
A hazai neutrálís-bázísos és üledékes kőzetek 
petrurgiai vizsgálata

írta: Dr. Kubovics Imre

A  polírozható holokristályos mesterséges 
magmás burkolólapok laboratóriumi előállítá
sára irányuló kőzetolvasztási-kristályosítási kí
sérleteket 1967 őszén kezdtük meg, az ÉVM 
Kőfaragó és Épületszobrászipari Vállalat támo
gatásával. A  magmás kőzetek petrurgiai kuta
tását —  a kezdeti eredmények alapján —  1968- 
tól jelentős részben a Központi Földtani Hivatal 
(1969-ben az ÉVM Műszaki és Fejlesztési Fő
osztálya) megbízásából végeztük.

A  tudományos célkitűzésű bazaltolvasztás 
gyökerei a 18. századba nyúlnak vissza. V. Ne- 
weuxe (1825) leírásából ismeretes, hogy 1777- 
ben d’Arcét porcelánégető kemencében bazaltot 
olvasztott. A  skót J. Hall 1801-ben megállapí
totta, hogy a bazalt gyakorlatilag az öntvények
kel azonos hőmérsékleti tartományban olvad. 
Ebben az időben G. Watt, F. Fouqué és Michel- 
Lévy is foglalkozott bazaltolvasztással.

G. Bischof (1837) a főleg gömb alakú agyag- 
formákba öntött olvadékban elsősorban a hő
eloszlást, illetőleg a hőmérsékletváltozást tanul
mányozta a hűlési sebesség függvényében.

A  természetes bazalt kiváló fizikai-kémiai 
tulajdonságai (keménysége, szilárdsága, kopási 
ellenállóképessége, sav- és lúgállósága stb.) ve
tették fel azt a gondolatot, hogy a nehezen 
megmunkálható, ezért csak korlátozottan hasz
nálható bazaltból olvasztással —  ömlesztéssel — 
újrakristályosítással különböző, de az eredeti 
tulajdonságokat megőrző, esetleg azokat meg
haladó minőségű alakos termékeket hozzanak 
létre. Ennek a gondolatnak képviselője, úttörője 
és gyakorlati megvalósítója: F. Ribbé (1909) 
francia orvos volt. Nevezett megállapította, 
hogy a metallurgiában alkalmazott hőmérsékleti 
tartományban a bazalt hígfolyós, az öntvények
hez, vasolvadékhoz hasonlóan önthető. A  Ribbé 
által szabadalmaztatott eljárás gyakorlati kivi
telezése, illetőleg továbbfejlesztése L. Drin 
(1920, 1922) nevéhez fűződik.

Az ipari feldolgozásra (ömlesztésre) alkal
mas bázisos magmás kőzetek kémiai összetéte
lében az irodalmi adatok szerint —  néhány 
minta kivételével — nincs lényeges eltérés. Vol- 
dán J. szerint a petrurgiailag feldolgozható 
magmás kőzetek kémiai összetétele viszonylag 
szűk határok közé esik. Pirogov В. I.— Pirogova 
V. V. a jól önthető kőzetek csoportjának kémiai 
összetételében lényegesen nagyobb különbsé
get állapított meg (1. táblázat). Ez abból adód
hat, hogy a Szovjetunióban a petrurgiai üzemek 
nyersanyagként a bázisos vulkanitváltozatokon 
kívül egyéb magmás és metamorf kőzeteket is 
felhasználnak.

A  fentiekből, valamint a kísérleteinkből 
egyértelműen kitűnik, hogy a kémiai összetétel
ből az olvadék fizikokémiai tulajdonságai köz
vetlenül nem állapíthatók meg.

I. táblázat

Az ömlesztésre alkalmas magmás (metamorf) kőzetek 
átlagos kémiai összetétele

Voldán J.

%

Pirogov—Pirogova 
szerint

%

s io 2 43,5—47,0 43,5—49,0
TiO, 2,0— 3,0
a i2o 3 11,0—13,0 11,0—20,0
Fe203 4,0— 7,0 2,0— 7,0
FeÖ 5,0— 8,0 5,0—13,0
MnO 0,2— 0,3
CaO 10,0—12,0 9,0—16,0'
MgO 8,0—11,0 5,0—11,0
Na,О 2,0— 3,5 1,2— 5,5
K,Ő 1,0— 2,0
p 2o 3 0,5— 1,0

Egyes azonos, vagy igen hasonló kémiai 
összetételű, de eltérő szövetű és ásványos össze
tételű, azaz eltérő genetikájú kőzetek olvadé
kának viszkozitásában, ebből adódóan a kristá
lyosodásban, illetőleg a kristályosodási képes
ségben (a „spontán kristályosodás” -ban, a kris
tályosodás sebességében stb.) jelentős különbség 
tapasztalható. Erre jellegzetes példaként két 
hasonló kémiai összetételű, de különböző gene
tikájú kőzetet, az ömlesztésre alkalmas jelley- 
raei bazaltot és az 1250 °C-on üveggé dermedő, 
nehezen kristályosítható Pay Saint Hippolyte-i 
tefritet (2. táblázat) említhetjük meg.

II. táblázat

tefrit bazalt
Pay Saint Jalleyrac
Hippolyte (Franciaország)

(Franciaország)

Si02 43,28 42,80
TiO, 3,46 3,63
A1,Ö3 9,80 11,02
Fe,03 7,37 6,26
FeÖ 6,48 7,04
MnO — —

MgO 10,79 10,04
CaO 12,18 11,12
Na,0 2,27 2,57
K2Ó 1,45 1,79
p2o 5 0,53 0,68
h 2o + 1,47 2,73
h 2o - 0,96 0,40
СО, — 0,20
Izz. veszt. — —

100,04 100,28

Eszerint az olvadék viszkozitása a kőzet ás
ványos összetételétől is függ. Például, az inkong
ruensen olvadó ásványokból kilépő szilícium- 
dioxid, valamint a nehezen, csak magasabb hő
mérsékleten olvadó szilárd tag egyaránt növeli
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az olvadék viszkozitását, és ezzel rontja a kris
tályosodási képességét. E jelenség az „ömlesz
tett bazalt” temperálási, hűtési időtartamát —  
ezáltal az önköltséget is —  jelentősen befolyá
solja.

A  kristláyosodási képességet növelő ténye
zők közül nem hagyhatjuk ki egyes kisebb kon
centrációjú elemek (részben nyomelemek) sze
repét sem.

A  különböző ipari laboratóriumok és üze
mek mikro-kriptokristályos, de főleg mikrokris
tályos-üveges anyagot szolgáltattak. Kísér
leteink célja —  a fentiekkel ellentétben — 
holokristályos, részben fanerokristályos anyag 
előállítása volt.

A  kőzetolvadék tisztulását, kristályosodását 
számos tényező befolyásolja. E tényezők (para
méterek) ismerete leegyszerűsítheti, meggyor
síthatja a kísérleteket, illetőleg lehetővé teheti 
a folyamat tökéletesebb szabályozását, irányítá
sát. Ezért az olvadék különböző fizikokémiai 
paramétereinek mérésére, a nyersanyag és a 
kristályosított termék fizikai— kémiai—kőzet
tani sajátságainak meghatározására, azaz 
komplex vizsgálatára törekedtünk. A  célnak 
megfelelő olvasztó-kristályosító berendezéseket 
(kemencéket), viszkozimétereket, elektromos 
vezetőképességmérő eszközöket stb. hosszas kí
sérletezés, többszöri átalakítás-módosítás után 
többnyire házilag állítottuk elő. A  kísérleti — 
mérési módszerek is ennek megfelelően alakul
tak ki.

A  kísérleti program megállapítása céljából 
az olvasztás előtt a nyersanyag zsugorodás-, 
olvadás- és folyáspontját is meghatároztuk, 
Zeiss gyártmányú fűthető mikroszkóppal.

Az olvasztási-kristályosítási mechanizmus 
jelenlegi stádiumában hosszas kísérletezés után 
jutottunk el. A  kísérleteink kezdetén alkalma
zott elektromos ívkemencét szabályozható, ellen- 
állásos csőkemencével váltottuk fel, amelynek 
1550— 1600 °C-ig üzembiztosán fűthető, 67 mm- 
es belső átmérőjű crusilite-csöve 160— 200 g-nyi 
mennyiségű anyag megolvasztására-kristályosí- 
tására alkalmas. Ez a kemencetípus azonban 
egyes paraméterek meghatározását, a kristályo
sodási folyamatok pontos követését nem teszi 
lehetővé. Ezért hosszadalmas kísérletezés után, 
többszöri módosítással jelentős —  a tapasztala
tokat is tartalmazó —  anyagi ráfordítással mint
egy 10— 15 dm3 össztérfogatú, 5— 6 kg-nyi 
mennyiségű anyag megolvasztására alkalmas 
kemencetípust alakítottunk ki. Ebből fejlesztet
tük ki az olvasztó- és kristályosítótér elválasz
tásával a jelenleg üzemelő kétszintes (kétkam- 
rás) kemencéket, amelyekben az olvadék öntése 
is lehetővé vált.

A  crusilite-csöves kemencék elektromos 
szabályozó-vezérlő (programozó) rendszere is 
hosszas és költséges kísérletsorozat után érte el 
a mai —  véglegesnek nem tekinthető —  for
máját.

Az ismertetett kemencetípusokból adódóan 
a laboratóriumi kísérletek során kétféle tech
nológiával dolgoztunk:

a) A  megfelelően előkészített anyagot 10 
cm 0-jű, 10 cm magasságú tűzálló tégelyben,

vagy 20X15X5 cm-es méretű tálban egy térben 
olvasztottuk, pihentettük és határozott időtar
tamig az adott hőmérsékleten kristályosítottuk. 
A  nagyobb —  8— 10% feletti —  CaO-tartalmú 
olvadék feltáró hatása az 1400— 1450 °C körüli 
pihentetési hőmérsékleten igen jelentős, ami 
gyakran a kísérlet meghiúsulását eredményezte. 
Ezért a csőkemencében többek között grafitté
gellyel is kísérleteztünk. A  grafit redukáló ha
tására azonban az olvadékban Fe-gömbök kelet
keztek, amelyek erősen rontották a kristályosí
tott anyag minősgét. Hosszú tapasztalat alapján 
legjobbnak a kis hézagtérfogatú korund- vagy 
sillimanitanyagú olvasztótégely, illetőleg olvasz
tótál bizonyult.

b) A  kétszintes kemence felső terében, 5— 6 
literes űrtartalmú tölcsérben végződő sillimanit- 
tégelyben olvasztott és pihentetett anyagot a 
tölcsérrészbe illeszetett sillimanit- vagy korund- 
dugó kihúzásával az alsó térbe átöntöttük és 
kikrisátlyosítottuk. Az öntés az anyag kitisztu
lását („kigázosodását” ), esetleg a homogenizá
lódását is jelentősen elősegíti. Az alsó tér hő
mérsékletét a kristályosítási hőmérsékletre, 
vagy 300— 500 °C-ra állítottuk be, azaz a „me- 
leg-”és „hidegöntést” egyaránt alkalmaztuk. 
Ez az öntési módszer a kristályosodási folyama
tok pontosabb szabályozását is lehetővé tette.

A  viszkozitás a különböző technológiai, f i
zikokémiai folyamatokat alapvetően befolyásol
ja, ezáltal a további kísérletek irányát lényegé
ben meghatározza. Ezért az adott nyersanyagok 
(különböző összetételű magmás és üledékes kő
zetek stb.) viszkozitásának meghatározásában 
legalkalmasabb módszer kiválasztására töreked
tünk. Több kísérlet tapasztalatai szerint a kőzet
olvadékok viszkozitásának mérésére a 
Lőcsei B., Reuter C., és Kocsis G. által módosí
tott Endell-féle golyókihúzós (mérleges), vala
mint a tanszéki tervezésű-, kivitelezésű elektro- 
vibrációs viszkoziméter mutatkozott a legalkal- 
masabbbnak. Az utóbbi nagy előnye, hogy a 
viszkozitással arányos feszültség és az olvadék 
hőmérséklete többcsatornás kompenzográffal 
párhuzamosan rögzíthető.

Ismeretes, hogy az olvadék viszkozitása a 
kristálygócképződéssel párhuzamosan növekszik. 
A  kristálygócok mennyiségének növekedésével 
csökken a töltéssel rendelkező ionok száma, 
mobilitása, és ezzel arányosan az olvadék elek
tromos vezetőképessége is. Eszeirnt az olvadék 
kémiai összetétele, viszkozitása és elektromos 
vezetőképessége között határozott összefüggés 
van. Ezen összefüggés törvényszerűségeinek 
megállapítására vezettük be az elektromos ve
zetőképesség-méréseket.

Az olvadási-kristályosodási folyamatokat a 
kísérleti anyag szövete, valamint ásványos és 
kémiai összetétele egyaránt jelentősen befolyá
solja. Azonban, mivel a különböző magmás kőze
tekből holokristályos ömlesztett termék még 
viszonylag jól kristályosodó olvadék esetén is 
csak hosszadalmas tisztítással-Jkristályosítással 
állítható elő, a porított vulkanithoz (magmatit
hoz) a tisztulási folyamatokat elősegítő és a 
kristályosodást gyorsító, a kristályosodási hajla
mot növelő anyagokat (adalékokat) kevertünk.
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Az olvasztandó magmatit ásványkőzettani-ké- 
miai sajátságainak, továbbá a különböző adalék
anyagok, valamint az adalékok és az alapanyag 
(magmatit) kölcsönhatásának ismeretében az 
olvasztás-kristályosítás folyamata előre megha
tározható, ezáltal a kísérlet meggyorsítható. 
Ezért a petrurgiai kísérleteinket a magmatit- 
(vulkanit-)alapanyag és az adalékok részletes 
ásványkőzettani termikus vizsgálata, valamint 
kémiai elemzése előzte meg.

A  petrurgiai kutatásaink során ez ideig a 
szarvaskői gabbró-diabáz, a Balaton-felvidéki 
(badacsonyi, gulácsi) bazalt, továbbá a cserháti 
—  mátrai üreges és mikroandezit olvasztásával, 
újrakristályosításával kísérleteztünk.

Adalékanyagként különböző vegyszereket 
(nátrium-kloridot, nátrium-karbonátot, lítium
karbonátot, kálium-karbonátot, kálium-hidroxi- 
dot), ásványokat (kriolitot, fluoritot, földpátot, 
kvarcot, szideritet, rodokrozitot) továbbá üledé
kes és magmás kőzeteket, többek között dolomi
tot, mészkövet, bauxitot, agyagot, riolittufát, an
dezittufát, gránitot, fonolitot, wehrlitet stb. 
alkalmaztunk.

Az adalékanyagokkal az olvadáspontot, az 
olvadék tisztulását, kristályosodását, továbbá a 
termék színét és a polírozott felület fényét kí
vántuk befolyásolni. E célból első lépésként

meghatároztuk az előzőleg kémiailag, valamint 
ásvány-kőzettanilag már megvizsgált, vagy az 
irodalomból ismert tulajdonságú adalékanyagok 
termikus sajátságait és a különböző adalékok 
kölcsönhatását a hőmérséklet függvényében. A  
derivatográfiás vizsgálatokból az alábbi — a 
petrurgiai kutatások szempontjából alapvető — 
általános következtetéseket vonhatjuk le:

A  hőmérséklet növelésével a karbonátok 
bomlásának reverzibilitása erősen csökken, de 
még 1200 °C-on is jelentős CCh-tartalommal 
számolhatunk, ami az anyag olvadására is ha
tással lehet. A  leggyakoribb adalékanyag, a 
nátrium-karbonát vagy kálium-karbonát hatá
sára a dolomit, valamint a mészkő, illetőleg az 
MgCCh és а СаСОз hőbomlása több lépésben 
megy végbe. Az MgCCh disszociációja már 400 °C 
körül megkezdődik, s kb. 600 °C-on eléri az első 
maximumát. Ez a jelenség a nátrium-karbonát 
mennyiségének növelésével erősen fokozódik 
(1— 3. ábra). A  nátrium-karbonát hatására a 
mészkő'bomlása is némileg kisebb hőmérsékle
ten kezdődik, s mennyiségétől függően kettő 
vagy három lépésben megy végbe. Ez arra utal7 
hat, hogy a CCh a rácson belül többféle ener
giával kötődhet.

A  hőbomlási folyamatokat egyes adalék
anyagok jelentős mértékben megváltoztatják.

°C 

1100

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 
300 

200 
100 
0 
0

50 

100 

150 

200
CT

250 E 

300 

350 

400 

450 

500

1. ábra 2. ábra
Fehérvárcsurgói homok, tatabányai dolomit és Fehérvárcsurgói homok, tatabányai dolomit és

nátrium-karbonát 44,0:54,7:1,3 arányú keverékének nátrium-karbonát 43,9:51,9:4,2 arányú keverékének
derivatogramja derivatogramja
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3. ábra
Fehérvárcsurgói homok, tatabányai dolomit és 

nátrium-karbonát 44,34:48,08:7,58 arányú keverékének 
derivatogramja

A  nátrium-klorid, nátrium-karbonát, lítium-kar
bonát, kálium-karbonát, kálium-hidroxid, a 
kriolit stb. hatására a termikus reakciók általá
ban lényegesen alacsonyabb hőmérsékleten 
mennek végbe, és emellett rendszerint a folya
matot gyorsítják. Ezt az olvadás-tisztulás szem
pontjából előnyös jelenséget a kristályosodást 
többnyire fékező hatásuk csökkenti.

A  különböző adalékanyagok kölcsönhatása
képpen az összetétel, valamint a hőmérséklet 
függvényében változó szilárdfázisú reakciók 
mennek végbe. Dolomit és kvarc 65 : 35 arányú 
keverékéből, a növekvő hőmérséklet függvé
nyében diopszid, monticellit, illetőleg periklász 
és mervinit keletkezik (4/a ábra). (A  kvarc és 
tridimit jelenléte arra utal, hogy a rendszer az 
egyensúlyi állapotot még nemérte el.) A  mag- 
nézium-oxidnak önálló —  az adott viszonyok 
között stabil —  ásványként (inaktív MgO-ként) 
való megjelenése megváltoztatta a CaO : MgO 
arányát, s ez eredményezte a monticellit 
(CaMg SiOs) mellett a viszonylag jelentős meny- 
nyiségű mervinit —  Ca:iMg(SiO,)2 —  keletkezé
sét. A  telítetlen ásványok mennyisége a hőke
zelt anyagban a keverék kvarctartalmának nö
velése esetén is jelentős. A  kvarcnak gránittal 
történt helyettesítésével egyéb elemek mellett

már alkáliák is kerültek a rendszerbe, ami né
mileg a szilárdfázisú reakciók jellegét is meg
változtatta. Lehetséges, hogy az alkáliák hatá
sára a magnéizum-oxidnak nagyobb része akti
válódott, ennek eredményeképpen a periklász 
rovására több monticellit és kevesebb merivinit 
keletkezett. A  felszabadult kálium-oxid és 
szilícium-dioxid reakciójából pedig új elegy
részként kevés kalszilit (kaliofilit) jött létre 
(4/b ábra).

Az adalékanyagok szerepét a dolomit— 
kvarc—kálium-hidroxid 57 : 37 : 6 arányú keve
rékének hevítése folyamán lejátszódó szilárd
fázisú reakciók is meggyőzően tükrözik. Az 
előző mintákénál némileg több SiCé hatására a 
telítetlen monticellit helyett a telített diopszid 
vált uralkodó elegyrésszé. Emellett azonban a 
periklász továbbra is jelentős mennyiségben 
szerepel (4/c ábra). Ezek szerint a magma és 
dolomitos karbonátkőzet kontaktusán —  Winkler 
vizsgálatainak megfelelően —  szilárdfázisú 
reakciók útján viszonylag kis hőmérsékleten is 
jelentős nyennyiségű diopszid — valamint 
egyéb kontakt ásvány —  keletkezhet.

A  fenti különbségeket a három minta rönt- 
„  gendiffraktogramja is meggyőzően szemlélteti 
e (4. ábra).

A  dolomit vagy magnézium-karbonát disz- 
szociációjával felszabaduló MgO —  a CaO-val 
ellentétben —  száraz rendszerben stabil (inak
tív) periklásszá alakul át (5. ábra), ami a további 
reakciókban való részvételét korlátozza. НЮ- 
tartalmú rendszerben azonban instabillá válik, 
és a hőmérséklet emelésével gyorsan, maradék 
nélkül átalakul brucittá (5/b. ábra).

A  különböző adalékanyagok a magmatit ol
vadását, az olvadék tisztulását, viszkozitását és 
kristályosodását általában jelentősen befolyá
solják. Az adalékanyagok közül az alkálikarbo
nátok, valamint a halogenidek az olvadáspontot 
egyértelműen, határozottan csökkentik, a kisebb 
viszkozitású szakaszt pedig kiterjesztik az ala
csonyabb hőmérséklet felé. Ezen belül az alkáli
karbonátok és a kriolit az alacsonyabb, kb. 
1000— 1300 °C közötti, a magasabb olvadás
pontú fluorit pedig — a kémiai összetételtől 
függően —  körülbelül 1300 °C feletti hőmér
sékleten csökkenti jelentősebben az olvadék 
viszkozitását. A  fenti adalékanyagok túlnyomó 
része (a fluorit kivételével) azonban a kristályo
sodási folyamatokat, a spontán kristályosodást 
hátrányosan befolyásolja. Részben ennek kikü
szöbölésére, részben a megfelelő kémiai összeté
tel beállítása céljából az alapanyaghoz külön
böző ásványokat, üledékes és magmás kőzete
ket is adagoltunk. A  földpáttal a kristályosodási 
folyamatot (a spontán kristályosodást) kívántuk 
befolyásolni. Amennyiben az adagolt ásvány és 
az olvadék összetétele közel azonos, vagy pedig 
az olvadék az ásvány komponenseit nagy kon
centrációban tartalmazza, az adagolt szilárd 
fázis továbbnövekedésével (6. ábra) magasabb 
hőmérsékleten megkezdődik és meggyorsul a 
rendszer kristályosodása. Ez a kristályosítás kü
lönösen neutrális vagy gyengén savanyú, to
vábbá nagyobb alkáliatartalmú alapanyag esetén 
alkalmazható előnyösen. A  dolomit az olvadást,
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4. ábra
Az 1050—1100 °C-on izzított keverékek röntgen-diffraktogramja. a — dolomit és kvarc 65:36 arányú — 1050 
°C-on izzított — keverékének röntgen-diffraktogramja; Ъ — dolomit és gránit 70:30 arányú — 1100 °C-on 
izzított — keverékének röntgen-diffraktogramja; c — dolomit, kvarc és kálium-hidroxid 57:37:6 arányú — 
1100 °C-on izzított — keverékének röntgen-diffraktogramja Megjegyzés: fi-káliszilit” helyesen: fí-kalszilit.

továbbá az olvadék fizikokémiai sajtáságait ked
vezőbben befolyásolja mint a mészkő, ami a 
derivatográf-felvételeken is tükröződik. A  kris
tályosodási képesség, továbbá a kristályok növe
kedési sebessége —  magmás alapanyag esetén 
—  dolomit vagy mészkő és bauxit együttes 
adagolásával jelentősen növelhető. E - kőzetek

adagolásával az olvadékban növekszik a bázisos 
plagioklászt alkotó komponensek mennyisége, 
ami a földpát kiválását, növekedési sebességét 
meggyorsítja. Riolittufával (gránittal) az alkália- 
és kovasavtartalmat, a fonolittal pedig elsősor
ban az alkáliák, kisebb részben a kovasav kon
centrációját kívántuk szabályozni. A  wehrlit
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karbonát röntgen-diffraktogramja

6. ábra
Továbbnövekedett plagioklász. +  N. Nagyítás: 140x

nagy vas- és magnéziumtartalma az alapanyag 
olvadását, valamint az olvdék kristályosodását 
egyránt kedvezően befolyásolja, emellett a ter
mék reflexióját is növeli. Wehrlittel azonban —  
a dolomit, mészkő, bauxit hatásával némileg 
ellentétben —  elsősorban finomkristályos, de

közel egyenlő szemcseméretű, homogén szövetű 
termék keletkezését segíthetjük elő.

Az alkália —  főleg a nátriumtartalom kon
centrációjának a növelése —  elsősorban finom
szemcsés, nagy nyomó- és hajlítószilárdságú, 
saválló termék, a CaO-, valamint az АЪОз-tarta-
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lom emelkedése pedig a gyorsan növekvő bázi- 
sos plagioklász kiválásának kedvez. Az utóbbi 
megfelelő kristályosítási hőmérséklet esetén 
durvakristályos, de az előzőnél lényegesen ki
sebb nyomószilárdságú és kevésbé saválló ter
méket eredményez.

A  fentiekből is következik, hogy a külön
böző adalékanyagok hatása-kölcsönhatása bo
nyolult. Alkalmazásukat mindig a termékkel 
szemben támasztott követelmények, azaz a ki
tűzött cél határozza meg. Az adalékanyagok 
összmennyisége 5— 20% között van. A  természe
tes állapotban többnyire nehezen kristályosodó 
bázisos-neutrális magmatitolvadékból megfelelő

adalékanyagok hatására rövid idő —  30— 60’ — 
alatt holokristályos (mikroholokristályos-fanero- 
kristályos) mesterséges „magmás kőzet” kelet
kezik. A  kristályosodási képességet a különböző 
komponensek arányának viszonylag kismértékű 
változása is jelentősen megváltoztathatja. Ezek 
szerint az azonos kőzettípusba (kőzetcsaládba) 
tartozó vulkánitok kristályossági fokában (szö
vetében) gyakran mutatkozó eltérés elsősorban 
a kristályosodási hőmérséklet és az olvadék 
kémiai összetétele függvényének tekinthető. 
Erre részletesebben a következő (II.) tanulmá
nyunkban térünk ki.
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