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PRACTICAL RESULTS OF THE CALCULATION OF HIGHER DERIVATIVES 
ON SOME AREAS OF GRAVITY SURVEY IN HUNGARY AND THE EXTEN
SION OF THE CALCULATION OF RESIDUAL EFFECTS TO GREATER

TERRITORIAL UNITS

Authors refer — by way of introduction — to Loránd Eötvös who has already 
called the attention upon the significance of regional effects. Hungarian geophy
sicists always paid attention to the problem of the regional effect; present study 
gives account of some practical results on this subject.

The first part of this study is examining the method of higher derivatives in 
three areas, the results obtained are compared with the results of seismic measure
ments and deep drillings. The applicability of the anomalies calculated with for
mulae given by different authors (Peters, Elkins, Rosenbach, Baranov, Sharpe) 
is analysed for two areas.

The second part of the study is discussing the calculation of the regional and 
residual effect of isostatic anomalies in Hungary and Slovakia using the method, 
of mean values. The regional course is explaining the cause of anomaly differences 
experienced in the NW and SE parts of the Hungarian Basin.

A MAGASABB DEBIVÄLTAK SZÁMÍTÁSÁNAK GYAKOBLATI ERED
MÉNYEI NÉHÁNY MAGYARORSZÁGI GRAVITÁCIÓS MÉRÉSI TERÜ
LETEN ÉS A MARADÉKHATÁSOK SZÁMÍTÁSÁNAK KITERJESZTÉSE 

NAGYOBB TERÜLETEGYSÉGRE
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Bevezetés

A gravitációs kutatásnak Magyarországon immár 60 éves múltja van. 
A XIX. század végén Eötvös Loránd megszerkesztette a torziós ingát, és 
ezzel megvetette alapját az alkalmazott geofizikának, annak a fiatal 
tudományágnak, amely rövid néhány évtized alatt a modern technika 
fejlődésének segítségével széles körben nélkülözhetetlen segítséget nyújt 
a nyersanyagkutatásnak, elsősorban a szénhidrogénkutatásnak.

Az 1920-as években, az alkalmazott geofizika fejlődésének első szakaszá
ban világszerte nagy sikereket ért el a torziós inga: számos olajmező fel
fedezését köszönhetjük Eötvös nagy érzékenységű műszerének. Magyar- 
országon az első jelentős olajmezőkeU Eötvös-inga mérések nyomán tártuk 
fel az 1930-as évek derekán. A korszerű graviméterek megjelenése után 
A kézirat 1957. január 18-án érkezett.
3  Geofizikai közlem ények — 4/14 S



F  ácsi пац —  Pintér  —  PollhammerM

Magyarországon is megindultak a graviméteres felvételek, s párhuzamosan 
haladtak az Eötvös-inga mérésekkel. Az Eötvös-inga és graviméteres 
mérések eredményei nyomán néhány újabb olajmező feltárása vált lehe
tővé. A budafapusztai olajmező felkutatása óta a gravitációs mérések 
legjelentősebb sikere a nagylengyeli olajmező, az ország legnagyobb olaj- 
mezejének felfedezése volt.

A szénhidrogénkutatás mellett kiterjesztettük gravitációs mérésein
ket a szénmedencék és ércterületek szerkezeti viszonyainak közelebbi 
megismerése céljából az ország olyan részeire is, ahol eddig még nem voltak 
felvételek. Jelenleg az ország nagy területéről kb. 100 000 állomásból álló 
összefüggő gravitációs hálózat áll rendelkezésünkre. A hálózat végleges 
egységesítése az 1951-ben létesített 1. rendű és az 1955 nyarán befejezett 
11. rendű alaphálózat segítségével folyamatban van.

A nyersanyagkutatások érdekében végzett gravitációs méréseknél 
a regionális áttekintés is fontos, a további geofizikai kutatások tervezése 
vagy fúrások kitűzése szempontjából azonban egyes területek részletekre 
kiterjedő értelmezése elsőrendű feladat.

A gravitációs mérések elsősorban graviméterekkel folynak, és bár 
műszereink pontossága 0,01 milligal rendű, s a méréseket, a mérések fel
dolgozását, messzemenő pontossággal végezzük el, a kizárólag Bouguer- 
anomáliák alapján végzett értelmezés az egyes szerkezetek részleteire nem 
ad kielégítő felvilágosítást. Az utóbbi években szerzett tapasztalatok, 
amelyeket a nagy intenzitással folytatott szeizmikus mérések eredményei, 
valamint a mélyfúrások adatai nyomán szereztünk, rámutatnak arra, hogy 
a graviméteres mérések jobb értelmezéséhez jó felbontóképességű módszer
hez kell folyamodnunk. Ez a módszer a magasabb deriváltak módszere. 
Ezzel a módszerrel a nehézségi erő vertikális gradiensét vagy a vertikális 
gradiens gradiensét számíthatjuk ki jó megközelítéssel a graviméteres 
mérésekből kapott anomáliákból, s ezzel legalább olyan nagyságrendű 
értékeket kapunk, mint amilyeneket a torziós inga mérés biztosít a hori
zontális gradiensben.

A nagyobb felbontóképesség elérése céljából a magasabb deriváltak 
módszerével nagyjából a torziós inga nagyobb érzékenysége és sajátos 
felépítése által biztosított nagyságrendig kell eljutnunk számítások útján, 
így a Bouguer-anomáliákban elmosódottan vagy egyáltalán nem jelent
kező részletek is kirajzolódnak a mélyben levő elkülönült szerkezeti for
máknak megfelelően.

A magasabb deriváltak módszerének nagy jelentősége van a gravitá
ciós mérések korszerű értelmezésénél, és egyes esetekben a torziós inga 
mérések eredményeinek feldolgozása is szükségessé válhat a potenciál 
harmadik deriváltjának, a WZZ2-nek kiszámítása alapján.

Magyarországon az ilyen irányú feldolgozást három éve rendszeresí
tettük, s a korábbi méréseket is szükség szerint újra értelmezzük a W,z, 
értékeiből. A következőkben néhány példán bemutatjuk a magasabb 
deriváltak módszerének alkalmazását olyan magyarországi területeken, 
ahol szeizmikus mérésekkel vagy mélyfúrások adataival volt alkalmunk 
a módszer eredményeit igazolni. Egyúttal kritikai vizsgálat alá vettük 
a különböző formulákat is. A gyakorlati célú feldolgozás mellett érdekes
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példát adunk arra is, hogy nagyobb területen, például a Kárpátmedence 
egyes részein milyen eredményt ad a regionális és helyi hatás szétválasztása 
és milyen mélyföldtani okokkal magyarázhatók meg a regionális gravitá
ciós anomáliák.

A maradékhatások (residual anomáliák)
A gravitációs méréseknél gyakran előforduló eset, hogy az anomáliák 

regionális hatással terheltek. Erre a lehetőségre először Eötvös bőrárui 
hívta fel a figyelmet.

1912-ben és 1913-ban Eötvös Erdélyben végzett torziós inga-mérése
ket, majd 1916-ban Egbell környékén. Eötvös tudatában volt annak, 
hogy a torziósinga-mérések eredményei gyakorlati célú kutatásoknál fel- 
használhatók, s az említett két területen felfedezett gázelőfordulások kör
nyékén méréseit már ilyen szempontból végezte és dolgozta fel. Ezekről 
a munkákról Eötvös maga nem adott ki közleményt, de Böckh Hugó 
ismerteti Eötvös eredményeit, és az eredményekre vonatkozó értelmezését. 
[!]•

Erdélyben Eötvös Marosújvár és Marosvásárhely közötti szelvényén 
összevetette a mágneses és a gravitációs anomáliák menetét, a Böckh által 
megadott geológiai szelvényt, és megállapította, hogy a gravitációs szel
vény viszonylagos negatív anomáliái sótestek hatásával magyarázhatók, 
ha a mágneses szelvény alapján regionális anomáliát tételezünk fel. Ezt 
a hatást a medence közepén a mélyben levő nagyobb sűrűségű, mágneses 
tulajdonságú eruptív kőzet okozza.

Az egbelli mérésekből nyert izogammakép azt m utatta, hogy az 
Egbell melletti zárt gravitációs maximum a földtanilag ismert felboltozó- 
dással jól összeesik, de Sasvárnál — Egbelltől délre — egy hasonlóan ismert 
felboltozódás felett nem mutatkozik zárt maximum, csak egy feltűnő ki- 
púposodás látszik az izogammák menetében. Eötvös ebből azt következ
tette, hogy a mélyebb rétegek egyirányú emelkedése és a felszínhez köze
lebb fekvő boltozat hatása együttesen jelentkezik, és ha a mélyebb réte
gek ún. regionális hatását valamilyen módon levonhatjuk, akkor a boltozat 
felett maximumot kaphatunk [2].

A magyar geofizikusok közül a gyakorlatban először Renner János és 
Oszlaczky Szilárd kísérelték meg a regionális hatás számítást 1927—28-ban 
a franciaországi Limagne körüli Eötvös-inga mérések során [3].

Amit Eötvös a kutatások kezdetén olyan kitűnő érzékkel meglátott, 
később a gravimetrikus mérések értelmezőinek komoly problémájává 
vált. Miként lehet a mért nehézségi anomáliákat legalább két olyan részre 
bontani, hogy a regionális hatás anomáliái és az ún. maradékhatások vagy 
„residual” anomáliák elkülönüljenek?

Több módszer ismeretes a regionális hatás kiküszöbölésére. Magyar- 
országon Vajk dolgozott ki eljárást a regionális gradiens kiszámítására 
a torziósinga-mérések számára [4]. Néhány esetben ilyen, ún. grafikus 
módszerrel is próbálkoztunk és ez a gyors módszer sok helyen megfelelő 
volt első tájékozódásra. Mivel azonban hazai viszonylatban ritkaság az 
olyan regionalitás, amely hosszú szakaszon követhető — kivéve a Közép- 
3* — 4/3 s
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hegység környékét — a módszer alkalmazása nem mentesülhetett az inter- 
pretátor bizonyos önkényétől.

Az esetek többségében nem is regionalitásról van szó, hanem inkább 
arról, hogy nagyjából szintesen települt vastag üledéksor alatt az idősebb 
kőzetek mélyben levő kiemelkedéseinek, behorpadásainak hatásai a Bou- 
guer-izogammaképben központos maximumban, illetve minimumban 
olvadnak össze, tehát a szénhidrogénkutatás céljára — mint azt a fúrások 
tapasztalatai m utatták — a részletek kiemelésére nagyobb felbontóképes
ségű módszerre volt szükségünk.

Ismeretes, hogy az utóbbi évek irodalma bőven foglalkozik ezzel a 
kérdéssel, és különböző szerzők, különböző formulákat dolgoztak ki a 
nehézségi erő első, második, sőt negyedik deriváltjainak megközelítő ki
számítására az anomáliák alapján [5].

Először Peters [6], Elkins [7J és Rosenbach [8J formuláit használtuk fel 
olyan területeken, amelyeknek földtani viszonyai a fúrási adatokból 
többé-kevésbé ismeretesek voltak, később egy olyan területrészen sikerült 
részletesebben összehasonlítani a különböző formulákat, ahol a fúrási 
adatokon kívül szeizmikus mérési eredmények is rendelkezésre álltak. Az 
összehasonlítások eredményeiről és néhány más területnek magasabb 
deriváltak szerinti feldolgozásáról és értelmezéséről kívánunk dolgoza
tunkban beszámolni, és ismertetjük a Kárpát-medencére kiszámított 
regionális és maradékhatások vizsgálata során nyert eredményeket.

A magasabb deriváltak különböző formuláinak összehasonlítása a babócsai
területen

A vizsgálat alá vett területen először áttekintő Eötvös-inga, majd 
pedig részletes graviméter-méi'éseket végeztünk. A mérések eredményei 
alapján szerkesztett izogammakép egységes, nagy kiterjedésű maximumot 
mutat. Az 1. ábrán bemutatjuk a gravitációs maximum egyik részének 
Bouguer-izoganuna térképét. A maximumon lemélyített fúrásokkal fel
tá rt rétegek szerkezete monoklinális jellegű, sehogy sem hozható összefüg
gésbe a gravitációs képpel.

A korszerű, századmilligalos graviméterekkel végzett méréseid a 
maximum délnyugati oldalán gravitációs teraszt m utattak ki. Az azután 
következő részletes reflexiós szeizmikus mérések nagy mélységben egy hatá
rozott tetőzést jelöltek ki a gravitációs terasz szélén közel északnyugat
délkeleti irányú tengellyel.

A szeizmikus mérések után mélyfúrásokat tűztek ki, a lemélyített 
fúrások igazolták mélység és szerkezet szempontjából a szeizmikus méré
sek eredményeit.

Térképünkön folytonos vonalakkal a gravitációs mérésekből számított 
Bouguer-izogammákat, szaggatott görbékkel egy mélyszint szeizmikus 
szintvonalait ábrázoltuk, és bejelöltük azt a három szelvényt is. amelyre 
vonatkozó szelvénymenti adatainkat közöljük. Az egyik szelvény merő
leges a szeizmikus szerkezetre, a másik a szeizmikusán megállapított 
csapásirányba esik, a harmadik szelvény három olyan mélyfúráson megy 
keresztül, amelyek az alaphegységet elérték. A szeizmikus mérések alap-
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ján nyert szintvonalas téképet egybevetve a fúrási adatokkal feltételezhet
jük, hogy az ebben a mélységben az alaphegység körvonalait adja meg. 
Megjegyzendő, hogy a sekélyebb reflexiók is eléggé konformisak az alap- 
hegység körvonalaival, de bizonyos dőlésbeli diszkordanciák mutatkoznak.

Az aljzatra települt képződmény szerkezetét az aljzat reliefje és a 
kéregmozgások hozzák létre. Ez a megállapítás a gyűrt és a töréses szerke
zetekre egyaránt vonatkozik.

Az a körülmény, hogy az aljzatot fedő üledékek rétegei az aljzattal sok 
esetben konkordánsak, kedvező lehetőséget nyújt a hazai gravimetrikus 
mérések korszerű feldolgozásához a magasabb deriváltak alapján. A mara
dék maximumok-minimumok az idősebb kőzetek kiemelkedéseit-besüly- 
lyedéseit mutatják ki részleteiben. Számos mélyfúrásnak a földtani és 
geofizikai szelvényezések, valamint kőzetfizikai meghatározás útján történt 
vizsgálata alapján ismeretes, hogy az előbb említett általános jellegű föld
tani felépítés mellett bonyolultabb rétegződési viszonyok is vannak. Az 
aránylag nyugodt településű felsőpannon emeletet váltakozó homok-agyag 
rétegek építik fel lencsés településsel. Egyes területen a folyami kavics
hordalék a felszínhez közel változó vastagsággal fordul elő. Az alsópannon

, 02 n
6. ábra. Sharpe képletével sz ám íto tt —A  izogam m a-térkép a babócsai te rü le tend z~
Folytonos vonalak: izogammák, értékközük 0,5 • 10—15 cgs. Szaggatott vonalak: szeizmikus szint

vonalak
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és miocén korú rétegekben a vastag márga rétegek gyakran nagyobb sűrű- 
ségüek, mint az alaphegység mészkövei, dolomitjai. Az ilyen inhomogeni
tások a Bouguer-anomáliákban, mint sűrüséganomáliák jelentkezhetnek, 
és a magasabb deriváltak anomáliáiban jelentősen kiemelődnek. A maga
sabb deriváltak alapján végzett interpretáció tehát nagy körültekintést 
igényel, és meg kell különböztetni a szerkezetek okozta anomáliákat a

ÉNy--------------------------------------------------- ------------DK
8. ábra. 1-es szelvény a babócsai te rü le ten

sűrűséganomáliáktól. Jó geológiai szemlélet mellett a komplex értelmezés 
sok lehetőséget nyújt a helyes interpretációhoz.

Ezeknek előrebocsátása után bemutatjuk a babócsai területen végzett 
vizsgálatok eredményeit.

A következő hat ábra a különböző formulák szerint feldolgozott 
maradék-anomáliákat m utatja be az 1. ábrán látható területen. A 2—7.
ábra sorban Peters, Elkins, Rosenbach L , Rosenbach II., Sharpe —-- izo
anomáljait ábrázolja a feldolgozott területen, illetve Baranov [9] képletéből
számított —  izoanomálokat.3z
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Valamennyi izoanomália térkép jó megegyezést m utat a szeizmikus 
szintvonalas térképpel a szerkezet tengelyét illetően. A másodlagos 
maximum valamennyi esetben kissé átcsúszik a szeizmikus magaslat keleti 
részére. Azonban az egyes izoanomáliaképek bizonyos részletekben 
különbözőséget mutatnak. A Rosenbach I. és a Sharpe- formula szerint 
számított izogamma-térkép sokkal több helyi részletet mutat, mint a többi. 
E részleteket nehéz földtani hatókkal kapcsolatba hozni, a formulák sajá
tosságából származóan ugyanis az egyes — még oly kicsi — mérési és egyéb 
hibák zavaró módon kiemelődnek.

Talán méginkább szembeötlik a különbség, ha a három szelvény 
mentén vizsgáljuk az anomáliák menetét.

Az 1-es szelvény a szeizmikus tengely mentén halad (8. ábra). A szeiz
mikus magaslat felett a Bouguer-anomália szelvénye' szintén maximumot

mutat, ami a szelvény helyzetéből 
érhető is. A különböző módszerekkel 
számított anomáliák szelvényei közül 
Peters, Elkins, Baranov szelvényei 
a legkiegyensúlyozottabbak, Rosen
bach II. szelvényének van a leg
nagyobb amplitúdója, Sharpe, Bo
senbach I. szelvénye már kevésbé 
valószínűen érzékelteti a mélybeli szer
kezet alakját. Általában mindegyik 
anomáliagörbe maximuma egyértelmű 
eltolódást mutat DK felé a szeiz- 

1!. ábra. A különböző form ulák m axi-m ik u s  magaslathoz képest, 
m ális am plitúdó inak  m érete a babó- A 2-es szelvény (9. ábra) men- 

csai te rü le ten  tén nagyjából merőlegesen halad át
a szeizmikus magaslat tengelyén. 

A Bouguer-anomáliák másodlagos maximumot mutatnak. Jól egyezik a 
szeizmikus magaslattal — Rosenbach I. anomália menetét kivéve — a 
többi anomáliagörbe. A legjobb egyezést Rosenbach II. és Elkins anomá
liagörbéje mutatja. Az amplitúdókban természetesen jelentős különbségek 
láthatók.

A 10. ábrán a fúrásokon áthaladó szelvény anomáliagörbéit láthatjuk. 
A fúrásokból — mint mondottuk — a szeizmikus szelvény igazolást nyert. 
Ezen a szelvényen a Bouguer-anomáliákból már kevéssé indikálódik önálló 
szerkezet jelenléte, míg viszont valamennyi derivált anomáliagörbe élesen 
tükrözi vissza az aránylag kis területen, de meglehetősen nagy mélységben 
feltárt alaphegység-kiemelkedést. Sharpe formulájától eltekintve a maxi- 
mümok ebben a szelvényben nagyon szépen egyeznek, Rosenbach I. gör
béje azonban itt is kissé egyenetlen.

A 11. ábrán az egyes szerzők által nyújtott formulák szerint kapott 
egyik szelvénymenti maximum amplitúdóit mutatjuk be.

Legmagasabb amplitúdóval Rosenbach II. képlete rendelkezik. Össze
vetve az amplitúdók nagyságát és az anomáliakép tulajdonságait, azt kell 
mondanunk, hogy a vizsgált területen — és valószínűleg Magyarország 
más területein is — Baranov módszere látszik legmegfelelőbbnek. Baranov
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képlete a potenciál második differenciálhányadosát, a

értékét adja 10 9 cgs értékben, míg a többi formula a

mennyiség kiszámítását teszi lehetővé 1Ü~15 cgs-ben. Ennek ellenére a 
Baranov-féle anomáliák maximumának amplitúdója nagy, s a 10~9 cgs 
nagyságrend elegendő a legtöbb esetben. A kapott izoanomál-görbe „job
ban hasonlít” valamely földtani alakzathoz, mint a még magasabb deri
váltakból származók, amelyek néha helyi jelentőségű anomáliákat zavaró 
módon kiemelnek.

Mindamellett, hogy ilyen aránylag kis különbséget tettünk, hazai 
területünkön egyaránt jó egyezést értünk el Peters, Elkins, Rosenbach 
képleteivel kísérleteink során. Bizonyos azonban, hogy területenként 
hol egyik, hol másik formula nyújt kielégítőbb eredményt.

A nagylengyel! terület
A következő feldolgozási terület gravitációs képe hasonló az előbbihez. 

A 12. ábrán a gravitációs maximum DK-i szélén gravitációs terasz van. A 
rajz bal felső sarkán levő központi maximumon mélyített fúrások nem 
tártak fel ipari mennyiségű szénhidrogént. A teraszon lemélyített fúrások
ból szerkesztett szintvonalakat szaggatott vonalakkal jeleztük. Ezek a 
fúrások jelentős olajmezőt tártak  fel.

A mennyiségek Elkins módszerével való kiszámítása után a 13.d &
ábrán bem utatott izogamma-képet kaptuk. A fúrási térképpel, amely az 
alapkőzet felszínét mutatja, meglepően jó egyezést m utat a gravitációs 
magasabb derivált izogamma-térkép. A bejelöli, aránylag kis vető
magasságú vetők irányváltozásait is jól követik az izogammák. A szerke
zet tengelye és a maradékhatás maximumának tengelyiránya itt  jobban 
egyezik, mint az eredeti Bouguer-izogammákból a regionális hatás figye
lembevétele nélkül szerkeszthető tengelyirány.

Az egyezés ezen a térképen a szerkezet kiemelkedő részén jó, de eltéré
sek is látszanak. Ennek oka az aránylag kevés állomásnak, nagy állomás
távolságnak tulajdonítható, s annak is, hogy a mérést még olyan gravi- 
méterrel végeztük, amelynek pontossága +0,2 milligal volt. A kiértékelés 
ugyanis annál jobb megközelítéssel jár, minél nagyobb a felhasznált 
Bouguer-anomáliák megállapításának pontossága és minél sűrűbb az állo
másköz.
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Az Esztergom- -Dorog-i szénmedence területe
Az előző fejezetekben tárgyalt két terület kőolajat tároló mélybeli 

szerkezetek felett végzett graviméter-méréseknek a magasabb deriváltak 
módszerével kapott eredményeit m utatta be.

A módszert sikeresen alkalmaztuk szénmedenceterÖleteken is. Töb
bek között elkészült Baranov és Elkins módszerével a graviméterrel fel
mért Esztergom—Dorog-i szénmedence területére a magasabb deriváltak 
szerinti izoanomál térkép. A következőkben bemutatjuk a feldolgozás 
eredményeit, valamint egy Tokod környékén É—D irányban húzódó 
részletes, Szalcii Tibor által szerkesztett földtani szelvényt [10] összehason
lítva a Bouguer, Baranov, Elkins gravitációs szelvénnyel.

A feldolgozás alapjául szolgált az 1954-ben végzett részletes gravi- 
méter mérésből számított Bouguer- izogamma-térkép. A mérés pontos
sága 0,03 mgal. A hálózatban mért állomások távolsága általában 500 m.

Ugyanezen a területen részletes refrakciós szeizmikus mérések is 
voltak 1955-ben [11].

A 14. ábra bemutatja a felszínen található triász képződményeket, 
valamint a Posgay által közölt, részben fúrási, részben a szeizmikus mérések 
adatai alapján szerkesztett triász alaphegység átnézetes rétegszintvonalas 
térképét. így jól össze tudjuk hasonlítani e területen a gravitációs mérések 
eredményeit a mélyszerkezet részleteivel. Ezt a szintvonalas térképet 
a Bouguer-, Baranov- és Elkins-féle anomália-térképpel összerajzolva 
is mellékeljük (15., 16., 17. ábra).

A Bouguer-izogamma térkép fővonása a Nagy Gete—Hegyeske— 
Oregkő-i, közel К —Ny irányban húzódó központos maximum, valamint 
az ÉK—DNy tengelyirányú Kis Strázsahegy-i maximum. A két maximum 
közt a medence mélyülésének megfelelően minimum jelentkezik, hasonlóan 
minimum-zóna van a Nagy Getétől délre. Az első minimum valószínűleg 
a Dunától északra záródik le, míg a másodiknak említett minimum-zóna 
három kisebb minimumra oszlik. Az ismert és feltárt széntelepek a mini
mumok peremén vannak (Dorog, Sárisáp, Nagysáp, Ebszőnybánya, 
Annavölgyi-bánya, Tokod). Sárisáp és Nagysáp között a minimum köze
pén egy közel К—Ny irányú maximumot találunk, ez a medencében —200 
m mélységben talált szirtnek felel meg. Ez a szírt osztja három részre a 
medence mélyebb részeit. A Baranov- módszerrel készített magasabb 
derivált izogamma-térkép lényegesen több részletet ad, mint a Bouguer- 
anomália-térkép. A Magoshegy—Nagy Gete felszíni triásztömegeinek 
megfelelően különálló maximumokat kapunk, a kettő közt kis minimum 
van, ahol nem túl nagy mélységben szénbányászás folyik. Tokodnál 
az izogammák tökéletesen követik a mélyszerkezet körvonalait, és a Nagy
sáp—Sárisáp közti medencében is kitűnő egyezést kapunk a szerkezeti 
képpel. Kevésbé jó az egyezés a Strázsahegytől északra, i t t  azonban 
aránylag kevés graviméter-mérés volt, és a szeizmikus mérések által a 
Strázsaheggyel párhuzamosan kim utatott maximum képünkön nem jelent
kezik. Ettől eltekintve mindenütt látható, hogy a magasabb deriváltak 
módszerével számított anomália-térkép az alaphegység mélybeli kontúrjai
val jól megegyezik.
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Az Elkins módszerével számított izoanomál térkép már nem mulat 
annyi részletet, mint az előbbi, bár a Bouguer-íéle izogamma-térképnél 
részletesebb. Posgay dolgozatában [12] néhány szeizúnikus szelvény 
mentén összehasonlítja a Bouguer-, Baranov-, Elkins-anomáliákat a 
szeizmikus mérések eredményeivel és ugyanarra a megállapításra jut, 
hogy Baranov szelvénye igen jó megegyezést m utat a szeizmikus szelvény
nyel. A módszer jól alkalmazható az Esztergom—Dorog-i medencéhez 
hasonló egyéb szénterületen is.

A 18. ábrán a már említett földtani szelvény mentén felrajzoltuk a 
három anomália menetét. Ezen a szelvényen is jól látható Baranov mód
szerének eredményes alkalmazhatósága. A Baranov-anomáliában jól 
jelentkezik a szelvény közepén látható kiemelkedő triász rög, a 0 értékek 
pedig a fővetővonalak helyeit is kijelölik. Valószínűleg sűrűbb állomásháló
zat mellett a magasabb deriváltak módszerét használva még több részletet 
kapnánk.

Magyarország és Szlovákia területe
A maradékhatás számításának nagyobb területre való alkalmazását 

mutatjuk be a következőkben. A regionális hatások redukciójának gya
korlati célja általában az, hogy a maradékhatásokat vagy a potenciál 
magasabb parciális differenciálhányadosait jó megközelítéssel meghatá
rozzuk.

Ritkán van szükségünk közvetlenül a regionális hatás ismeretére a 
nyersanyagkutatás során. A regionális hatás ismerete azonban igen fontos, 
ha a nehézségi erőtér eloszlását regionális viszonylatban tanulmányozzuk. 
Egy nagyobb terület gravitációs vizsgálatánál a Bouguer-anomáliáknál 
jobb összefoglaló képet nyújtanak az izosztatikus anomáliák, amelyeknél 
feltételeztük, hogy a magas gyűrt hegységek alatt a földkéregben izoszta
tikus kompenzáció van jelen (A iry-féle hipotézis).

Az izosztatikus redukciók elvégzése után a gravitációs anomáliák 
kiegyensúlyozottabb értékseregét kellene megkapnunk, azonban ez gyak
ran nem történik meg. A lánchegységekben még fennmaradó negatív 
anomáliákat azzal igyekeznek magyarázni, hogy a hegységek még nem 
érték el az izosztatikus egyensúlyi helyzetet. Az izosztatikus anomáliák 
kiszámítása után is maradnak olyan anomáliák, amelyek nem magyaráz
hatók az izosztázia elméletének keretében. Ilyenkor sokszor az a kérdés, 
milyen az a regionalitás, amelynek hatása még mindig terheli az anomáliá
kat.

A regionalitás menetét megkaphatjuk kiegyenlítéssel. Berroth [13] a 
48° és 54° szélesség, a 4° és 20° hosszúság között a Faye-ïéle anomáliákból 
negyedfokú megközelítésben kiegyenlítéssel kiszámította a nehézségi erő 
regionális menetét a szélesség és hosszúság függvényében.

Kvalitatíve ugyanilyen eredményre kell jutnunk akkor is, ha a közép
érték módszerét alkalmazzuk. A módszer lényegében azt tételezi fel, hogy 
a gravitációs anomáliák két komponensre bonthatók. Az egyik komponens 
nagy területre kiterjedő, egyenletesen változó regionális hatás, amelynek 
oka a kéreg mélyebb részeiben keresendő, a másik a maradékhatás a felszín-
4*  —  4 /1 4  s
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liez közelfekvő üledékes rétegek helyi hatásának tulajdonítható. Az utóbbi 
meghatározása, mint ismeretes, gyakorlati szempontból fontos, a regio
nális anomália ismerete viszont a mélyszerkezetre vonatkozóan szolgáltat 
adatokat.

Az általunk alkalmazott módszerrel a regionális anomália értékét az
П

П

formulával definiáljuk, ahol g; valamely körön vett anomália értéke, 
tehát végeredményben a regionális anomália valamely állomás környezeté
ben levő gravitációs anomáliák középértékc. A feldolgozásnál a közép
értékképzést három koncentrikus kör mentén végeztük el, három szabályos 
hatszög csúcsainak megfelelő pontokon, ahol n =  18, s ahol az egyes körök 
sugara: r — a, 2a, 3a, ahol a =  15 km.

Az egyes állomásokon a maradékhatás

M  =  g0 — R,

ahol g0 az egyes állomások izosztatikusan redukált anomália értéke, R 
pedig a regionális anomália.

Ezzel a módszerrel végeztük el Magyarország és Szlovákia területén, 
a rendelkezésre álló alapállomáshálózat izosztatikusan redukált anomáliáit 
alapul véve, a regionális és maradékhatás szétválasztását.

A regionális hatások izovonalait a 19. ábrán láthatjuk. Érdekes, 
hogy a terület közepén a regionális hatásnak kiterjedt maximuma van, 
amely nagyjából ÉK—DNy irányban halad, s elválasztja az észak
északnyugati depressziós zónákat a délkeleti depressziós zónáktól. A mély
beli nagyobb sűrűségű tömegek felhalmozódása tehát itt helyezkedik el, 
körülbelül a Dunántúli Középhegység tengelyében, és folytatódik a szlovák 
határ mentén Kassa irányában. A regionális maximum tehát láthatóan 
a felszínen jelentkező hegységek, kiemelkedések vonalát jelöli ki. De 
lehetséges, hogy a kéreg belsejében keresendő a regionális maximum oka, 
hiszen a számítások alapjául szolgáló mérések eredményein minden olyan 
redukciót elvégeztünk, amelynek elvileg a felszíni tömegek eltávolítása 
után maradt anomáliákat kell adnia. A közepelő módszerrel maradt átla
gos anomáliák — regionális hatás anomáliái •— azt mutatják, hogy a regio
nális hatás növekszik délről a Középhegység felé, viszont északnyugatra- 
északra csökken a Kárpátok íve felé, ahol az izosztatikus anomáliák is 
aránylag kis értékűek.

Természetesen nem mehetünk nagyon messze következtetéseinkben, 
mivel nem állnak rendelkezésre mélyszeizmikus mérési adatok. Talán csak 
annyit mondhatunk, hogy az alföldi, déldunántúli és a kisalföldi medence- 
részek közt a felszín alatt nagy kiterjedésű tömegfelhalmozódás van, 
amelynek iránya megegyezik a Kárpátmedence, Mecsek vonulattól É-ra 
eső terület egy részének főtektonikai irányával, az ÉK—DNy iránnyal. 
Az északi minimum már a közeli kárpáti minimum értékeinek befolyására
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alakul ki, mivel módszerünk végeredményben a környezet középértékét 
adja meg.

A maradékhatások térképe (20. ábra) természetesen nem alkalmas 
minden részletében a földtani viszonyok tanulmányozására, mivel nagy 
távolságban levő állomásokra számítottuk ki őket, s így igen sok véletlen 
jellegű kisebb maximum-minimum tarka képét láthatjuk, amelyek 
azonban összefüggésben vannak a felszín alatti sűrűségkülönbségekkel, 
szerkezetekkel. Vizsgálatunk célja elsősorban az volt, hogy vajon meg 
tudjuk-e magyarázni valamilyen regionalitással azt a különös megfigye
lést, hogy Magyarország Bouguer vagy akár izosztatikus anomália-tér
képét tekintve, a kisalföldi területen jóval kisebb anomáliák vannak, mint 
az Alföldön, holott a mélyfúrások nem igazolják azt, hogy a Kisalföldön 
mélyebb medencerészről lenne szó, mint a Nagyalíöldön.

Ha megnézzük a regionális hatás Kisalföld felé eső gradiensét és össze
hasonlítjuk a Nagyalföld felé eső gradienssel, láthatjuk, hogy az előbbi 
gradiens nagyobb. Ez az aszimmetria okozhatja a gravitációs kép bille
nősét, s valóban a maradékhatás térképén a kisalföldi és a nagyalföldi 
anomália-értékek nagy átlagban azonosak. Tehát valóban, a Közép- 
hegységgel kapcsolatos regionális hatás befolyásolja a gravitációs térkép 
alakulását. Ez az egyszerű magyarázata annak, hogy különösen a gyakor
latban használt színes gravitációs izogamma-térkép zöld foltjai — a mini
mum részek — a Kisalföldre esnek, míg a Nagvalföldön több, s nagy 
területre eső nagyobb anomáliás részeket jelző piros folt látható.

OSSZ E F O G L Л L A S

A magyarországi gravitációs mérések feldolgozásánál rendszeresen 
alkalmazzuk a nehézségi erőtér parciális deriváltjainak számítását. A ren
delkezésre álló nagy anyagból néhány példát m utattunk be és ismertettük 
azokat a vizsgálatokat is, amelyek elsősorban a gyakorlat szempontjából 
tarthatnak érdeklődésre számot.

Általában elmondható, hogy a módszer jól alkalmazható hazai 
viszonyaink mellett, és hasznos adatokat szolgáltat az értelmezés telje
sebbé tételére. A grafikus módszer alkalmazására lehetőségeink korláto
zottak. A magasabb deriváltak számítása kissé hosszadalmas, de több 
előnnyel is jár. így pl. az eljárás nagy előnye az is, hogy a munka elvégez
tethető kevésbé képzett technikusokkal is és az eljárás mentes az intepre- 
tátor önkényétől.

Bizonyos önkény azonban itt is van. de ezt talán nem is lehet önkény
nek nevezni, itt gondolunk az alkalmazandó képlet megválasztására. 
Természetesen egy-egy nagyobb területen belül használhatjuk ugyanazt 
a formulát, hiszen ismertetett vizsgálataink során bemutattuk Elkins, 
Rosenbach, Baranov formuláival számított eredményeinket, amelyek 
egyaránt jól érzékeltetik a mélybeli szerkezetek részleteit, legfeljebb az 
amplitúdók különbözők.

De tapasztaltuk azt is, hogy a mérések és a redukciós eljárások pontos
sága erősen befolyásolja azt a képet, amelyet kapunk a magasabb derivál-
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tak  kiértékelése után. így például a Baranov képletével számított Ц
dz

anomália meglehetősen sok helyi részletben bővelkedő, zavaros képet adott 
olyan területen, ahol régebbi típusú graviméterrel történtek felvételek, s a 
Bouguer-anomáliák hibája néhány tized milligal. Ezen a területen Elkins 
formulájával viszont már jobban értelmezhető adatokat kaptunk. Egyben 
azt is kimondhatjuk, hogy a pontos mérési anyag, pontos feldolgozás nagy
mértékben fokozza a módszer használhatóságának lehetőségeit. Más 
esetekben viszont az alkalmazandó formula megválasztására vizsgálatokat 
kell végeznünk.

De még van olyan feltétel, amelyet, ha nem is tudunk megvalósítani 
a gyakorlatban, mégis meg kell kísérelnünk teljesíteni jobb megközelítés 
végett.

A kiértékeléshez használt koncentrikus körök úgy vannak megszer
kesztve, hogy szabályos négyszöghálózatos mérésnél a körök kiolvasási 
pontjaihoz egy-egy ténylegesen mért állomás esik. Ilyen hálózatot a 
gyakorlatban ritkán lehet létesíteni. A pontokon rendszerint interpolált 
értékeket kell kiolvasnunk. A hiba annál kisebb, minél sűrűbb az állomás
hálózatunk. akkor is, ha nem szabályos négyszöghálózat áll rendelkezé
sünkre. Nálunk a részletes felvétel 500 m-es állomásközökkel történik, 
a belső kör sugarát azonban 1 km-nek vesszük. További vizsgálatunk 
egyébként a belső kör sugarának megválasztására fog irányulni; az eddigi 
tapasztalatok az 1 km-es sugárértéket elfogadhatónak mutatják. Minden
esetre az anomáliák jellege szerint a sugár legkedvezőbb mérete területről 
területre változhatik [14].

Itt említjük meg, hogy a topografikus korrekció számításában is 
nagy pontosságra kell törekednünk, mert a Bouguer-anomáliában még
elenyésző vagy alig észrevehető pontatlanságok kiemelődnek
anomáliákban. Éppen így a helytelenül megválasztott sűrűségérték, 
amelyet a Bouguer-korrekciónál használunk fel, olyan maradékhatást 
adhat dombos, hegyes vidéken, amelynek semmi köze sincs a felszín alatt 
mélyebben fekvő geológiai szerkezetekhez.

Mindent összevéve: pontos mérés, szabatos és körültekintő feldolgo
zás után készült Bouguer izogamma-térkép legyen alapja a maradékhatás 
számításának.

Nagyon előnyös helyzetben voltunk ilyen szempontból feldolgozá
sainknál, és következtetéseink levonásában nagy segítségünkre volt sok 
helyen a fúrásoknál feltárt földtani szerkezetek és egyéb, főleg szeizmikus 
mérések eredményeinek ismerete. A magasabb deriváltak módszereivel 
számított anomáliák tehát a komplex értelmezéshez is hasznos adatokat 
nyújtanak.

Önmagában véve ismeretlen, más geofizikai módszerekkel vagy fúrá
sokkal fel nem tá rt területeken is sokkal több ötletet, helyesebb irányítást 
adhat a további kutatáshoz a magasabb deriváltak módszerével számított 
izogamma-térkép, mint a szokványos Bouguer izogamma-térkép. Mind
amellett a két térkép együttes szemlélete is szükséges.
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A módszer természetesen nem zárhatja ki más módszerek alkalmazá
sát. Ha nincs más geofizikai vagy földtani adat, akkor csak irányt m utat
hat, megszabhatja a költségesebb eljárások tervezését, így tehát gazdasá
gossági előnyökkel jár a módszer felhasználása. Mindenesetre a geológu
sokkal való együttműködés akkor is fontos, a helyes interpretáció érdeké
ben, ha az értelmező geofizikus a geológiában is járatos [15].

A dolgozat a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
Gravitációs Osztályán készült. Ez úton mondunk köszönetét a Vegyi és 
Energiaügyi Minisztérium Kőolajipari Igazgatóságának és a Kőolajkutató 
és Feltáró Vállalatnak, hogy a szükséges földtani és szeizmikus mérési 
adatokat közlésre rendelkezésünkre bocsátotta.
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