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1932. április havának közepén a Közép-Chile és Argentína

határán húzódó 4000 m magas vulkáncsoport egyik mköd krá-

tere, a Quizapu rendkívül ers erupciók színhelye volt. Ez a vul-

kán a Descabezado Grande csoportnak egyik legfiatalabb tagja,

a feljegyzések szerint 1847 novemberében keletkezett. Azóta állan-

dó mködésével építette kúpját és az említett 1932 év április 9-én

s az azt követ napokon hatalmas kitöréssel rendkívüli mennyi-
ség hamut produkált. A kiömlött láva mennyiségérl a terület

kietlensége és megközelíthetetlensége miatt egyenlre nincsenek

biztos adataink. Annál több feljegyzést közöl a hamuszórásról és

az erupció lefolyásáról a vulkanológiai irodalom.

A kirobbantott hamii mennyiségére rávilágít az, hogy a kitö-

rést követi eg több centiméteres vulkáni hamúréteg lepte be nem-
csak Chile, Argentína és Bolívia területét, hanem a déli tengere-

ken futó hajók fedélzetét is szürke; hamuréteg takarta, st a ma-
gas légrétegekben szálló hamu jelenlétét szürkületkor Afrikában
és Ausztráliában is észlelték.

Buenos Airesben él hazánkfia. Vezényi Árpád a város-

ban összegyjtött hamuból mintát küldött a tudományegyetemi ás-

vány-kzettani intézetnek, melynek kzettani vizsgálatát az aláb-

biakban foglalom röviden össze.

A vizsgált friss hamunak úgy eredési, mint begyjtési he-

lyét pontosan ismerjük. Tudjuk, hogy a kirobbanás helyétl, a

Csendes Óceántól — átrepülve a kontinenset — az Atlanti Óceánig
mintegy 1200 km-nyi légi utat tett meg. Tehát elssorban szedi-

mentpetrográfiai szempontok kerülnek eltérbe. Az anyag világos

hamusziirke, egészen finom, lisztszer por, melynek szemnagysági
összetételét az alábbi adatok szemléltetik. Mivel az anyag termé-

szete az iszapolási eljárás reális eredményeit ersen torzíthatja, a

pipettás analízist négyféle kísérlettel hajtottuk végre. Stabilizá-

tort, Földvári A. legutóbb megjelent vizsgálatait is figyelembe
véve, nem használtunk. (3).

A hosszú légi utat megtett hamu, az uralkodókig nagy súly-

százalékkal szerepl 0.05- 0.02 mni-es osztályával, jó osztályozottsá

got árul el. Az osztályozottság megjelenése nem váratlan, inkább
jellemz képet ad arról, hogy a mérsékelt égövek alatt uralkodó
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Átmér
Durchmesser

in mm.

S ú 1 y p e r c e n t - G e w i c h 1 s p r o z e n t

1 .

Deszt- vízben

Susp. - Flüssigkeit Wasser:

11.

Absz- alkoholban"

Susp. -Flüssigkeit : Áthylalkohol

a

Légszérazon-
Lufttrocken

b
105 C°-on
kiszárítva

Bei 105 °C
getrocknet-

c

Légszérazon-
Lufttrocken

d
105 C°-on
kiszárítva

Bei 105 °C
getrocknet-

> 0.1 9.5 0.4 9.3 15.2 ;

0.1—0.05 19.2 15.8 6.4 2.2

0 05 - 0.02 533 67.3 68.2 65.9 !

0.02 — 0.01 8.6 8.3 12.4 13,6

0.01 — 0.005 4.0 4.8 2.7 2.1

0.005 — 0.002 3.6 2.1 0.8 0.4

0.002 > 1.8 1.3 0.2 0.6

100.0 100.0 100.0 100.0

szélerösség mellett, a kitörés helv.étöl 1200 km-nyi távolságra lera-

kódott tufáknál milyen szemnagysággal számolhatunk. A négy-

eljárásból kapott eredményt a táblázatnál sokkal jobban szemlélte-

ti az alábbi ábra, melyen az osztályozottság határozott megjelené-

se mellett az anyag iszapolásakor megnyilvánult természete is

jobban szembetnik. A legnagyobb diszperzitást észleljük, ha az

anyagot légszárazon, desztillált vízben iszapoljuk (21. ábra, a) s

valószín, bogy ez az elemzés közelíti meg legjobban a tényleges

szemnagysági összetételt. A hamu ersen horzsaköves szerkezete

mindenesetre hozzájárulhat a diszperzitás fokozásához, tehát ezt

tekintetbe kell vennünk. Azonban, hogy a többi görbék éppen a

diszperzitásfok-csökkenésrl tanúskodnak, annak oka — a számí-

tásba vett kisebb sürségkiilönbségen kívül - abban rejlik, hogy
az abszolutalkohol az ilyen nagy felület szemecskékbl álló k-
zetet dehidratizálja. Unnék a vízelvonó sajátságnak köszönhet az,

hogy a légszáraz anyag alkoholos közegben végzett elemzési gör-

béje (c) jobbra, a kisebb szemnagyságok felé tolódik el és a na-

gyobb szemcseátmérj osztályok rovására magasabb osztályozott-

ságot tüntet fel. Ennek igazolására végeztük el a másik két elem-

zést víztl megfosztott (105 C°-on kiszárított) mintákkal s feltevé-

* Aetbylalkohol: súly % (Gew. % ) = 99.5; térf. % (Yol. %)— 99.8, i;

srség’ (Spez. Gew.) = 0.791, 20" C; Yisk. =^.1000=: 12.3,20° C.
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síink teljesen beigazolódott (

b

és d görbe). Mindkét görbe a légszá-

raz anyagon tapasztaltakat igazolta; futásuk követésekor az el-

mondottak még nagyobb hangsúlyt nyerhetnek.
A hamu kémiai elemzése, melyet Endréd y Endre volt

szíves elvégezni, egy kovasavban gazdag kzet képét állítja elénk:

1. a következ oldalt.

%

Jóllehet az elemzés alapján számított N i g g 1 i értékek jól

egyeznek a yosemitites magmatipus adataival, korántsem szabad

a hamu összetételébl riolit-trachit lávafeltörésre gondolnunk. Bi-

zonyára jobban megközelítjük a magma kémiai összetételét, ha

bázikusabb, talán éppen andezites erupeiót tételezünk fel. Erre

bennünket nem annyira geokémiai megfontolások, mint a szedi-

mentpetrográl'iai eredmények jogosítanak fel. Mert lehet, hogy a

feltóduló láva fels részén, már elzetes differeneiáeió folytán,
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higabb-folyós, kovasavban gazdagabb olvadék van. melyet a gá-

zak könnyebben kirobbantanak, azonban a magasba kidobott s ott

kihlt hamut a szél tovaszállítja és a távolsággal fordított arány-

ban szemcsenagyság szerint osztályozza. De nemcsak szemesenagy-
ság szerint, hanem a szemecskék fajsúlya szerint is osztályozás

történik, úgyhogy minél nagyobb távolságra ülepedik a hamu le,

annál finomabb szem és színes elegyrészekben annál szegényebb
lesz. Tehát a kovasav mennyisége felszaporodik a szabálytalanul

csökken többi alkatrészekkel szemben.

A II. sz. e lemzés adatai is gazolják az ismertetett megoldás
helyességét. Ez az elemzés a buenos airesi természettudom á n y i

múzeum laboratóriumában készült egy, az erupciós krátertl mint-
egy 50 km-nyire talált 2—3 cm-es lapillibl. Ennek kémiai össze-

tételében lényegesebben alacsony,ibb az SiÖ„ mennyisége és jelen

tsen nagyobb az fm érték, hog' ’ csak a fontosabb különbségekre
mutassunk rá.

I II.

Analyliker : E E n d r é d y I. Friedlaender (4.)

Niggliwerte Niggliwerfe

S 1O2 69,41 si 329 64,55 si 247

TiO-2 0.37 0.72

AI 2O3 14.64 15,61

Fe203 0,43 al 41 1.77 al 35

FeO 1.29 2.66

MnO 0,05 ím 14 0.13 fm 21,5

MgO 0.97 1,28

CaO 2,16 c 11 3,06 c 12,5

K2O 3,89 4,91

NaaO 4.96 alk 34 5,09 alk 31

H 2O- 1,19 k 0.35 0,70 k 0,39

H2O+ 0,78 mg 0,50 0,16 mg 0,34

CO2

P2O3 0,23 Sp

100,37 100,64

Az elmondottakhoz szorosan kapcsolódik az ásványos vizsgá-

lat, mely teljesen kiegészíti a kémiai elemzésbl levont következ-
tetést.

A hamu túlnyomólag színtelen, egészen víztiszta, finom haj-

szálcsöves szerkezet, éles kzet,üveg-szemecskékbl áll. E hoi’zsa-

köves szemek törésmutatója kevéssel kisebb a benzolénál [l,502>n
n>l,49], bennük gyakran eltér törésmutatójú, kis libella-szer

zárványokat figyelhetünk meg. Perlites, szíerolitos szevkezet sze-
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mek szintén gyakoriak. Néha zöldesbarna, áttetsz, vékonyleveles,

gömbhéjas üvegszemek is megjelennek a színtelen tömegben. Az
ásványos összetétel csupán három elegyrészre szorítkozik; ezek

földpát-töredékek, apatit-tk és kis amfibol-lóeck. A földpátok
majd mindig szilánkok, a hasadás némi nyomaival; friss megtar-
tásúnk. A legtöbb ikerlemozes; két-három egyén összenövésébl,

vagy sr, vékony albitikerle.mczckbl állnak. A törésmutatóik

és kioltásaik alapján inkább andezinnek minsíthetk, de oligo-

klász és labradorszer szemecskék is elfordulnak. Némelyik sze-

mecske a szanidin sajátságait mutatja, azonban éppen e szemek
hozzáférhetetlenül kis méretek s a kérdés nem tisztázható.

Az apntit-tk víztiszták, frissek, a hamu szemcsernéretein be-

lül változó hosszúságúak. Több t közepén kis, vékony csatorna

fut végig, mely a végeken tölesérszeren kiszélesedik, néha ez a

csatorna apró zárványsorral van kitöltve.

Az amfibol az egyetlen jól definiálható szines elegyrésze a

hamunak. Legtöbbje t, oszlopocska, vagy ennek töredéke. A vé-

gek néha csipkézettok. Ritkán terminális forma is megfigyelhet.
c:c = KI—Ifi", leggyakrabban 18— 14°. Pleochroizmus : c = zöldes-

barna, vagy zöld, I c világoszöld, vagy gyengén sárgás, színtelen.

Azonban a pleochroizmus nem mindig ilyen szembetn. Ilyenkor

a szín sötétebb zöldesbarna és néhány fokkal nagyobb a kioltás

szöge.

A felsorolt néhány ásványon kívül még nagyon apró, opak
ércszemokrl kell említést tennünk, melyek ritkán szabadon, in-

kább, mint az üvegszemek zárványai szerepelnek.

A kvarc úgy a szóbanlév hamuból, mint a kitörésbl szár-

mazó eddig megvizsgált összes erupció-termékekbl hiányzik.

Ha az irodalomban szerepl mikroszkópiái vizsgálatok ered-

ményeit a fentebbi saját megfigyelésekkel kiegészítjük, ugyancsak
bizonyítva látjuk azt, hogy a hamu légi szállítása a fémikus al-

katrészek csökkenésével jár, lóhát a kémiai összetételben válto-

zásnak kell elállnia. A kitörés helyétl mintegy 470 km-nyi re

gyjtött (kb. 0,75 mm szemcseátmérj) hamuban a gyakorisá-

gi sorrend ez (4): plagioklász, magnetit, zöldamfibol, augit. apatit.

A chilei partok hamujából (!)) plagioklászt, magnetitot, sötétzöld-

amfibolt, augitot, hipersztént sorolnak fel.

A vizsgálatok eredményeibl nyilvánvaló, hogy bár mindez-
ideig a Descabezado említett kitörésébl származó lávát nem is-

merjük, tle függetlenül is megállapítható a krátert "1 távolodva

a hamu szemnagyságának fokozatos csökkenése és szines elegyré-

szekben való elszegényedése. Ennek az irodalomban nem ismeret-

len körülménynek alapján revízió alá kellene vennünk hazai vul-

káni tufáinkat úgy genetikai, mint kronológiai szempontból. Min-

denesetre, mivel itt nem jelenkori vulkáni üledékekrl volna szó,

a kérdés a diagenezis miatt kissé bonyolultabb, azonban sok csel-

ben nem megoldhatatlan. Minthogy a lenti eredmények szerint a
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kémiai összetétel más irányba terel bennünket, mint azt a déli

Kordillerákban uralkodó magmatipus megengedné, nem szabad

tufáink vizsgálatánál sem csupán a kémiai elemzésre és mikrosz-

kópiái megfigyelésekre támaszkodnunk, hanem szükség van els-

sorban a szemnagyság megvizsgálására, az osztályozottság mérté-

kének megállapítására azért, hogy az crupció helyének távolsága

és a tufának légi szállításkor szenvedett ásványos változása fel

becsülhet legyen. Ebbl a célból az irányt a vizsgálatok folyta-

tására a szedimentpetrográfiai módszerek jelölnék meg.

(Készült a Kir.. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány-

kzettani Intézetében. lf)3fi.)

• • •

Ein junger Kráter dér Descabezado-Vulkangruppe, dér

Quizapu, lieferte mit seinem bekannten, g'>\valtigen Ausbruch im

April 1932 eine Unmenge von vulkaniseher Asehe. Diese bedeckte

in feiner Sehieht ganz Xüdamorika. Ein ehemaliger Schiller d<‘S

Mineralogisch-petrographischen Institutes dér Budapester l'nivcr-

sitát, Herr A. Vezényi, sandte von dicsér Asehe eine Probe zr
Vntersuchung, die er in Buenos Aires, alsó 1200 km vöm Aus-

bruchsorte sammelte. — _4
'

Die KorngrössenverteTlung wprde mittels dér Pipettenmetho-
de aus den Ergebnissen von vier verseli iedenen Verfahren be-

stimmt (siehe Tabelle auf Seite 123.) Diese Resultate veranschau-
iicht auch das Diagramm dér Fig. 21, aus dem zwei wichtige Tat-

sachen síeli ergeben: 1. Die vulkanische Asehe erfuhr wahrend
ihres Lufttransportes iiber 1200 km eine Xortierung, die einer im
mássigen Kiima herrsehenden Windgeschwindigkeit entspricht.

Die Hanptmenge dér Körner besitzt einen Durchmesser von 0,05—

0.02 mm. 2. Bei dér Schlammanalvse stellte es sich heraus, dass dér

Pispersitiitsgrad diesel bimssteinreiehen Asehe im Wasser höher
ist, als im Aethylalkohol, d. h. sie wird vöm Alkohol dehydrati-

siert. Dies bewcisen aueh die Resultate des bei 105 C° getrockneten

Materials (Kurve b und cl).

Die chemische Zusammensetzung dér Asehe (analysiert von
C'liein. Dr. E. v. Endr ódy) könnte uns petrographiseh irrefiihren,

wenn maji niclit beachten wiirde, dass dér lángé Transport in dér

Luft die Asehe grösstenteils um ihre farbigen Gemengteile brach-

te. Je feiner die Korngrösse wird, um so mehr nimmt dér Si0
2
—

(lehalt zu. Dementsprechend miissen wir annehmen, dass ursprüng-

licli ein ziemlich basisches Magma zum Ausbruch gelangte,

obzwar die N i g g 1 i-Werte unserer vulkanisehen Asehe einem

yosemititischen Magma entsprechen.

Obige Schlüsse werden auch durch die Literaturangaben be-

kráftigt, die iiber die versehiedene Sortierung und abweichende mi-

neralogische Zusammensetzung dér an verschiedenen Fundorten
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gesammelten Aschen dieses Ausbruches berichten. Piese Daten

sollen jetzt mit unseren 'Frgebnissen ergánzt werden.

I )i e untei’suchte Asehe ist mineralogisch nur aus Kalknat-

ronfeldspaten (Oligoklas-Ándesin), Apátit, Amphibol und in vor-

Jierrschender JNIenge aus Gesteinsglas zusammeugesetzt.
(Aus elem Mineral.-petrogr. Institute dér Königl. Ung. Pet-

rus Pázmány Universi tát Budapest, 1936.)
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