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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ И ВЕРХНЕЙ МАНТИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВЕНГРИИ ПО ДАННЫМ МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКОГО И 
ОТНОСИТЕЛЬНОГО ТЕЛЛУРИЧЕСКОГО ЧАСТОТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

В статье описывается аномалия сопротивления, выявленная на территории Венгрии 
в верхней мантии магнитотеллурическими и относительными теллурическими частотными 
зондированиями. Делается попытка объяснить наличие слоя с повышенной проводи
мостью, выделяющегося на глубине 50 — 60 км, исключительным тепловым хозяйством, 
характерным для территории Венгрии, по формулам различных способов электрической 
проводимости. Изучается вопрос о связи моделей распределения проводимости с зоной 
низких скоростей Гутенберга и с теорией Рингвуда о пиролите. По мнению автора анизо
тропия вызвана глубинными разрывами и связанными с ними температурными анома
лиями.

А. ADAM

THE ELECTRIC STRUCTURE OF THE CRUST AND UPPER MANTLE IN 
HUNGARY ON THE BASIS OF MAGNETOTELLURIC AND RELATIVE TELLURIC

FREQUENCY SOUNDING

The paper describes the resisitivity anomaly, revealedin Hungary by the magnetotelluric and 
relative telluric frequency soundings in the upper mantle. Attempts are made to explain the exis
tence of the highly conductive layer in abt. 50 — 60 km average depth by the exceptional heat 
economy of Hungary on the basis of formulas for various methods of electric conductivity. Tire 
connection between the models of conductivity distribution and the Gutenberg’s low velocity 
belt and also Ringwood’s pyrolite theory, joining to it, is investigated. As reasons for anisotropy 
the deep fractures and the corresponding temperature anomalies are indicated by the author.

A KÉREG ÉS A FELSŐ KÖPENY ELEKTROMOS FELÉPÍTÉSE 
MAGYARORSZÁGON A MAGNETOTELLURIKUS ÉS RELATÍV 

TELLURIKUS FREKVENCIASZONDÁZÁSOK ALAPJÁN

ÄDÄM ANTAL

Több neves kutató az elektromágneses indukció elve alapján vizsgálta a 
Föld elektromos felépítését, s a felsó' köpenyt elektromos szempontból homogén
nek tekintette. Bár Rikitake (1955) Japánban, továbbá a német kutatók [Flei
scher (1954), H. Wiese (1956)] a A H Z anomáliáját megkísérelték megmagya
rázni a felső köpenyben levő jól vezető réteggel, feltevésük nem bizonyult helyt
állónak és újabban többen már átértékelték korábbi munkájukat (Wiese, 1962). 
Itt említjük meg a teljesség kedvéért, hogy ez a réteg Wiese (1956) elképzelése 
szerint kapcsolatban van a többszáz km mélyen levő jól vezető mélyebb kö
pennyel. Rikitake egyik modellje, valamint T. Nagata és társai (1955) modell
je szerint pedig egy rosszul vezető öv választja el az alsó köpenytől.
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Magnetotellurikus vizsgálatok

A geofizikusok között mind a homogén, mind pedig az inhomogén felső 
köpennyel kapcsolatos feltevés elterjedt, sőt a „jólvezető réteg” és a AH, 
anomália kapcsolatának kutatása tudományos divattá vált az 50-es években. 
Közben kidolgozták a magnetotellurikus (M T ) mélyszondázást, mint a Föld 
elektromos felépítésének új kutatási módszerét. A legfeltűnőbb eredménye

1. ábra. H. Foumier ábrája az 1962-ig mért magnetotellurikus frekveneiaszondázási görbékről
(MTSz)

•Фиг. 1. Рисунок X. Фурнье о кривых магннтотеллурического частотного зондирования
(МЧЗ), записанных до 1962 г

Fig. 1. Figure of H. Foumier, representing the curves of magnetotelluric frequency sounding
(MTS), measured before 1962
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ezeknek a szondázásoknak éppen az volt, hogy néhány helyen a felső köpeny
ben jólvezető réteget mutattak ki. H. Fournier 1962-ben összegyűjtötte a Föl
dön addig mért jórészt csak töredékes magnetotellurikus szelvényeket és ezzel 
kapcsolatos tanulmányában (1963) felhívta a figyelmet a Nagycenk melletti 
obszervatórium általunk közölt (Adám — Verő, 1962) M T  görbéire, amelyeken 
ez a réteg határozottan jelentkezik, szerinte mint „kettős geológiai zavar”. 
Azóta H. Fournier (1963) értelmezte a Garchyban (Franciaország) mért M T  
szelvényeket és ezekkel kapcsolatban mint egész „természetes” jelenségről, 
minden külön indokolás nélkül beszélt egy 70 km mélységben jelentkező jól
vezető rétegről, amely a görbék tanúsága szerint az alsóbb köpenytől a Nagata 
és társai modellje szerint el van szigetelve. Az általános áttekintés végett 1. 
ábránkon bemutatjuk H. Fournier gyűjteményes ábráját, kiegészítve egy újabb 
magyar szondázási görbével a Geofizikai Tanszék (Miskolc) mérései (Csókás — 
Takács, 1963) alapján. A magyarországi szondázási görbék egyöntetűen utal
nak a felső köpenyben egy jólvezető réteg jelenlétére Magyarország jelentős 
részén, mivel a 3 pont, mégpedig Nagycenk (Aj, N t), Tihany (Thv  Th2), to
vábbá az ország EK-i részén levő ún. IV. pont, közel K —Ny-i szelvénye át
metszi az országot. Csókás és Takács freibergi előadásában szereplő M T  szon
dázási görbék között T  — 500 sec-ig a Так-l jelzésű görbe is jelzi az Alföld 
északi peremén a kérdéses réteget. A Nagycenk melletti obszervatórium M T  
szelvénye a legteljesebb, amint azt külön a 2a, b ábránkon is bemutatjuk, fel
tüntetve a szerkesztésre használt saját és ellenőrzésképpen H. Wiese mérési 
adatait is. Ezek az egyébként erős anizotrópiára utaló görbék ( — erre a későb
biekben visszatérünk — ) mutatják, hogy a „réteg” az alsóbb köpenytől el 
van szigetelve. A szondázási görbék közelítő és tájékozódó kiértékelését több-

Ha ábra. MTSz-görbe a Nagycenk melletti obszervatóriumban az EyIHx impedanciából szá
mítva

Ф и г . 2a Крывая МЧЗ для обсерватории ок. Надьценк, вычисленная по импеданции Е у /Н х 

Fig. 2а MTS curve for the observatory at Nagycenk, as computed from the impedancy Еу\Ех
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féle módszerrel végeztük el az elméleti görbék korlátozott száma miatt. Az ered
ményeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze :

I. táblázat
A Nagycenk melletti obszervatóriumban mért magnetotellurikus frekvencia- 

szondázási görbék kiértékelése

R é t e g
ü fű m ] h  [k m ]

A  ré te g  je lle m z é se A  m ó d s z e r
Ni n 2 Ni 1 N2

l 1,5 üledékes rétegsor szeizmikus adat
- 1 ,6 - 3 Tvihonov közelítő 

módszerével (1961)
2 »  32 Oj 32 ft -  12 - 4 8 nagyellenállású

alapkőzet
Tvihonov és társainak 

3 réteges elméleti 
görbéivel (1962)

>  100o, (39 —
100) ft

-=36 »  36 Kolmakov, Ylagyimi- 
rov 3 réteges elm. 
görbéivel (1961)

-  12 N ihlett, Sayn — Witt - 
genstein módszeré
vel (1960)

-1 5 -  76 Tyihonov közelítő 
módszerével (1961)

3 -  0 jólvezető réteg 
(anomália)

Tyihonov és társainak 
3 réteges elm. gör
béivel (1962)

Qi ft Tyihonov közelítő 
módszerével (1961)

4 szigetelő réteg
5 jól vezető mélyebb 

köpeny

A tihanyi görbét, valamint a Geofizikai Tanszék (Miskolc) IV. pont jel
zésű görbéjét még nehezebb számszerűen elemezni, minthogy ezek megszer
kesztésére csak pulzációs adatokat használtak fel. A jólvezetó' réteg ezeken 
kb. 60 km mélységben kezdó'dik.

Ha összehasonlítjuk az N í és Thv  valamint az N 2 és Th2 görbéket, feltű
nik, hogy az anizotrópia hasonló jellegű, bár Nagycenk esetében látszólag na
gyobb. Mindkét pontban a H x és E y komponensekkel szerkesztett görbéken je
lentkezik előbb, azaz kisebb mélységben a jólvezetó' réteg.

Annak igazolására, hogy a jólvezetó' réteg szempontjából Magyarország 
kit üntetett helyzetben van, az 1. ábrán az országhoz legközelebb fekvő és tel
jes értékű, tehát T  =  1 napig terjedő szondázások közül az Ngv Ng2 jelzésű 
niemegki (NDK) és a B v B 2 jelzésű boroki (SzU) szondázások görbéire hívjuk 
fel a figyelmet, amelyek nem jelzik a kérdéses réteget.
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2b ábra. MTSz-görbe a Xagycenk melletti obszervatóriumban az EX 'H impedanciából szá
mítva

Ф и г. 2 6  Крывая МЧЗ для обсерватории ок. с Надьценк, вычисленная по идшеданцим Ех/Ну 
Fig. 2Ь MTS curve for the observatory at Nagycenk, as computed from the impedancy ExjHy

Tellurikus kutatások

Л hazánkban eddig bemért M T  szelvények száma kicsi. Az anomáliára, 
azaz a jólvezető réteg elterjedésére és a felső határára statisztikusan követ
keztethetünk azonban a tellurikus relatív frekvenciaszondázási görbék alap
ján is. Ezek információtartalmának megítélése végett a tihanyi relatív telluri
kus frekvenciaszondázási görbét elemeztük a két obszervatórium M T  görbéi 
alapján.

.V 3. ábrán látható görbe T  = 100 sec után jelentkező ága megfelelhet az 
i\Tj görbén kezdődő csökkenő szakasznak, a T  =  180 sec-nál kezdődő letörés 
pedig jelzi a jólvezető réteg jelentkezését mind a két Th görbén.

Ezek után nyilvánvaló, hogy a relatív frekvenciaszondázási görbének 
T  =  100 sec utáni szakasza mintegy T  = 500 sec-ig tájékoztathat a jólvezető 
rétegről, ha a relatív tellurikus ellipszis területe p1=2 — 3. Amennyiben ezt 
a szakaszt átlagosan jellemző í100_ 500 pozitív, tehát a görbeszakasz emelkedő ten
denciát mutat, a jólvezető réteg vagy egyáltalában nem valószínűsíthető, vagy 
pedig nagyobb mélységbe tolódott el. Ilyen görbéket kaptunk többnyire a 
Kisalföldön, de előfordult a Tiszántúlon is, pl. Basatanyán (1. 4. ábrát). Ha 
már a T  =  100 sec és 180 sec közötti görbeszakasz csökkenő tendenciát mu
tat, vagy legalábbis párhuzamos a T  idő-tengellyel, a jólvezető réteg feltehe
tően kisebb mélységben kezdődik, mint a Nagycenk melletti obszervatórium
ban. Ennek legszebb példáját a Galvács környékén mért görbe adja (5. ábra), 
amellyel kapcsolatban tanulmányunkban (Adám —Verő, 1963) már utaltunk 
a csupán relatív szondázási görbék és a regisztrátumokon megfigyelt változás- 
spektrum alapján a felszíni rosszvezető kőzet alatt nagyobb mélységben levő
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(ttcj

3. ábra. Relatív tellurikus frekvenciaszondázási görbe Tihanyban
‘Ф и г. 3 . Крывая относительного теллурического частотного зондирования для с Тихань 

Fig. 3. Curve of relative telluric frequency sounding for Tihany

Basatanya

4. ábra. Relatív tellurikus frekvenciaszondázási görbe Basatanyán 
Ф и г . 4 . Крывая относительного теллурического частотного зондирования для Башатанья 

Fig. 4. Curve of relative telluric frequency sounding for Basatanya

jólvezető rétegre. <100_ 50o térképünk (6. ábra) alapján megállapíthatjuk, hogy 
az ország nagy területén a Nagycenk melletti obszervatóriumban észlelt mély
ségnél kisebb mélységben várhatjuk a jólvezető réteget.
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5. ábra. Relatív tellurikus frekvenciaszondázási görbe Galvácson 
■ Ф и г '5 . Крывая относительного теллурического частотного зондирования для с Галвац 

Fig. 5. Curve of relative telluric frequency sounding for Galvács

Ezzel a térképpel kapcsolatban azonban van egy megjegyzésünk. A gyors 
■és lassú regisztrátumok alapján kapott értékeket még nem sikerült azonos perió
duson kielégítően összeegyeztetni, feltehetően a kiértékelési módszerek kü
lönbözősége miatt. így a frekvenciaszondázási görbe tendenciáinak vizsgála
tában is külön kell kezelni a kétféle eredetű adatsort. Ez a szétválasztás a 
Aoo-5 0 0  térkép megszerkesztésénél nem mindig érvényesülhetett a nagyobb pe
riódusoknál a T  =  400 — 500 sec-tól felfelé jelentkező adathiány miatt, ami 
azután bizonyos tendenciák elmosásához vagy megváltoztatásához vezetett.

A jól vezető réteg eloszlását mutató térképen legfeltűnőbb az ország ÉNy-i 
részén, a Rába vonalától Ny-ra eső területen jelentkező pozitív anomália. 
Az N 2 magnetotellurikus görbe is arra utal, hogy ezen a területen a jólvezető 
réteg mélyebbre került, mint az ország belsejében. Érdekes a rétegnek mélyebb
re tolódása Kömpöcön, ahol azonban a nagyobb periódusú változások adatai 
szerint ugyanakkor határozottan jelentkezik.

A relatív frekvenciaszondázási görbék nagy része is mutatja, hogy ez az 
ellenállásanomália bizonyos mélységben megszűnik és a bevezetőben említett 
modellnek megfelelően ismét jelentkezik egy nagyobb ellenállású réteg.
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G. ábra. A relatív tellurikus frekvenciaszondázási görbék 100 és 500 sec közötti szakaszának 
átlagos iránytangensét (í10(1_ 50(1) feltüntető térkép Magyarországról

Ф а г. 6 . Карта, показывающая средний тангент направления (т1ло 500) участка крывых 
относительного теллурического частотного зондирования от 100 до 500 сек, для терри

тории Венгрии
Fig. G. Map, representing the mean directional tangent (<100_ 500) of section 100 — 500 sec of cur

ves of relative telluric frequency sounding in Hungary

Feltevések a felső köpenyben észlelt jólvezető réteggel kapcsolatban 

Vezetőképesség a köpenyben

Amint elsősorban H. Hughes (1953) munkái alapján ismeretes, az ásvá
nyok vezetőképességét az abszolút hőmérséklet (Tk) függvényeként általáno
san a következő képlettel írhatjuk le :

■Ar
cr =  ^  crre Tk ( 1 )

r

Bonyolultabbá teszi az összefüggést az, hogy crr és A r értéke íüggvénye 
a Föld belsejében változó hőmérsékletnek és a nyomásnak is. Az r-nek bizo
nyos anyagoknál három értéke van, másoknál ezt a szilárd anyag megolvadása 
kettőre korlátozza. Az r három értéke háromféle vezetési mechanizmust fejez 
ki, amelyek a Földben a hőmérséklet és nyomás változásával helyüket egymás
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nak adják át. Vizsgálataink szempontjából teljesen elhanyagolható az ún. tisz
tátalansági félvezetés (impurity semiconduction), amely valószínűleg a vas 
ion hatása a rácsban. Ultrabázisos kőzeteknél crr =  10 ~4 — 10-6í2-1cm-1. 
Runcorn (1955) szerint erre a vezetési folyamatra igen nagy csökkentő hatása 
van a magas nyomásnak.

Sokkal jelentősebb a köpenyben a másik két vezetési mód. A benső elekt- 
ronos félvezetés (intrinsic electronic conductivity) felszíni nyomás mellett, 
900—1000 °K hőmérsékleten kezd szerephez jutni. Matematikai kifejezése

E 1
o-int -  cr-je 2k°Tk, (2)

ahol E x a folyamat karakterisztikus energiája, k0 a Boltzmann-féle állandó, 
ïozer (1959) a magnéziumban gazdag olivinek számára a következő értékeket 
adja meg: E 1 =  3,0 eV; cr1 — 1 — 5 й ~ г cm-1. Megjegyzi, hogy a vezetőképes
ség „független az ásvány kémiai összetételétől, azonban jellemző a M g-végű  
tagra”.

1400—1500 °K-nál felszíni nyomáson az ásványok vezetése főleg ionos. 
Az egyenlet szerint

e 2
crion =  cr2e k«Tk. (3)

Magnéziumban gazdag kőzeteknél E,, = 3,0 eV és cr2 = 5• 106 jQ~1 cm-1, 
ensztatit esetén E 2 =  2,8 eV, cr2 =  104 cm-1, diopszidnál pedig E 2 =  4,0 eV
és o-2=1010 cm-1 (Tozer szerint ezek az értékek bizonytalanabbak, mint a 
kisebb hőmérsékleten jelentkező vezetések állandóinak értékei.)

Míg E 1 értékét Mott és Gurney (1948) szerint a nyomás csökkenti, E  - 
növeli. Ez utóbbinak megváltozása a nyomás hatására Hughes mérései sze
rint 4,8-10-6 eV/bar. Ebből és a hőmérsékleteloszlás becslései alapján arra 
következtethetünk, hogy néhány száz km mélységben, a főként olivinből álló 
köpenyben a benső elektronos félvezetés az uralkodó. Kisebb mélységben 
az ionos vezetést is figyelembe kell venni.

Nem foglalkozunk részletesebben cr1 és cr2 függvényével. Ez még sok olyan 
tényezőt tartalmaz, amelynek mérése, meghatározása bizonytalan. Mint leg
korszerűbb adatokat, Tozer (1959) értékeit fogadjuk el vizsgálatainkban. Tozer 
kiszámította azt a T c hőmérsékletet, amelyen bizonyos mélységben a kétféle 
vezetés magnéziumban gazdag kőzetek esetében egyenlő.

T c = ---------- ?----- (4)

V o g e~ 2
0T

Ezeket az értékeket és a számításra felhasznált állandókat II. táblázatunk
ban átvettük. (L. Tozer könyvében (1959) a 3. táblázatot.) Az ennek megfelelő 
görbe a 7. ábrán látható.
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II. táblázat

Tozer (1959) táblázata az elektronos és ionos felvezetés állandóinak 
hőmérséklet szerinti változásáról

Mélység (®l)y Ei iö г)у е 2 зу-К][km] [£r-i era-1] [eV] [ß 'i  cm"! - [eV]

0 5 3,2 1,0-10« 3,00 1450
200 6 3,14 0,9-10« 3,24 1680
400 7 2,94 0.9-106 3,55 2100
600 7 2,85 0,8-IO6 3,87 2650

1000 8 2,43 0,7.10« 5,55 4900
1400 11 2,34 0,7-10« 6,15 6100
2200 16 2,18 0,7-10« 7,08 8000
2900 15 2,08 0,7-10« 8,0 9800

7. ábra. Tc hőmérséklet- és mélységgörbe Tozer (1959) nyomán, továbbá Gutenberg (1959) 
és Ringwood (1962) hőmérséklet—mélység görbéi

Ф и г. 7. Крывая T c температуры и глубины по Тоцеру (1959), далее, крывые температуры 
и глубины Гутенберга (1959) и Рингвуда (1962)

Fig. 7. Curve Тс of temperature and depth after Tozer (1959), and the temperature-depth 
curves of Gutenberg (1959) and Ringwood (1962)

Összefoglalva a fentieket, megállapíthatjuk, hogy ismereteink, bár alap- 
vetőek a vezetési mechanizmusok területén, még sok kísérletet igényelnek 
(pl. a fenti kifejezések anyagállandóit, tehát ásványonként! változását, vala
mint az állapothatározóktól való függést stb.). Éppen ezért még elég tág lehe- 
tó'ség van a különböző megfontolásokra. Ennek egyik megnyilvánulása volt 
pl. a neves japán kutató Rikitake tévedése, aki munkájában (1952) teljesen 
elhanyagolta a felső köpenyben az elektronos félvezetést és kizárólagosan ionos 
vezetéssel számolt.
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A jólvezető réteg mibenléte

Mielőtt ezzel a kérdéssel érdemben foglalkozánk, vizsgáljuk meg ismétel
ten a magnetotellurikus szondázási görbék természetét, kifejező készségét a 
kiértékeléshez szükséges és elegendő számú elméleti görbe hiányában.

Jól ismert az elektromos szondázásokból a látszólagos ellenállás fogalma, 
amely a valódi ellenállásarányokat — Cagniard (1953) maliciózus megjegyzése 
szerint is — nehezen tükrözi, különösen több réteg esetében. Ez érvényes a 
M T  szondázási görbékre is. Az 1. ábra világosan mutatja ezt. A kristályos alap
hegység fajlagos ellenállása, mint ismeretes, 103— 105 Qm, tehát az üledék és 
az alaphegység között a valóságban 102— 104 nagyságú ellenálláskülönbség lehet. 
A görbéken a látszólagos fajlagos ellenállásban jelentkező legnagyobb ellen
állásviszony alig több, mint egy nagyságrend. Ennek megfelelően kell meg
ítélnünk a felső köpenyben levő jólvezető réteget is, amelynek fajlagos ellen
állása, ellentétben a látszólagos fajlagos ellenállások közötti aránnyal, nagy
ságrendekkel kisebb, mint az alaphegységé. Ilyen változást kell tehát meg
követelnünk a fizikai és kémiai tényezőktől.

Ha az (1) —(3) képletek alapján keressük Magyarországon a felső köpeny
ben viszonylag kis mélységben jelentkező jól vezető réteg létrejöttének okát, 
elsősorban hőmérsékleti anomáliára gondolhatunk. Először is szükséges az, 
hogy a hőmérséklet a kérdéses mélységig annyira növekedjék, hogy a két ve
zetési forma (o-int és «-;оп) számottevő legyen, és megnövelhesse az egyébként is 
rohamosan csökkenő tisztátalansági félvezetés mellett a kőzetek eredő vezetőké
pességét. (Ennek igazolásául csak annyit, hogy ha Ringwoodnak (1962) orogén 
területekre megadott hőmérséklet-mélység görbéje alapján (1. 7. ábrát) 32 
km mélységben csak T k = 670 °K-t veszünk fel, a kétféle vezetésre kapott 
érték

(Tint =  5 ,3 .10-“  f i " 1 cm -1 
trión =  1 -10~17 cm-1

semmiképpen nem növelheti meg a vezetőképességet.) Másodszor, mivel hő- 
mérsékleti inverzióról nem beszélhetünk, fel kell tételeznünk egyik modellként 
más tényezők hatására olyan jellegű változást, amely a vezetőképesség fenti 
kifejezéseiben szereplő anyagállandókon keresztül a vezetőképességet nagy
ságrendekkel csökkenti.

Kínálkozik egy másik modell is, amelynél az egész jólvezető réteg való
ban réteg kémiai (ásványtani, kőzettani) összetételénél fogva. Az itt is alapul 
feltételezett magas hőmérséklet lehetővé teszi, hogy pl. ő1( illetve ő2-n ke
resztül ugrásszerűen megnövelje, majd lecsökkentse a vezetőképességet. Ebben 
az esetben azonban alacsonyabb alaphőmérséklettel is számolhatunk a válto
zás kezdő mélységében, mint az előző modellnél. Ezeknek a modelleknek a 
lehetőségét az (1) —(3) képletben szereplő értékek alapján meg fogjuk vizs
gálni .

A modellek hőmérsékleti előfeltételéről
A fenti tényezők közül a hőmérsékletanomáliával kezdjük részben jelen

tőségénél fogva, részben pedig, mert ilyen szempontból Magyarország közis
merten kivételes helyzetben van az átlagnál lényegesen kisebb reciprok gra
diensével.
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Mint Boldizsár (1963) különböző munkáiból ismeretes, a geotermikus re- 
ciprok gradiens legvalószínűbb értéke Magyarországon

18,43 m/°C + 0,15 m/°C.

Stegena (1963) értékei is teljesen hasonlóak. Boldizsár külön kiszámította a 
három országrész átlagát is. Ezek:

Dunántúl: 19,35 m/°C
Duna —Tisza köze: 17,60 m/°C
Tiszántúl: 18,18 m/°C.

A reciprok gradiensből 0,005 CGS hővezetőképességgel számolt hőáram 
regionális értékére Boldizsár

2,72-10- 6 CGS-t

ad meg. Lokálisan ez 2-10~6 és 3,3-10~6 CGS között változik. (A Földön vég
zett eddigi hőárammérések átlagértéke 1,5-10_6±  10% CGS Lee (1963) szerint.)

Scheffer Viktor (1963) tanulmányában foglalkozott a Magyar Medence 
geotermikus anomáliájával. A Scheffer-féle „geotermikus mélységlépcső” re
gionális értékeinek eloszlása némi hasonlóságot mutat azzal a képpel, amely 
a „jólvezető réteg” elhelyezkedéséről körvonalazható (1. 6. ábrát). Scheffer 
megállapítása szerint a rec. gradiens a Magyar Medence központi része felé 
20 m/°C-os regionális csökkenést mutat a környező területekhez viszonyítva.

Scheffer a nagy földi hőárammal kapcsolatos tapasztalatokat úgy össze
gezi, hogy „a földfelszín nagy hőfluxusú részei fiatal vulkáni kőzetek zónái
ban, olyan helyeken vannak, amelyek földtani felépítésében a földkéreg mé
lyebb részei emeltebb szerkezeti helyzetbe, viszonylagos felszínközeibe kerül
tek”. A L. Tanni (1942) által szerkesztett izosztatikus anomáliatérképével kap
csolatban hangsúlyozza, hogy a Magyar Medence gravitációs maximumterület.

A nagy földi hőáram és a magmatizmus közötti kapcsolatot az Egyed 
(1962) által feltételezett deformáló mechanikai energia hőenergiává alakulása 
mellett részben az is megmagyarázza, hogy a magmatizmus a mélyen fekvő 
radioaktív anyagot a kéregbe szállíthatja (Bingwood, 1962).

Hőmérséklet-mélység függvények és alkalmazásuk a vezetőképesség
számítására

Bullard és Griggs (1962) azzal a feltevéssel, hogy ,,a hőforrások a köpeny
ben egyenletesen vannak elosztva” 35 km vastag kéreg aljára, 1,2-10~6 CGS 
hőárammal 700 °C-t számított ki. Egyed könyvében (1956) 27 km mélyre 
extrapolált a felső 1000 m-ben meghatározott 22 m/°C gradienssel és a Magyar 
Medence lényegesen magasabb hőáramának megfelelően 1200 °C-t kapott. 
Ez a kétféle számítás viszonylag jól megfelel egymásnak, bár Egyed megjegyzi, 
hogy „A geotermikus reciprok gradiens extrapolációjának lehetősége még a 
kéreg méreteire is csak közelítés” és minden más munkájában hangsúlyozza 
ennek tarthatatlanságát.

Annak megvilágítására, hogy egy ilyen extrapolálás mennyire helyes, 
illetve szükséges, induljunk ki egy „reálisabbnak” tekintett hőmérséklet-mély-
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ségeloszlásból, pl. Ringwoodnak (1962) már idézett és orogén területre mega
dott görbéjéből és számítsuk ki Tozer állandóival (1. II. táblázatot) a vezető- 
képesség változását a mélységgel. Ringwood görbéit a 9. ábrán, a segítségével 
számított vezetőképesség értékeket pedig a 10. ábrán mutatjuk be. Az utóbbin 
feltüntettük az ionos és a benső elektronos félvezetés értékeit külön is. A T c 
értékeit bemutató 7. ábrára is felrajzoltuk Ringwood hőmérsékletgörbéjét, hogy 
az eredő vezetőképességben a különböző vezetési módok részvételét megítél
hessük.

9. ábra. Ringwood (1962) hőmérséklet — mélység és átalakulási görbéi 
Ф и г. 9 . Крывые температуры-глубины и преобразования Рингвуда (1962) 

Fig. 9. Temperature-depth and transformation curves of Ringwood (1962)

Vegyük fel a jólvezető réteget a különböző M T  görbék alapján átlagér
tékben nem kisebb, mint 60 km mélységben, ahol Ringwood hőmérséklet adata: 
T k =  1070 °K alapján számított vezetőképességek:

«Tint =  1,77.10_7 ß “ 1 cm-1
o-iou =  3,2-10~9 Q ~ x cm“1.

Ezen értékek szerint T k =  1070 °K hőmérséklet egyik modell alkalmazá
sát sem teszi lehetővé. Az alacsonyabb alaphőmérsékletet igénylő második mo
dellnél szükséges mintegy 3 nagyságrendű kompozícióból adódó (mint pL 
Ringwood (1963) pyrolit elméletének megfelelően ásvány változás) ellenállás
változás sem hozhat létre 103— 104 úcm-es (10— 100 ßm-es) fajlagos ellenállást- 
Valószínűtlennek látszik ez különösen akkor, ha megfontoljuk, hogy ilyen vál
tozást a fent megadott vezetőképességi állandók alapján magnéziumszilikátok
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esetében elsősorban az ionos vezetéstől várhatunk. Itt mutatkozik cr2 értéké
ben 3 — 4 nagyságrendű változásra lehetőség. Ringwood hőmérsékleti adatai 
tehát a Magyar Medence számára kicsinek látszanak. Minthogy E v E 2, illetve 
о-j, cr2 értéke a Föld felső 100 km-ében jelentősen nem változik meg, kereshetjük 
a hőmérsékleteloszlásra a megfelelő megoldást úgy is, hogy a 10. ábra görbéjét 
elcsúsztatjuk önmagával párhuzamosan addig, míg az első modellnél a 200 km 
mélységnél jelentkező

Ser =  S d O -iß -R m -1 (Tk =  1680 °K), 
a második modellnél pedig a 100 km-nél jelentkező

Sor =  5-10_e fí-1 cm-1 (T k =  1400 °K)

érték a jólvezető rétegnek megfelelő mélységértékhez nem kerül, tehát átlag
értékben 60 km-es mélységértékhez. A fenti vezetőképességértékek alapján a 
jólvezető réteg már létrejöhet az előzőkben említett változásokkal.

Következésképpen, a fenti megfontolásokból óvatosan valószínűsíthe
tünk annyit, hogy bár az extrapolálás a felszíni reciprok geotermikus gradiens
sel a Mohorovicic diszkontinuitásig általában erős túlzásnak bizonyul (a 
követelmény a második modell esetében is csak 60 km-ben ~  1200 °C), egyes 
szélsőséges esetben (pl. az N 1 görbének megfelelően), erős hőmérsékletanomália 
révén közel járhat a valósághoz. Bullard és Griggs értékei, ha a hőforrások 
jórészt a kéregben koncentrálódnak, a Magyar Medence számára is jó köze
lítést adhatnak. Az első modell hőmérsékleti követelményei olyan nagyok, 
hogy azzal számolni, összehasonlítva Verhoogen (1961) korszerű becsléseivel, 
nagy merészséget jelentene.

Az elektromos modellek kapcsolata a geofizikának a felső köpenyre 
vonatkozó más megállapításaival

Felvetődhet a kérdés, hogyan kapcsolható az elektromos modell a felső 
köpenyről eddig más kutatási módszerekkel kialakított képhez ? Földünk 
belsejének felépítéséről az alapvető ismereteket a szeizmológiai megfigyelé
sekből kaptuk. A jólvezető réteg mélysége (kb. 60 km) alapján kereshetjük azt 
a szeizmikus anomáliát, amely hasonló mélységtartományban jelentkezik. 
Ezt a Gutenberg-féle ún. „20° Discontinuity”-ben, azaz a kissebességű övben 
( B - ö y ) találjuk meg. Gutenberg (1959) a sebességminimum okát abban látja, 
hogy ,,a növekvő hőmérséklet jobban csökkenti a sebességet, mint amennyire 
a nyomásnövekedése megnövelheti”. Bizonyos laboratóriumi kísérletek alapján 
is azt mondja, hogy „csökkenés a sebességben a mélységgel a Mohorovicic 
diszkontinuitás alatt legalábbis valószínűbb, mint növekedés”. Gutenberg azt 
találta, hogy az a mélység, ahol a két ellentétes hatás (hőmérséklet és nyomás) 
egyenlő, tehát a sebesség már nem növekszik, P  hullámokra kisebb, mint 80 
km. Vesanen és munkatársainak vizsgálata igazolta, hogy ez a kissebességű 
csatorna helyenként igen különböző mélységben van (pl. Alaszkában 45 km, 
Japánban 80 km, Dél-Amerikában pedig 120 km stb) (Gutenberg, 1959). A 
kissebességű csatorna alsó határa a definíció szerint ott van, ahol a sebesség 
értéke ismét eléri a köpeny tetején észlelt értéket. P  hullámokra ez kb. 250,



156 Ádám Antal

az S hullámokra pedig 350 km körül van. Ez a meghatározás, megítélésünk sze
rint, teljesen megállapodás kérdése, de az ellenállásméréseknél pl. az MTSz 
esetében egy ilyen jellegű definíció, a látszólagos ellenállás fogalmából adódóan, 
feltétlenül téves következtetésre vezet.

Ennek a „rétegnek” ismertetését Gutenberg (1959) azzal vezeti be köny
vében, hogy a kissebességű csatorna „a viszonylag hatalmas litoszféra alatt az 
a kis szilárdságú réteg, amely lehetővé teszi a fokozatos mozgást a hidrosztati
kus egyensúly felé” („Asthenosphere low velocity layer”).

1926-ban Gutenberg azt is kutatta, vajon a sebességcsökkenés nem annak 
a következménye-e, hogy a hőmérséklet itt éri el az anyag olvadáspontját. 
Könyvében 1959-ben a vulkánok gyökereivel kapcsolatos megfontolásaiban 
még mindig feltételezi, hogy ebben a kritikus mélységtartományban a kőzetek 
helyenként olvadtak. Ezt a feltevését Gorskov japán rengésekkel kapcsolatos 
kamcsatkai megfigyelésével támasztja alá. Gorskov azt tapasztalta, hogy ha 
a hullám aktív vulkánokat keresztez, árnyékolódik. (1. Gutenberg (1959) köny
vében a 145. oldalon.) Hivatkozik Uffen olvadáspontgörbéjére is, amely ebben 
a mélységben közelíti meg legjobban a hőmérsékletgörbét.

Verhoogen (1961) többszörösen elutasítja ezeket a feltevéseket az olvadék
kal kapcsolatban. Megjegyzi: „A köpeny elaszticitása olyan nagy, hogy igen 
valószínűtlen az, hogy több, mint egy nagyon kis része olvadt legyen”. Ross és 
társainak (1954) vizsgálatai alapján pedig feltételezi, hogy a köpenyt peridotit 
alkotja, amely az eredeti meteorit anyag maradéka, amelyből az alacsony hő
mérsékleten olvadó rész már különvált részleges olvadással és ma a kérget al
kotja. (1. Verhoogen (1961) könyvében 29. oldalon.)

Ezek után csupán Ringwood (1962) elképzelésével foglalkozunk, aki a 
fentiekben ismertetett, szinte valamennyi egymásnak ellentmondó feltevést 
modelljében érdekes szintézisbe foglalta. Bullard hőmérsékleti görbéje, továbbá 
a bazalt olvadáspont-görbéje, valamint a kissebességű csatorna által megkí
vánt kritikus hőmérsékletgradiens alapján arra a következtetésre jut (1. a 
11. ábrát), hogy ha az olvadást el kívánjuk kerülni, heterogén modellel kell 
számolnunk. Feltételezi, hogy a Mohorovicic diszkontinuitás után jelentkező 
peridotit és dunit (kevés eklogit szegregátummal) alatt területenként (óceáni, 
orogén, prekambriumi pajzs) különböző mélységben, „pyrolit” következik. 
A pyrolitnak az állapothatározóktól függően két voltozata van: 1. a „gránit 
pyrolit” és 2. a „plagioklász pyrolit”. Közöttük az átmenet folyamatos. Az 
átalakulási övben a kétféle anyag együtt fordul elő. A kissebességű csatorna 
a magas hőmérséklet mellett a plagioklász jelenlétéhez van kötve.

Ringwoodnak ez az elképzelése teljesen egyezik az általunk felvázolt má
sodik modellel, annál is inkább, mert jórészt Bullard hőmérsékleti görbéjére 
épül fel. Kérdéses azonban, hogy a fenti kőzettani átalakulás létrehozza-e 
azt az ellenálláscsökkenést, amelyet az előzőekben feltételeztünk. Erre nézve 
kísérleti anyagunk egyelőre nincs.

Ringwood modellje, mint említettük, különbséget tesz az óceánok, az 
orogén területek és prekambriumi pajzsok között. Osztályozása szerint Magyar- 
ország az orogén övbe tartozik (— az elmúlt 500 millió évben volt jelentős vul
káni tevékenység Magyarországon — ), a Szil területén pedig jelentős prekamb
riumi pajzsok vannak. A prekambriumi pajzsokon a pyrolit öv mintegy 150
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10. ábra. A vezetőképesség változása a mélységgel 
Ф и г. 10. Изменение проводимости с глубиной 

Fig. 10. The change of conductivity with depth

11. ábra. Kingwood (1962) ábrája a hőmérséklet — mélység görbékről, a kritikus hőmérsékleti
gradiensről és az olvadáspontokról

Ф и г. 11. Рисунок Рингвуда (1962) о крывых температуры-глубины, о критическом тем
пературном градиенте и точках плавления

Fig. 11. The figure of Ringwood (1962) showing the temperature-depth curves, the critical 
temperature gradient and melting points
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km mélyre tolódik Ringwood szerint. (L. 12. ábrát.)Megállapítja azt is, hogy 
az alacsony hőmérséklet miatt a kissebességű öv (plagioklász jelenléte !) 
hiányozhatik is. Ezt igazolja Tyihonov és társainak (1961) MTSz görbéje is, 
amelynek kiértékelése a következő adatokat adja (1. 13. ábrát).

mélység A B C  
km óceáni orogén prekombriumi pajzs

12. ábra. Ringwood (1962) által feltételezett 
kémiai modellek a felső köpenyről

Ф и г. 72. Химические модели верхней 
мантии, предложенные Рингвудом (1962) 

Fig. 12. Chemical models of the upper 
mantle, as proposed by Ringwood (1962)

13. ábra. Tyihonov és munkatársainak 
(1961) MTSz görbéje

Фиг. 13. Крывая МЧЗ Тихонова и его 
сотрудников (1961)

Fig. 13. MTS curve of Tihonov and his 
collaborators (1961)

III . táblázat
Tyihonov és munkatársai (1961) MTSz görbéjének kiértékelési adatai

Réteg
Fajlagos ellenállás Vastagság

[fim] [km]

1 3 0 - 4 0 4 - 5

2 1500 150

3 250 350

Magyarország a fenti kategóriák közül rendkívüli hőmérsékleti viszonyai
val az előbbi megfontolásaink alapján sokkal inkább az „óceáni” feltételeket 
teljesíti, amelyre a kéreg viszonylagos kivékonvodása is érdekesen utal (Schef
fer, 1963).

A MTSz görbék anizotrópiájáról

A MTSz görbék nagy anizotrópiára utalnak. Különösen feltűnő ez a Nagy- 
cenk melletti obszervatórium N x és N 2 jelzésű görbéinek esetében, vagy pl. 
a Garchy mellett végzett mérések eredményeiben. (Gx és C?2 görbe az 1. ábrán.) 
Kérdés, hogyan magyarázhatók meg ezek az anizotrópiák a felső köpenyben
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levő jólvezető réteggel kapcsolatban. A vizsgálatban kiindulhatunk a telluri- 
kus kutatások ilyen irányú felszínközeli tapasztalataiból, a modellkísérletek 
eredményeiből és el kell jutnunk az állapothatározók (hőmérséklet, nyomás) 
f igyele mbe vétel éig.

A tellurikus áramok legerősebb irányítottságát , „csatornázását” tektonikai 
törésvonalak, vetődések, telérek mentén észlelték. Hazai példák közül megem
líthetjük a Soprontól délre húzódó ún. savanyúvíz törésvonalat, amely kör
nyékén levő pontban (pl. a Á'6-ban) a tellurikus abszolút ellipszis excentriei- 

Atása —>50 (Adám —Verő, 1961). Hasonló eredményeket mutatnak Porsten- 
B

dorfer (1961) bányabeli mérései is. A törésvonalak mentén kapott relatív tellu
rikus ellipszisek területadatai ( /tj) arra utalnak, hogy a töréseknek mély 
gyökereik vannak. Az erős csatornázás a tellurikus áramoknál abból származ- 
hatik, hogy a törések többnyire a tektonikai igénybevétel következtében meg
őrölt, laza, törmelékes anyaggal (tektonikai breccsa) vannak kitöltve, amelye
ket a vető mentén cirkuláló vizek jólvezetővé tesznek.

A vezetőképesség szemszögéből nézve: a víz szerepét, az üledékes kőzetek 
alatt a mélyben átveszi a hőmérséklet.

Két kérdésre kell válaszolnunk: lenyúlhatnak-e a törésvonalak olyan 
mélységbe, ahol a jólvezető réteg kezdődik és jelentkezik-e jelentős hőmérsék
leti anomália ezekkel kapcsolatban.

Bjelouszov (1962) szerint léteznek „nagyon mély és nagy kiterjedésű 
vetők, amelyek valószínűleg átmetszik a földkérget teljes vastagságában és 
nagyon hosszú történetük van”. Ezek mentén a geológiai korokban többször 
történt elmozdulás, és ismételten megújultak. Érdekes, hogy példaként a szerző 
éppen a Dunántúl paleozoós aljazatának törésvonalait említi, amelyeket a 
folyók a Balatontól D-re a felszínen is jeleznek folyásirányukkal. (L. Bjelou
szov (1962) könyvében a 300. ábrát.)

Nagyon mély törésrendszer mentén helyezkedhetnek el a mélyrengések, 
amelyeknek rengési fészkeit összekötő sík a mélytengeri árkok mentén éri el 
a földfelszínt.

A törésrendszerek eleget tesznek a hőmérsékleti anomália követelményei
nek is. Egyed (1962) írja, hogy a „tengeri hátságok középvonalán végighaladó 
árokrendszer mentén helyezkednek el a legmagasabb hőfluxusértékek és ezek
től jobbra-balra szimmetrikusan csökkenő hőfluxusértékeket észlelünk”.

Scheffer (1963) is hangoztatja munkájában, hogy a földkéregnek mind 
regionális, mind lokális jellegű törésvonalai erősen befolyásolják a geotermikus 
mélységlépcső alakulását. A regionális törésvonalra példaként említi a Rába- 
vonalat, amely mentén viszonylag hirtelen megváltozik a geotermikus mély
séglépcső.

Ezek után megkísérelhetjük például a 6/, és G2 görbékben mutatkozó an
izotrópia magyarázatát. A G1 és G2 görbe T  =  1 sec-nál szétválik. Ez a hatás 
egy vetőzóna jólvezető (vizes) anyagának tulajdonítható, amelynek a szerepe 
a mélyebb kéregrészekben megszűnik. A „kérdéses jólvezető réteg” mélységé
ben azonban a vetőhatás ismételten jelentkezhet, azonban itt a vele kapcsolatos 
Jiőmérsékleti anomália révén.
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Ezek a megállapítások természetesen nem zárhatják ki az anizotrópia, 
tehát a horizontális irányú változások más, pl. anyagi elrendezó'désből szár
mazó okait sem, csupán néhány szempontot adtak a kérdés megoldásához.1

A vizsgálatok és megfontolások összefoglalása és általános értékelése

Az előzó'ekben ismertettük azt az ellenállásanomáliát, amelyet a magne- 
totellurikus szondázások Magyarországon a felső köpenyben kimutattak. Az 
átlagosan mintegy 60 km mélységben jelentkező jólvezető réteg okát megkí
séreltük magyarázni Magyarország kivételesen magas hőáramával, a különböző 
vezetési módok formulái alapján. Kerestük a kapcsolatot a vezetőképesség
megoszlási modelljeink, valamint a Ringwood-féle kissebességű öv között. 
Feltevésünk szerint Ringwood pyrolit elmélete kielégítő magyarázatot adhat 
a jóvezető réteg mibenlétére, ha a kísérleti mérések igazolják az anyagállan
dók megkívánt értékeit. Az anizotrópia okát a mélytörésekben és az ezekkel 
kapcsolatos hőmérsékleti anomáliákban látjuk elsősorban.

Nagy merészség lenne azt állítani, hogy a MTSz módszerrel kimutatott 
jólvezető réteg paraméterei, elsősorban mélysége érzékeny a reciprok geotermi
kus gradiens lokális változásaira is, bár nem lehetetlen. A t25 - 1 0 ü  és hno-soo 
térképek részleges hasonlósága is igazolni látszik olyan megállapításokat , hogy 
a nagyobb rec. gradiensek kristályos kőzetek felett jelentkeznek. Ezekkel kap
csolatban felmerülő számtalan kérdésre csakis a MTSz-к jelentékeny fokozá
sával adhatunk részben választ . A kielégítő válasz azonban a jelenség természe
téből adódóan sokáig várathat magára.
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