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ХАЗ ИШТВАН :

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ 
ГЕОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, ПРОВОДЯЩИХСЯ ВЕНГЕРСКИМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ ИМ. ЛОРАНДА ЭТВЕША

В работе описывается простой метод определения магнитных свойств (возбужден
ного и собственного магнитных .моментов) горных пород. Описываемый метод уже годами 
применяется Геомагнитным отделом Института. Приводятся также и формулы, исполь
зуемые при работе с транслято.метром Этвеша и таким образом расширяется область при
менения метода.

I. В. HAÄZ

DETERMINATION OF MAGNETIC CHARACTERISTICS OF ROCKS IN THE 
COURSE OF MAGNETIC RESEARCHES AT THE HUNGARIAN STATE GEOPHYSICAL 

INSTITUTE “ ROLAND EÖTVÖS”

A  simple method for the determination o f magnetic characteristics o f rocks (induced and 
remanent magnetisation) is dealt with. The method has been in use at the Magnetic Depart
ment o f  the Hungarian Geophysical Institute for some years. Formulae communicated for use- 
with the Eötvös’ translatometer extend the domain o f applicability o f  the method.

KŐZETEK MÁGNESES TULAJDONSÁGAINAK MEGHATÁROZÁSA 
A M. ÁLL. EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI INTÉZET 

FÖLDMÁGNESES KUTATÁSAIBAN

HAÁZ ISTVÁN

A testek adott távolságból gyakorolt mágneses hatása arányos a mágneses
momentumukkal. A Föld mágneses terében levő testek, közöttük pl. a kőzetek 
mágneses momentuma a földmágneses tér által bennük indukált mágneses 
momentumból és a saját mágnességiik mágneses momentumából tevődik össze. 
Ennek alapján a test adott távolságban észlelt mágneses hatásából a test 
indukált és saját mágneses momentumának eredője meghatározható. Lehet
séges azonban e kétféle mágneses momentum elkülönített meghatározása is.

Kőzetmintadarabok mágneses hatása legegyszerűbben Schmidt-féle mág
neses mérleggel mérhető. Ha vertikális mágneses mérleget alkalmazunk és a 
vizsgált kőzetdarabot a mérleg mérőmágnesének forgástengelye irányában 
helyezzük a műszer közelébe, akkor a kőzettest mágneses momentumának-

A  kézirat 1963. május 26-án érkezett.
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csak a vertikális komponensével gyakorol hatást a mérleg mérőmágnesére. 
A  test mágneses momentumának vertikális komponense természetesen az 
indukált és a saját mágneses momentumának vertikális komponenséből tevő
dik össze.

Az indukált mágneses momentum vertikális komponensét a földmágneses 
térintenzitás vertikális komponensének indukáló hatása hozza létre. A Z 
vertikális térintenzitás a v térfogatú, к szuszceptibilitású homogén izotrop 
testben xvZ nagyságú vertikális irányú mágneses momentumot indukál, 
függetlenül attól, hogy a test melyik egyenese, melyik ,,tengelye” áll függőleges 
helyzetben. A test saját mágneses momentuma viszont a testhez kötött vektor, 
tehát a vertikális komponense attól függ, hogy a test melyik egyenese, azaz 
tengelye kerül függőleges helyzetbe. Tehát ha a test valamelyik tengelyét 
függőleges helyzetbe hozzuk és azután ezt a tengelyt a test megfordításával 
ellenkező irányúvá tesszük, akkor a testben indukált mágneses momentum 
vertikális komponensének nagysága és iránya változatlan marad, a saját mág
neses momentumának vertikális komponense pedig nagyságának megtartásá
val ellenkező irányúvá válik. A test az egyik esetben az indukált és a saját mág
neses momentuma vertikális komponensének összegével, a másik esetben a 
különbségével arányos hatást gyakorol a vertikális mágneses mérleg mérő- 
mágnesére.

A vizsgált tengely egyik végét jelöljük meg valamilyen jellel és a függő
legesen lefelé mutató irányt tekintsük pozitív iránynak. Jelöljük a mérő
műszer skálaleolvasását a vizsgálandó kőzetminta nélkül l0-val, az r távolságra 
helyezett kőzetminta hatására kitérített műszer skálaleolvasását L-fel, ha 
a kiválsztott tengely megjelölt vége felül van és ?a-val, ha alul van. Nyilván 
lf—10 =  Uf és la — l0 =  na az /. illetve a helyzetű tengellyel odahelyezett test 
hatása skálarészekben és enp illetve ena e hatás a térerősség egységében, ha 
e a skálaleolvasás egy osztályrészének megfelelő térerősség értéke. Legyen 
továbbá M  a test saját mágneses momentumának függőlegesen lefelé irányuló 
komponense abban a helyzetben, midőn a vizsgált tengely megjelölt vége 
alul van.

Lehetne a vizsgált testet — úgy, mint a segédmágnest szokás — függőle
gesen a műszer alá helyezni, sőt ebben a helyzetben kétszer akkora hatást 
gyakorol, mint ugyanakkora vízszintes távolságból. Mégis célszerűbb a testet 
a mérőmágnes vízszintes forgástengelye irányában a műszer közelébe helyezni, 
mert ebben az irányban a műszer keskenyebb lévén, a testet közelebb vihet
jük a műszer mérőmágneséhez. Igaz, hogy ebben a helyzetben a test hatása 
ugyanakkora távolságból feleakkora, mint a függőleges irányú helyzetből, 
de a testet feleakkora távolságba helyezve a feleakkora hatás megnyolcszo- 
rozódik, tehát négyszer akkora lesz !

Ezek szerint, a közölt jelölésekkel és a távolság reciprokának magasabb 
hatványait tartalmazó tagok elhanyagolásával :

•xvZ +  M

:XV Z — M
en f =  — ---------------

f r3
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Ezek összege, illetve különbsége:

F.(nf + n a) =  - 2
xvZ

e{nf - n a) =  2— ,

M
Az első egyenletből x, a másodikból m = -----  határozható meg:

V

к =  — —  ( » /+ » « , )2vZ

Legyen itt

£F*
m =  -— (% -«„ )•  

2v

ЕГй

2 vZ

er3
2v

=  C

=  D =  CZ

n, +  na =  c

iif — na =  d.

Ezekkel a rövidítésekkel:
X =  — C(nj +  na) =  — Cc 

те =  D(nf — na) =  Dd.

A testben kiválasztunk három (egymásra merőleges) tengelyt, ezeket 
egymás után függőleges helyzetbe hozzuk és mindegyik helyzetben az előbb 
ismertetett eljárást alkalmazzuk. A kiválasztott három (egymásra merőleges) 
tengely kiválasztott végeit egy, két, illetve három ponttal jelöljük meg és a 
kapott к és m értékeket is e jelekkel, mint indexekkel különböztetjük meg 
egymástól. Homogén izotróp test mágneses szuszceptibilitása független attól, 
hogy a test melyik tengelye irányában mágneseződött meg. Ezért a vizsgált 
test mágneses szuszceptibilitásaként a kapott három « érték aritmetikai kö
zepét fogadjuk el :

K +  K . +  K ’.X = --------------------------
3

A  kapott három m érték viszont a térfogategység saját mágneses momen
tumának, vagyis a saját mágnesség intenzitásának, mint a testhez kötött 
vektornak a test három (egymásra merőleges) tengelyére vonatkozó kom
ponenseit jelenti. Ezekből a saját mágnesség intenzitásának abszolút értéke 
így adódik:

2  Geofizika — 3-4

m — /те* +  m3t
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az iránykoszinuszai pedig a következők:

m
cos a. =  — —

m

m
cos a.. =  — — 

m

VI .
cos a . =  — —  

m

A három koordinátatengelynek azt az irányát tekintettük pozitív iránynak, 
amelyik az illető tengely megjelölt vége felé irányul.

Eszerint kőzetmintadaraboknak az ismertetett eljárás szerint észlelt 
mágneses hatásából a kőzetminta mágneses szuszceptibilitása is, és a saját 
mágnessége intenzitásának a testhez kötött (egymásra merőleges) tengelyekre 
vonatkozó három komponense is elég egyszerű számítással jól meghatározható..

Legmegfelelőbb néhány száz cm3 térfogatú, közel gömb alakú kőzetminta
darabok vizsgálata, de ha a megközelítésnek mérsékeltebb fokával is meg
elégszünk, akkor gömb helyett ,,alaktalan” tömzs hatásának észlelése is el
fogadható eredményre vezet.

A vizsgálatra kerülő kőzetmintadaraboknak nemcsak az alakja tér el a 
gömbalaktól, hanem általában a mágnességük sem homogén eloszlású.

Hogy a test alaktalanságából és inhomogenitásából származó hibákat bizo
nyos mértékben csökkentsük, a testet a függőleges tengely körül is elforgatjuk, 
kettő, négy vagy még több ilyen elforgatott helyzetből gyakorolt hatását is. 
észleljük és e különböző azimutokban észlelt értékek aritmetikai közepét 
képezzük.

Ily módon a kőzetek mágneses szuszceptibilitását és a saját mágnességük 
intenzitását körülbelül 10~4 rendű megbízhatósággal határozhatjuk meg. Ez. 
a megbízhatóság a földmágneses mérések eredményeinek értelmezésében és a 
gyakorlati alkalmazások szempontjából teljesen kielégítő eredményt jelent. 
Ugyanis a 10~4-nél kisebb szuszceptibilitású kőzetek gyakorlatilag már ha
tástalannak tekinthetők.

Az eljárás előnyei más eljárásokkal^ szemben' a'következők :
1. A  mágneses szuszceptibilitást ugyanolyan hatásból állapítjuk meg, 

mint amilyen hatásból származó anomáliák értelmezése érdekében a szusz- 
ceptibilitás-adatokat felhasználni kívánjuk.

2. A szuszceptibilitás mellett a kőzetek saját múgnességének intenzitását 
— a kőzet térfogategységének saját mágneses momentumát — is megkapjuk. 
Ez azért fontos, mert ha a ható kőzetnek elég intenzív saját mágnessége van, 
akkor a mért mágneses anomáliák magyarázatára a kőzet indukált mágne- 
sezettségéből származó hatás természetesen nem elegendő.

3. A kőzetmintát nem kell szigorúan meghatározott alakúvá tenni, sem 
porrá törni vagy feloldani, hanem a helyszínen talált vagy a fúrásból származó 
állapotában lehet vizsgálat alá venni.
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4. Nincs szükség összehasonlító vagy hitelesítő test szuszceptibilitásának 
ismeretére, mert eljárásunk nem relatív, hanem abszolút szuszceptibilitás- 
és saját mágnesség-adatokat szolgáltat.

5. Az eljárás terepen is minden különösebb kiegészítő berendezés nélkül
alkalmazható. *

Kőzetminták (saját és indukált) mágneses momentumának magneto- 
méterrel történő meghatározását a külföldi szakirodalom is tárgyalja [1]. 
Nálunk az eljárás alapgondolatát Eötvös Loránd már a múlt század végén 
alkalmazta. Eötvös azonban a testek mágnességének nem a földmágneses 
tér intenzitására, hanem az intenzitás gradiensére gyakorolt hatását mérte 
meg az általa szerkesztett mágneses transzlatométerrel [2]. Ez a hatás a távolság 
reciprokának nem a harmadik, hanem a negyedik hatványával arányos. 
A szuszceptibilitásnak és a saját mágnesség intenzitásának kiszámítása az észlelt 
hatásból ugyaniig}7 történik, mint a Schmidt-féle vertikális mágneses mérleg 
alkalmazása esetén :

л =  —  C(nf +  na) 

m =  D(nf — na)

azzal az eltéréssel, hogy a C és D  szorzókban most r3 helyett r4 szerepel és a 
számbeli együttható is más:

6vZ

D =  - h —  =  e z .
6v

Maga Eötvös nagy gondot fordított a földmágneses mérések területéről 
származó kőzetek mágneses vizsgálatára. Egyszerű mágneses tájolót is szer
kesztett, amelynek segítségével a kőzetdarab fekvése az eredeti lelőhelyén 
meghatározható és ennek alapján a testhez kötött tengelyekre vonatkozó 
m, ,  m%%, in.-, komponensekből a saját mágnesség térbeli iránya is megállapít
ható. A kőzet saját mágnességét a kőzet lehűlésekor fennállott földmágneses 
tér indukáló hatásából megmaradt mágnességnek tekintve, ebből az egykori 
földmágneses tér intenzitásának irányára és esetleg a nagyságára lehet követ
keztetni.

Hasonló vizsgálatokat végzett ezzel az eszközzel Eötvös régi téglák és 
agyagedények mágnességére és ezek alapján ilyen edények korának meghatá
rozására, illetve koruk ismeretében a földmágnesség illető korbeli inklináció- 
jára [3].

Az Eötvös-féle mágneses transzlatométer a mágneses szuszceptibilitás 
meghatározására egy nagyságrenddel pontosabb eszköz, mint a Schmidt- 
féle mágneses mérleg. Egyik eredeti példánya a tihanyi obszervatóriumunkban 
ma is használatban van, egy másik eredeti példánya megrongálódott állapot
ban szintén megvan és még szó lehet a helyreállításáról. Ugyancsak megvan 
és a földmágneses osztályon használatban van az említett tájolós kőzet- 
helyzetmeghatározó műszer két példánya is. Megvan még az a fából készült
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kőzetbefogó szerkezet is, amelyet Eötvös alkalmazott a kőzet-mintadarabok 
meghatározott helyzetben történő rögzítésére. Újabban munkatársaink nem
mágneses fémalkatrészekből szerkesztettek kőzetbefogó szerkezetet, amely 
egy másik Schmidt-műszer állványán helyezhető a mérő Schmidt-műszer 
mellé, rajta a befogott kőzet függőleges és vízszintes tengely körül forgatható 
és a kívánt helyzetben rögzíthető. Alkalmas módon, kihúzható és visszatol
ható mérőlécen az r távolság is leolvasható.
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