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A hagyományos Bouguer-anomália térképek elsősorban a legnagyobb sűrűségkülönbséggel jellemezhető határfelület 
(medencealjzat) morfológiájára vonatkozó információt hordoznak. Ha a medenceszerkezet megfelelő pontossággal ismert, gravitációs 
hatása korrekcióba vehető. Az így kapott fedetlen gravitációs anomália-térkép már az alaphegységen belüli sűrűség-inhomogenitások 
hatását mutatja. A bemutatott üveghutai anyag alapján az alaphegység blokkos felépítése valószínűsíthető. Részletesebb mérések után a 
blokkhatárok kijelölhetők lesznek.

1. Bevezetés

A gravitációs kutatómódszer által vizsgált klasszikus 
földtani feladat a nagy sűrűségű alaphegységi képződmé
nyek hegységperemi elmélyülésének, mélybeli morfológiá
jának tanulmányozása. Általában egy terület kutatásának 
kezdetén alkalmazzák, és az eredményként kapott anomá
liák alapján minőségi jellegű értelmezés készül, amely 
tervezési alapot szolgáltat a további (szeizmikus, geo- 
elektromos, fúrásos stb.) vizsgálatokhoz. Nyilvánvaló 
azonban, hogy a módszer lehetőségei ezzel nem merülnek 
ki, hiszen minden sűrűség-inhomogenitás valamilyen mér
tékben befolyásolja az anomáliákat. Ha kevés a földtani
geofizikai modellre vonatkozó információ (esetünkben ez 
a képződmények sűrűségét és geometriai sajátosságait je
lenti), kézenfekvő a legmarkánsabb sűrűségváltozással jel
lemzett felület morfológiájára visszavezetni az értelmezést. 
Ha azonban a modell bizonyos elemei ismertek, azok gra
vitációs hatása korrekcióba vehető, és a korrigált anomália
térkép alapján a modell ismeretlen elemeire lehet következ
tetni. Napjainkra számos kutatási területen ismertnek te
kinthető az alaphegységet fedő üledékek szerkezete. Ezek 
hatásával korrigálva a gravitációs anomáliákat, fedetlen 
anomália-térképet szerkeszthetünk, amely már az alap
hegységen belüli sűrűség-inhomogenitások hatását mutatja.

Az Üveghuta kutatási területen mélyített Ü h - 1 fúrás 
mintegy 300 méteres mélységben vastag törészónát tárt fel. 
Ez felvetette annak igényét, hogy megvizsgáljuk a gravitá
ciós módszer lehetőségeit a fedett alaphegység belső szer
kezetének vizsgálatában.

2. Az Üveghutai terület gravitációs sajátosságai

A terület ismert földtani képződményei a felszínen 
0-200 m vastagságban települő lösz és az alatta kimutat
ható karbon granodiorit. Utóbbi a völgytalpakon rend
szerint a felszínre bukkan, és számos sekély fúrás adatai is 
rendelkezésre állnak, így az alaphegység felszínéről, illetve 
a lösz vastagságáról reáladatokra alapozott, megbízható 
térképek készültek, melyek számításainkhoz a geometriai 
modellt szolgáltatták.

Az Üh - 1 fúrásban végzett sűrűségkarotázs szerint 
(S z o n g o t h  G. et al. 1996) a lösz átlagos sűrűsége 1800 
kg/m3, a harántolt granodiorit képződményeké pedig 2700 
kg/m3.

Az ELGI-ben létrehozott, és az ország valamennyi gra
vimetriai mérését tartalmazó Országos Gravimetriai Adat
bázis (K o v á c sv ö lg y i S. 1994) adatait felhasználva meg
szerkesztettük a terület Bouguer-anomália térképét (1. ábra). 
Mivel á méréspontok hálózata szabálytalan és igen ritka, a 
pontok helyét az ábrán tüntettük fel.

Az anomália-térkép meghatározó sajátossága az ábrá
zolt terület DNy-i sarkától ÉK felé követhető gravitációs 
lépcső, amelyen áthaladva az anomália-értékek 8-15 
mGal-t ugranak. Ez a lépcső megfelel az aljzat ismert le- 
zökkenésének. DNy-on, ahol a gravitációs lépcső 15 mGal 
körüli, az aljzat tszf. 150 m-ről tsza. 450 métert meghaladó 
mélységbe zökken le. A lépcső ÉK-i részén a lezökkenés 
200-250 m körüli.

Az Üh-1 fűrás egy 32 mGal körüli maximum DNy-i 
peremi zónájában helyezkedik el. A maximum csapása pár
huzamos a fent részletezett lépcső csapásával. Nagyjából a 
kiemelt helyzetű granodiorit blokk területére esik, ugyan
akkor nem követi pontosan annak morfológiáját. A grano- 
dioritos blokk legkiemeltebb része az Ü h -1 fűrás közvetlen 
közelében, attól DNy-ra található, ahol a Bouguer-ano
mália értékek már csökkennek. Az ÉK-en kimutatott kis, 
lokális Bouguer-maximum területén az alaphegység már 
100 méterrel mélyebben található, mint a fúrás környékén. 
A maximum területén nem tapasztalható szembetűnő 
összefüggés a fedőképződmények vastagsága és a Bouguer- 
anomáliák között. Ennek ellenére a vastagság ingadozásai 
a Bouguer-anomáliák menetét nyilván befolyásolják, hiszen 
számításaink szerint hatásuk több mGal-t is kitehet, de a 
löszdombok horizontális méretéhez képest ritka mérés
hálózat miatt e hatás elkenődve jelentkezik.

A Bouguer-anomália térkép jelzett sajátosságai azt mu
tatják, hogy az aljzatmélységgel való nyilvánvaló kapcsolat 
mellett más hatások is jelentkeznek. E hatások viszont 
csak úgy vizsgálhatók, ha a kis sűrűségű üledékek gravitáci
ós hatását eltávolítjuk, azaz fedetlen gravitációs anomália
térképet szerkesztünk.



3. A fedetlen gravitációs anomália-térkép

Az üledékek gravitációs hatását azzal a módszerrel 
számoltuk, amellyel a hagyományos gravitációs feldolgo
zás folyamán a felszíni domborzat hatását (terrén-korrek- 
ció) határozzuk meg. A korrekciós értékek megállapításá
nál a granodiorit és a lösz közötti sűrűségkülönbséget 
vettük figyelembe, így a korrekció gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy a lösz sűrűségét „felhoztuk” a granodiorit sűrűségére. 
Az így kapott anomáliák tehát mentesek a kis sűrűségű 
üledékek hatásától, és az aljzatképződményeken belüli sű
rűségviszonyokat tükrözik.

A számításokat csak az 1. ábra gravitációs maximumá
nak területére végeztük el, tekintetbe véve, hogy a feladat 
szempontjából ez volt lényeges. A fedetlen gravitációs 
anomália-térkép (2. ábra) határait az 1. ábrán feltüntettük.

A számított fedetlen anomália-értékek hibája becslé
sünk szerint nem haladja meg a 0,5 mGal-t (ebbe a méré
sek és a számítások egyszerűsítése folyamán elkövetett 
hibák, valamint a sűrűség- és vastagságértékek pontatlansá
gai egyaránt beletartoznak). A fedetlen anomália-térkép 
szintvonalainak zajszerű ingadozásai azt mutatják, hogy 
becslésünk helytálló, így a területen kimutatott 2-3 mGal 
amplitúdójú anomália-lépcsők bizonyosan földtani ere
detűek.

A fedetlen anomália-térképen az eredeti Bouguer- 
anomália térkép viszonylag egyszerű maximuma helyett 
mind ÉK-i, mind DK-i irányban tagolt, lépcsős anomália
képet kapunk. Az anomáliák a granodioriton belüli sű- 
rűség-inhomogenitásokat jelölik, a ritka adathálózat mel
lett is jól láthatóan közel párhuzamos, illetve közel merő
leges anomália-határok pedig blokkos szerkezetre utalnak. 
A blokkok határai a ritka méréshálózat miatt sajnos nem

mindenütt jelölhetők egyértelműen, így a rendelkezésre 
álló anyag még nem teszi lehetővé az értelmezés térképsze
rű megjelenítését.

A blokkok lehetséges természetének felderítésére 
néhány kísérleti hatószámítást is végeztünk. Ezek azt mu
tatják, hogy az anomáliák jelen ismertsége szerint a blok
kok egyaránt értelmezhetőek egy sűrűségkontraszt-felület 
különböző mélységbe kerülésével, több, a granodiorit fel
színéig tartó sűrűségkontraszt-felülettel, illetve a két 
alapmodell kombinációjával. A blokkokra számított 
sűrűségkülönbségek a különböző modellekben 30-100 
kg/m3-t tesznek ki, vagyis nem haladják meg a granodio
riton belül elképzelhető inhomogenitások mértékét. így 
kézenfekvő a kimutatható blokkokat eltérő sűrűségű grano
diorit változatok megjelenéseként értelmezni, hangsúlyoz
va, hogy a „változat” nem jelent feltétlenül földtani termi
nológiával (ásványos összetétel, metamorfizáltság stb.) 
jellemezhető különbségeket. Ennek megfelelően a fedetlen 
anomália-térkép földtanilag hasznosítható információtar
talma nem az egyedi anomáliák értelmezése, hanem a — 
feltehetően töréses — blokkhatárok kimutatása, illetve an
nak valószínűsítése, hogy egy blokkon belül maradva ko
molyabb sűrűséghatárok (tektonizált zónák) megjelenése 
nem várható.

A bemutatott anyag bizonyítja, hogy az adott területen 
a fedetlen gravitációs anomália-térkép segítségével az el
temetett alaphegység szerkezetére vonatkozó egyes problé
mák megoldhatók. A tényleges értelmezés legfőbb aka
dálya jelenleg a méréshálózat ritkasága. Ha ez az akadály 
elhárul, egy következő tanulmányban reményeink szerint 
már nem az értelmezés perspektíváiról, haném a megvaló
sított értelmezésről számolhatunk be.


