19,34 Nickel etal. (1985) 
1006—1016 16.83—19,34 Bertrand a Merrier (1985) 
1075—1093 16.83—19,34 Lindsley (1983) 
1160—1200 20.2—22.7 Gasparik (1984) 

Opx (En„,.,sia Fs.,., ».o, tab. 1) sú bohaté na MgO. Po

mer enstatitovej a ferrosilitovej zložky v Opx je veľmi 
blízky pomeru forsteritovej a fayalitovej zložky v Ol 
(obr. 4). Opx sú tiež relatívne bohaté na A1:0. (do 
4,3 %) a C a O (do 0,7 % ) . 

Cpx z xenolitov spinelových lherzolitov (Wo ť«;.i 

En4x.449.7 Fs4.st,7) patrí k Crdiopsidom (tab. 2, obr. 5). 
Obsah C r : 0 , sa pohybuje v rozmedzí 0,91,0 hmôt. %. 
Pomer 100 Mg/ (Mg + Fe) je stály a blízky pomeru pre 
Opx a Ol (obr. 4). Crdiopsidy (CrDi) sú bohaté na 
AI : 0 , (do 6,3 % ) , ktorý je prítomný vo forme Ca

Tschermakovej molekuly. 
Oba typy spinelov v xenolitoch zaraďujeme k Alspi

nelom s vysokým obsahom MgO (tab. 2). Vzájomne sa 
líšia obsahom Cr?0>, ktorý je v symplektitickom Sp vyšší 
ako v intergranulárnom. Spinely sú hlavným nositeľom 
Cr .0 , v xenolitoch. 

Megakryštály Ol (Fow.^.i , Fai.i.<M<u. tab. 2) majú nižší 
obsah MgO ako Ol zo spinelových lherzolitov (obr. 4). 
Svojím obsahom zložky Fo a Fa sú veľmi blízke mega

kryštálom Ol z lokality Glen Innes z Južného Walesu 
v Austrálii (Binns et al., 1970), ktorých pomer 100 Mg/ 
(Mg + Fe) kolíše v rozmedzí 83,6  84,4. Megakryštály 
Cpx patria v zmysle klasifikácie Poldevaarta a Hessa 
(1951) (tab. 2. obr. 4, 5) k Alaugitom. Vysoký obsah 
A120, (do 10,4 %) je viazaný vo forme CaTschermako

vej molekuly. Na základe obsahu A1 :0,, Ti0 2 a C r : 0 . sú 
podobné Alaugitom z lokality Glen Innes. 

TAB. 2 
Chemické zloženie minerúlnych fáz xenolitov a megakryštúlov (hmotn. %) 

Chemical composition of the minerals from xenoliths and megacrvsts (weight %) 

SiO, 
TiO, 
Al2Oj 
Cr 2 0 , 
Fe 2 0 , 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,0 
Suma 

Si 
Alv ' 
Ti 
Aivi 
Cr 
Fe+ 

Fe'+ 
Mn 
Mg 
Ca 
Na 
Suma 

100 Mg/(Mg+Fe) 
100 Cr/(Cr+Al) 

Opx 

lx 

55,09 
0,02 
4.27 
0,55 

— 
5.98 
0.13 

33,54 
0,69 
0,05 

100.32 

1.893 
0,107 

— 
0.066 
0,014 
0.171 

— 
0,(X)3 
1,718 
0,025 
0,(X)2 
3,999 

90.94 
— 

2x 

53,43 
— 

3.20 
— 
— 

5.69 
0,12 

34,03 
0,66 
0.05 

97.18 

1.898 
0.102 

— 
0,032 

— 
0.097 
0.072 
0,003 
1,802 
0,025 
0.003 
4.034 

91.42 
— 

Cpx 

3x 

52,04 
0,37 
6.29 
1.01 

— 
2,67 
0,05 

15,69 
20.45 

1,38 
99,95 

1,880 
0,120 
0,009 
0,147 
0,028 
0,057 
0,023 
0,001 
0,845 
0,791 
0.096 
3.997 

91.35 
— 

4m 

44.49 
2.13 
9.56 
0.01 

— 
10.41 
0.16 
8,72 

21.73 
1.17 

98.38 

1,718 
0,282 
0,061 
0,153 

— 
0,243 
0,093 
0.005 
0,502 
0,899 
0,087 
4.043 

59.90 
— 

Ol 

5x 

40.74 
— 
— 

0.01 
— 

9,04 
0.05 

48,67 
0,09 

— 
98.60 

1,007 
— 
— 
— 
— 

0,186 
— 

0,001 
1.794 
0,002 

— 
2,990 

90,60 
— 

6m 

39.67 
— 

0,05 
0,01 

— 
15,53 
0,26 

44,44 
0.17 

— 
100,13 

0,997 
— 

— 
— 
— 

0.326 
— 

0.005 
1,666 
0,004 

— 
2.998 

83,63 
— 

Sp 

7x 

0.64 
39.44 
26.25 
4.86 

11,03 
0,23 

17,62 
— 
— 

100.07 

— 
0.013 
1.300 
0,580 
0.258 
0.102 
0,005 
0,734 

— 
-^ 

2,992 

73,99 
30,85 

8x 

0.52 
48.71 
15,89 
4,86 

12.03 
0.14 

17,49 
— 
— 

100,54 

— 
0,010 
1.549 
0.339 
0,291 
0,098 
0,003 
0,703 

— 
— 

2.993 

70.72 
17,95 

x — xenolit, m — megakryštál, lx — pred odmiešaním symplektitu, 2x — po odmiešaní symplektitu (vypočítané na základe planimetric
kej analýzy a nameraných hmôt. % oxidov prvkov z analýzy č. Ix), 7x — Sp symplcktitický, 8x — Sp intergranulárny 
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Obr. 4. Zloženie silikátových minerálov xenolitov spinelových lherzoli
tov a megakryštálov v závislosti od obsahu Mg - SFe - Ca (atom. %). 
Plné trojuholníky - Cr-diopsidy. prázdne krúžky - olivíny. prázdne 
štvorčeky  ortopyroxény (všetky uvedené minerál) sú z xenolitov). 
plné krúžky  megakryštáh olivínov. krížiky  megakryštály pyroxénov. 
Di  diopsid. Hd  hedenbergit. 
Fig. 4. Composition of silicate minerals from spinellherzolite xenoliths 
and megacrysts according to amount of Mg  £Fe  Ca (atom. %). Solid 
triangles  Crdiopsides. open circles  olivines, open squares  orthopy

roxenes (all above mentioned minerals are from xenoliths). solid circles 
 olivine megacrysts. crosses  pyroxene megacrysts. Di  diopside. Hd 
 hedenbergite. 
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Obr. 5. Klasifikácia monoklinickv'ch pyroxénov v systéme CaMgSi O 
 C'aFcSi O,.  Mg.Sí:0  Fe.SŕO. (Polďevaart a Hess. 195I). Plné troj
uholníkyCrdiopsidy z xenolitov. krížiky megakryštály Alaugitov. 
Fig. 5. Classification of monoclinic pyroxenes in the system CaMgSi O, 
 CaFeSi O,  \1g:Si;0,  Fe:Si;0 (Poldevaart and Hess. 1951). Solid 
triangles Crdiopsides from xenoliths. crosses  Alaugitc megacrysts. 

Silikátová termobarometria 

Rovnovážny stav ultrabázických xenolitov, ktoré majú 
pomerne jednoduché minerálne zloženie, je závislý od 
teploty, tlaku a rovnovážnych konštánt reprezentujúcich 
chemické zloženie minerálnych fáz v rovnováhe. V po
rovnaní s meíamorfnými procesmi v kôre sú účinky us
merneného tlaku a parciálneho tlaku fluidných fáz v ob
lasti plášťa zanedbateľné. Samotnej aplikácii termobaro
metrických metód predchádzalo mikroskopické štú
dium. Keďže jednotlivé minerály xenolitov majú pri
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Obr. 6. Histogramy pre teploty tavenia (T,) inklúzií s prevahou CO. 
Fig. 6. Histograms of melting temperatures (T ) for CO rich inclusions. 

blizne rovnakú veľkosť, nebolo možné stanoviť sukcesnú 
schému kryštalizácie. Na základe rovnakých distribuč
ných koeficientov pre Opx. CrDi a Ol (tab. 2) boli termo
barometre aplikované na tri predpokladané rovnovážne 
asociácie. Prvú reprezentuje Opx (pred odmiešaním 
symplektitu) a CrDi. Pri vzájomnej reekvilibrácii oboch 
pyroxénov došlo pri klesajúcich PT podmienkach k od
miešaniu symplektitického Sp v zrnách Opx. Po odmic
šaní symplektitu existovala v xenolitoch druhá rovnováž
na asociácia OpxSp (symplektitický)  Ol. Ako posled
ný pravdepodobne vykryštalizoval intergranulárny Sp, 
ktorý sa až neskôr zrovnovážnil s Ol. 

Pre uvedené rovnovážne asociácie boli použité termo
barometre zhrnuté v práci Fejdiho a Kolníka (1988). 
Aplikácia týchto termobarometrov neposkytuje údaje 



0 P-T podmienkach kryštalizácie danej minerálnej aso
ciácie, ale o podmienkach jej zrovnovážnenia. Vypočíta
né hodnoty rovnovážnych teplôt a tlakov pre asociáciu 
Opx (pred odmiešaním symplektitu)  CrDi sú uvedené 
v tab. 1. Stanovená rovnovážna teplota sa pohybuje 
v rozmedzí 9881 232 °C. Jedinými dostupnými metóda
mi stanovenia rovnovážneho tlaku je Merciérov algorit
mus, ktorý predpokladá rovnovážnu asociáciu Opx
CpxSp a odčítanie tlaku z grafického termobarometra 
(Gasparik, 1984). Keďže asociácia Opx  Cpx(CrDi) Sp 
(symplektit) nebola v čase svojho vzniku vo vzájomnej 
rovnováhe, ani vypočítaná hodnota nereprezentuje sku
točný rovnovážny tlak. K pomerne vysokej hodnote rov
novážneho tlaku určeného podľa Gasparika (1984) treba 
tiež pristupovať opatrne, lebo metóda je veľmi citlivá na 
obsah CaO a AlzOj v oboch pyroxénoch. Tlak vypočíta
ný podľa Mcrciéra (1976) bol použitý pri výpočte teplôt 
v ostatných termometroch. Tým sa do ďalších hodnôt 
rovnovážnej teploty vniesla určitá chyba, treba však 
podotknúť, že teploty sa v súvislosti s tlakom menia iba 
veľmi málo. 

Vypočítaná rovnovážna teplota pre asociáciu Opx (po 
odmiešaní symplektitu)  Ol  Sp (symplekt.) je 945
1 070 °C (Gasparik a Newton, 1984; Webb a Wood, 
1986; Mori, 1977). Tlak stanovený podľa Strohá (1976) 
pre túto asociáciu je 89 x 108 Pa(10* Pa = 1 kbar). Niž
šia rovnovážna teplota a tlak sú zároveň spodnou hrani
cou rovnovážnych PT podmienok minerálov xenolitov. 

K zrovnovážneniu Ol a intergranulárneho Sp došlo pri 
744805 °C (Fabrics, 1979; Roeder et al., 1979), čo zod
povedá subsolidusovým podmienkam. 
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Vo fluidách inkludovaných v Ol a CrDi z xenolitov, 
ako aj v megakryštále Ol boli stanovené metódami optic
kej mikrotermometrie teploty tavenia Tm a teploty ho
mogenizácie T„ (obr. 6, 7). V Ol a v CrDi z xenolitov 
hodnoty Tm kolísali v intervale od 56,0 do 63,7 °C. Tm 
primárnych inklúzií z megakryštálu Ol sa pohybovali 
v intervale od 66,4 do 66,9 "C. 

Hodnoty T„ sú značne rozptýlené v dôsledku efektov 
dekrepitácie, ktoré znižujú hustotu inkludovančho flui
da a zvyšujú Tfc. Minimálna hodnota Th v Ol dosiahla 
13 T a v CrDi 10,5 °C. 

Charakter fázových zmien pri ochladzovaní, ako aj 
namerané hodnoty T,„ svedčia o tom, že v inklúziách boli 
zachytené fluida s prevahou CO;. Zníženie Tm pod hod
notu trojného bodu CO; (56,6 °C) v niektorých sledo
vaných inklúziách je však dôkazom toho, že vo fluidách 
boli prítomné aj ďalšie plynné zložky. Tab. 3 uvádza 
teploty a tlaky v kritickom bode, ako aj teploty trojného 
bodu pre plynné zložky, ktorých prítomnosť môže pri
chádzať do úvahy v podmienkach vrchného plášťa. Všet
ky tieto plyny v zmesi s CO : môžu spôsobiť posun Tm 
inklúzií pod hodnotu trojného bodu CO?. 

Roedder (1965. 1984) a Murck et al. (1978) zhrnuli 
výsledky kryometrických údajov o fluidných inklúziách 
ultramafických xenolitov mnohých svetových lokalít 
a konštatovali, že drvivá väčšina obsahuje takmer čistý 
CO: s hodnotami Tm okolo 56,6 "C a Th neprevyšujúci
mi hodnotu +31,1 °C, čo zodpovedá kritickej teplote 
CO;. Murck et al. (1978) stanovili v inklúziách xenolitov 
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Obr. 7. Histogramy pre homogenizačné teploty t I ) (L + V  » L ) inklúzií s prevahou COľ. 
Fig. 7. Histograms of homogenization temperatures (T.,) (L + V » L) for CO rich inclusions. 
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TAB 3 
Kritickú teplota (Ti), kritický tlak (Pi.) a teplota trojného bodu 

(T,h) pre rozličné komponenty 
Critical temperature (TÍ), critical pressure (Pi) and temperature 

of t ripple point (T,i,) for various componds 

CO

so, 
H^S 
cos 
CH4 
CO 
K2 
Ar 

Tk( C) 

4 31.06 
+ 157;8 
F 100.4 
4104,8 
82 .1 

140.11 
147.9 
122.3 

PkilOS Pa) 

73.6 
78,5 
89.8 
65,7 
46.3 
38,4 
33,9 
48.5 

T,iCC) 

56 .6 
72.7 
85 .5 

138,2 
182,5 
199,0 
210.0 
189.2 

Tk, Pk. T„, pre CO : . SO : . H :S. COS. CH4. Ar a CO  Murck ct 
al. (1978); Tk a Pk pre N2  Moore (1979). TIb pre N :  Kreulen 
a Schuiling(1982). 

z lávového prúdu na Havajských ostrovoch (USA) Tm 
medzi56,4 a57,1 'CaT„až F 36,0 °C a interpretovali 
ich ako dôsledok prítomnosti malého množstva (5
10 mol. %) SO:, H:S alebo COS. Bergman a Dubessy 
(1984) stanovili pomocou Ramanovej spektroskopie 
v inklúziách z xenolitov wehrlitu z oblasti Lunar Crater 
(Nevada, USA) 8,512 mol. % CO, pričom hodnoty Tm 
sa pohybovali medzi 60,2 až 61,4 °C. Fluidné inklúzie 
v xenolitoch z okolia Fiľakova sú v tomto smere unikát
ne, pretože poskytli doteraz najnižšie hodnoty T,„. ktoré 
indikujú výnimočne chemické zloženie prchavých kom
ponentov vo vrchnom plášti na južnom Slovensku. 

Diskusia a záver 

Xenolity spinelových lherzolitov a megakryštály oliví
nu z lávového prúdu bazanitu z okolia Fiľakova na juž
nom Slovensku predstavujú podľa mikroskopického štú
dia a chemického zloženia cudzorodý materiál, vynesený 
k povrchu z vrchného plášťa. Túto skutočnosť potvrdzu
je aj existencia reakčných lemov na styku s bazanitom, 
prítomnosť typického vrchnoplášťového minerálu  Cr
diopsidu  a prejavy tlakovej deformácie. 

Aplikácia silikátovej termobarometrie na predpokla
dané koexistujúce minerálne asociácie xenolitov poskyt
la údaje o rovnovážnych teplotách a tlakoch, ktoré sa 
pohybovali v rozmedzí 9451 232 °C a 823 (?) X 10* Pa. 
Stanovené tlaky zodpovedajú hĺbke 2983 (?) km za 
predpokladu, že hustota bazaltovej taveniny je 2,75 g/ 
cm' (Ringwood, 1981). Získané údaje sú v dobrej zhode 
s experimentálne stanoveným poľom stability spinelo
vých lherzolitov, ktoré je ohraničené hodnotami 1 000
1 300 °C a 824 X 10K Pa (Mori. 1977). 

Kryotermometrické štúdium fluidných inklúzií po
skytlo dôkazy o unikátnom charaktere inkludovaných 
fluid, v ktorých okrem CO : ako prevládajúcej zložky, sú 
prítomné aj ďalšie komponenty, pravdepodobne CO, 
N:, CH4, vzácne plyny alebo zlúčeniny síry. Čiastočne 
odlišné hodnoty T,„ inklúzií v olivínoch a Crdiopsidoch. 
ktoré sú odrazom rozdielneho zloženia inkludovaných 

fluid, nepodporujú závery výskumu chemického zlože
nia, podľa ktorých olivíny a pyroxény xenolitov majú 
rovnaké distribučné koeficienty, a teda sú vo vzájomnej 
rovnováhe. Vynára sa tu otázka možnej existencie viace
rých generácií olivínov v xenolitoch. Tento problém sa 
bude v budúcnosti riešiť konfrontáciou mikrotermome
trických údajov s chemickým zložením tých istých zŕn 
olivínov. 

Teplotu (tlak) pri uzatváraní inklúzií možno lokalizo
vať na izochore  krivke spájajúcej miesta s rovnakou 
hustotou v PT diagrame, ak poznáme tlak (teplotu) pri 
kryštalizácii. Na obr. 8 sú znázornené izochory pre in
klúziu takmer čistého CO : s Tm 56.1 °C a T„ 10,5 °C 
(hustota d = 0.9859 g/cm") v Crdiopside a pre inklúziu 
s T,„ 57,4 °C a T„ 7,9 °C (hustota d = 0,9725 g/cm) 
v olivine z xenolitu spinelového lherzolitu. Ak uvažuje
me o možnom teplotnom intervale kryštalizácie olivínu 
a Crdiopsidu v rozmedzí 1 2001 300 °C, potom by tlak 
fluidnej fázy dosahoval hodnoty medzi 7,78,6 X 10' Pa, 
čo zodpovedá hĺbke 2831,4 km. Tieto hodnoty musíme 
považovať za minimálne vzhľadom na možný efekt dek
repitácie inklúzií pri rýchlom výstupe bazaltovej taveni
ny na povrch. Výsledky diskutovaných termobarome
trických metód sú v dobrej zhode s geofyzikálnymi údaj
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Obr. 8. Izochory pre inklúzie takmer čistého CO s najvyššou hustotou 
v olivine í xenolitu (T, = 57.4 °C. T„ = 7.9 °C. d = 0.9725 g/cm) 
a v Crdiopside z xenolitu (T, =56,1 'C. T, =10.5 °C. 
d = 0.9859 g/cm ). Horizontálne a vertikálne čiary znázorňujú spôsob 
odvodenia minimálneho tlaku fluidnej fázy a zodpovedajúcej hĺbky za 
predpokladu kryštalizácie olivínu a Crdiopsidu v rozmedzí 1 200
1 300 °C. 
Fig. S. Isochores for the most dense pure CO: inclusions in xenolith 
olivine (T = 57.4 "C. T„ = 7.9 °C, d = 0.9725 g/cm ) and in xeno
lith Crdiopside (T. = 56.1 " C T . = 10.5 °C.d = 0.9859 g/cm ). Ho
rizontal and vertical lines illustrate the estimation of minimum fluid 
pressure and corresponding depth provided that the temperature of 
olivine and Crdiopside crystallization occurred within the range 1,200
1.300 =C 
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mi. ktoré indikujú rozhranie Moho v oblasti Lučenskej 
kotliny a Cerovej vrchoviny v hĺbke 28 km (Blížkovský 
et al., 1986). 
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Fluid inclusions and silicate thermobarometry of spinel lherzolite xenoliths in alkali basalts from 
Southern Slovakia 

Mineralogical and fluid inclusion studies were conducted on 
spinellherzolite xenoliths and megacrysts from ncphclinc basa

nites near Fiľakovské Kováče in Southern Slovakia (Fig. 1). As 
firstly stated by Hovorka and Fejdi (1980). chemical composi

tion of lherzolite minerals (Crdiopside. AIspinel, Mgor

thopyroxene and Mgolivinc) is similar to worldwide known 
types of upper mantle xenoliths. This type of xenoliths belongs 
to the Crdiopside group (O'Reilly. 1985). 

Equilibration conditions of xenolith minerals were estimated 
using various thermobarometers as listed in Fejdi and Kolník 
(1988). that are based on chemical composition of coexisting 
phases. Calculated equilibrum temperatures and pressures varv 
between 9451.232° C and 823 (?) kbars (Tab. 1). Derived pres

sures correspond to the depths between 2983 km (?) if the den

sity of basaltic melt 2.75 g/cm' is taken into consideration 
(Ringwood. 1981). The upper temperature limit (1.232° C) was 

calculated from the first coexisting association of Opx (before 
cxsolution of symplcctitic Sp) and Cpx (CrDi). The lower tem

perature limit(945° C) represents equilibration of the second 
coexisting association: Opx (after exsolution of symplectitic Sp) 
 symplectitic Sp  Ol. The two mentioned coexisting associa

tions were selected on the basis of equivalent distribution coef

ficients (Ku) in Opx. Cpx (CrDi) and Ol (Tab. 2). 
The probable iast mineral phase crystallizing from the melt 

was that of intcrgranular Sp with entirely different K ,. 
Emplacement of smaller intcrgranular Sp between grains of 

Opx. Cpx and Ol indicates the last crystallization stage (Fig. 2d). 
F.quilibration temperatures between 744805'' C calculated from 
the third presumed association (intergranular Sp  Ol) represent 
subsolidus conditions. 

Xenolith olivines and Crdiopsides as well as the olivine 
megacrysts contain numerous melt and gas inclusions. Fluid in
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elusions are isolated (primary; Fig. 3a) or arranged along healed 
fractures (pseudosecondary: Fig. 3b. c). The size of gas (g) and 
melt (m) inclusions is 5 - 20 um. Melt inclusions consist mostly 
of glass and 5-10 vol. % of gas phase. Rarely observed trails 
with various melt-to-gas ratio indicate immiscibility of both pha
ses at the time of entrapment (Fig. 3d). Microthermometry on 
fluid inclusions provided evidences about unique character of 
fluids. T« in xenolith olivines and Cr-diopsides are scattered 
within the range from -56.0° C to -63.7° C (Fig. 6). Primary 
inclusions entrapped in the olivine megacrysts contain fluids 
with Tm even -66.4° C to -66.9° C. The depression of melting 
temperatures below that of pure CO :(-56.6° C), especially in the 
inclusions of xenolith and megacryst olivines, indicates the pre
sence of other components besides carbon dioxide (probably 
CO. Ni, CH.. noble gases or sulphur-bearing compounds). 

Partly different character of fluids was observed in xenolith 
olivines and Cr-diopsides. This fact does not correspond to 

chemical composition of xenolith minerals that suggests equilib
rium conditions between Opx - Cpx - 01 according to their 
similar distribution coefficients. Several generations of olivine 
might thus be presumed, but this problem will be solved later 
by the means of detailed fluid inclusion microthermometrv and 
X-ray microanalysis. 

The two isochores were calculated from the densest, nearly 
pure CO-inclusions in xenolith olivine and Cr-diopside. Consid
ering the temperature range of crystallization from 1,200° C to 
1.300° C, the fluid pressure could have reached 7.7-8.6 kbars 
that corresponds to 28-31.4 km depths (Fig. 8). These values 
must be considered as a minimum due to the possible effects of 
inclusion decrepitation during the ascent of xenolith-beanng 
magma to the surface. Obtained results are in good agreement 
with geophysical data indicating the crust/mantle boundary 
within the Lučenec basin and Cerová vrchovina upland in 28 km 
depth (Blížkovský et al.. 1986). 


