
2.1.1 ÉK-alföldi légimágneses mérések 

Komáromy István

1965- ben végeztünk először légimágneses méréseket az ország 
kitüntetett területein. A mérés elsődleges célja hasadóanyag ku
tatás; ennek megfelelően légi radiometriával kombinálva, a Mecse
ki Ércbánya Vállalattal kooperációban végezzük, tehát csekély 
költségtöbblettel lényeges információtöbblethez jutunk.

1965. Évi Jelentésünkben már leírtuk a mérés célját és mű
szerét. Megjegyezzük, hogy a légimágneses mérés /gyorsaságban, 
gazdaságosságban, stb./ a hozzáfűzött reményeket általában bevál
totta. Később megfontoljuk az egész ország légimágneses felméré
sét, mér csak azért is, hogy szomszédaink nemzetközi egyezmény 
/KGST/ szerint készülő légimágneses / \АЧ/ térképeihez csatlakoz- 
hassunk.

1966- ban - összesen 400 repülési órában - folytattuk az elő
ző évben elkezdett munkát. Részletes légimágneses felvételt ké
szítettünk a Börzsöny és a Cserhát-Mátra hegységről /egészen a 
BUkk-hegység Ny-i pereméig/ és folytattuk a Mecsek-hegység felmé
rését. Ezenkivül - hatószámitési céllal és kísérleti jelleggel - 
a Nyírségben szelvénymenti méréseket végeztünk.

A börzsönyi munka előzetes eredményeit - röviden - ugyan
ezen Évi Jelen tés 1.6 fejezetében ismertetjük. A mecseki, vala-
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mint a cserhát-mátrai mérésekről a feldolgozás befejezése után, 
belső jelentés készül. Az összes eddigi /1965-66/ légimágneses 
mérés helyszinrajzát az 1. ábra mutatja.

A továbbiakban, a Nyírségben Aelyesebben az Alföld ÉK-i 
részén/ mintegy 40 repülési órában végzett kutatással foglalko
zunk, minthogy itt olyan elvi és módszertani problémák vetődtek 
fel, amelyek néhány szót még akkor is megérdemelnek, ha a munkát 
nem tekintjük lezártnak.

xx

Jelenlegi ismereteink szerint a magyarországi főldmágneses 
hatóknak csak igen alárendelt része kapcsolatos a kristályos alap- 
hegységgel /annak valamely bázisos feldusulási pásztájával/; na
gyobb része bázisos és közepesen bázisos vulkáni és szubvulkáni 
testekkel hozható összefüggésbe.

A vulkánosságnak két fogenerációja* ismeretes; az alsókré- 
tavégi bázisos /összefoglaló névvel: diabáz/; valamint a miocén 
savanyu, közepesen bázisos és bázisos, vagyis riolit-, dácit- és 
andezitvulkánosság /és természetesen az erősen mágneses, de alá
rendelt mennyiségű pliocén bazaltvulkánosság/.

A vulkáni fácies az alsókréta vulkánosságnál főleg láva, a 
miocén vulkánosságnál a fácies jelentékeny része tufás /ill. ig- 
nimbrites/.

Az alsókréta vuékánosság földmágneses anomáliái elvben a 
teljes alsókréta vulkanizmust, a miocén vulkánosság anomáliái a 
miocén vulkánosságnak csak kisebb részét /elsősorban a lávás an
deziteket/ jellemzik.

x A "generáció11 szóval itt arra célzunk, hogy a két /ill* vala
mennyi/ vulkánosság eredete /helyileg és tektonikailag/ közös 
lehet.
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A miocén vulkáni testeknek biztosan van alsó határuk: leg
mélyebben a medencealjzatig nyúlhatnak.

A medencealjzatban lévó alsókréta vulkáni testeknek lefelé 
való kiterjedése ismeretlen.

A miocén vulkánosságban a lapos Aözbetelepült/ formák ural
kodnak. á kréta vulkánitok /szubvulkánitok/ lehetnek hatalmas fe
lérek.

A vulkáni hatótestekben a remanens mágnesezettség jelentős
lehet.

A kristályos /ópaleozóos és prekambriumi/ hatók alsó hatá
rát az szabja meg, hogy nyilván nem nyúlhatnak bele a földkéreg 
un. gránitjába /ami hazánk alatt 5-6 km mélységű/.

Ezek a tényezők határozzák meg minden olyan földmágneses 
mérés tervezését, amelyet hatószámitási céllal végzünk.

XX

A Nyirség már régóta hirhedt vastag miocén vulkáni összle- 
térSl. A kőolajkutató szeizmikus mérések a kilométer, sőt több
kilométer vastagságú vulkáni tufás ősszletben speciális módszer
tani nehézségekbe ütköznek; az összlet kutatásánál nyilvánvalóan 
erősebben kell az egyéb geofizikai módszerekre /pl. a földmágne
ses módszerre/ támaszkodni.

1966. évi méréseinket azért végeztük, hogy meghatározzuk a 
hatótestek mágneses és térbeli adatait, továbbá, hogy a lehetőség 
szerint elkülönitsük a diabázoid és esetleg metamorf /vagyis az 
aljzatban lévő/ hatókat a miocén /vagyis a medenceüledékösszlet- 
ben lévő/ hatóktól.

Néhány módszertani és műszaki megfontolást ismertetünk.
Az útvonaltervnél elsősorban az anomáliákat, másodsorban 

a fúrásokat és a terepi bekötési pontokat vettük figyelembe.
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Többszintes repüléssel alkalmazkodtunk a hatótestek várható 
alakjához /a vastagság elenyésző a vízszintes kiterjedéshez ké
pest/ és összetett voltához.

A felvételeket az 1-6 és 12-14 szelvényben 50,250 és 550 m, 
a 7-11 szelvényben 50 és 550 m magasságban készítettük. A 15-25 
és 29-33 szelvényeket 50, 550 és 1050 m magasságban mértük /idő
közben ugyanis engedélyt kaptunk a polgári repülés számára fenn
tartott 1000 m-nél nagyobb magasságra/. Az alsó szintet, az ese
tek többségében megismételtük.

A légi magnetométer érzékenysége a kezdeti szabályozás után: 
az első skálán 4,5 gamma/mm, a második skálán 25 gamma/mm. A de- 
viációs hatás 85 gamma.

A mérések négyzetes középhibája + 13 gamma.
A menetvonalak /repülési vonalak/ bekötési hibája átlagosan

120 m.
A felvételeknek a hatószámitás szempontjából lényeges négy

zetes középhibája /a görbék szélsőértékhelyein/ + 5,2 gamma.
A középhibák elfogadhatók.
A hatószémitásokat - a számítás némely elemét elektronikus 

számítógépre terelve - számos közismert módszerrel végeztük /Gay, 
Pjatnickij, Provodnyikov, stb./.

xx

A nyírségi kísérleti légimágneses mérés eredményeit, a lé
gimágneses szelvényeket és a hatószámitási adatok táblázatát /a 
hatók felső határfelületének meghatározása mellett, az alsó ha
tárfelület meghatározását, valamint a különböző korú hatók szét
választását is megkíséreltük/, helyszűke miatt ebben a jelentés
ben nem közöljük; az érdeklődők számára az Intézet Adattárában 
hozzáférhető.

A méréseket folytatjuk, mert végleges metodikai állásfogla
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lásra csak akkor érezzük magunkat feljogosítva, ha még több adat 
birtokában leszünk. Már most is látszik azonban, hogy fel kell 
készülnünk hatószámitási eljárásaink fejlesztésére. Ennek lénye
gét abban látjuk, hogy a hatóknak tényleges és sajátos alakját 
valamint vulkáni fáciesét /sőt rétegtani helyzetét/ éppenugy fi
gyelembe vesszük, mint remanens mágnesezettségüket.

2.2.2 Földmágneses mérések eredményeinek értelmezése 

Benderné Kelemen Olga

Magyarország áttekintő A Z térképét felhasználva, először 
Posgay készített - a hatók mélységét, dőlését, szuszceptibilitá- 
sát és térbeli elhelyezkedését feltüntető - hatótérképet /1962, 
1966/. A hatók paramétereinek pontosabb meghatározása végett, az 
áttekintő térkép anomáliáinak csapására /lehetőleg/ merőlegesen 
fektetett szelvények mentén részletes AZ és A H méréseket, vala
mint légimágneses méréseket végzünk. E mérések eredményeiből a 
hatószámitásokat Haáz, Pjatnickij, Bruckshaw, Parker Gay és Pro- 
vodnyikov eljárásával végeztük. Az első három eljárás az anomá
liagörbék kitüntetett pontjain /a szélsőértékhelyeken, inflexiós 
pontokon, a maximális ordinátát felező negyedelő pontokon, ill. 
az ezeken keresztül fektetett érintők és hurok szakaszain stb./ 
alapul. Ezek gyors eljárások, pontosságukat azonban erősen befo
lyásolja ѳ jellemző pontok meghatározásának hibája. Ezért minden
képpen szükséges az anomáliagörbék egész menetét interpretáló 
P.Gray és Provodnyikov-féle eljárások alkalmazása. P.Gay diagram
jai a csapásban és lefelé végtelennek feltételezett hasábalaku 
ható paramétereinek meghatározására szolgálnak, mindkét anomália
komponensre és a A T anomáliára is alkalmazhatók. Provodnyikov 
eljárása csak a. A Z és AT anomáliagörbékre megfelelő, viszont az 
az előnye, hogy csapásban és lefelé véges hatók meghatározásá
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га із ad diagramokat. Az említett eljárásokat az alföldi és a me
cseki részletezd kutatásoknál, valamint a légimágneses mérések 
értelmezésénél alkalmaztuk /lásd az 1.7.1, 1.7.2 és 2.2.1 fejeze
tet/.
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