
ugyanis 160°-tói 220°-щ terjednek, tehát az ingadozás szélessége 60°. Lát
hatjuk ebből, hogy az egyes öbölháborgásoknál olyan effektusok lepnek fel, 
amelyekkel szemben az egyszerűsített Wiese-éljárás hatástalan, amelyek 
azonban nyilván statisztikusan szórnak, úgyhogy nagyobb számú effektus 
felhasználása esetén használható eredményt lehet várni. Ezzel szemben a trend- 
választásbeli különbség befolyása az öbölháborgások kiértékelésénél nem lé- 
nyegesen nagyobb, mint azt várni lehetett volna. Az 1958. februcu lo 16-i 
öbölháborgásnál a két trend esetére 194° es 203° közötti szögertékeket kapunk 9 
foltos ingadozás-szélességgel. Ez az eltérés ugyanolyan nagyságrendű, mint a 
két öbölháborgás számított hibái (± 8 ° ) ,  tehát fizikailag nem szignifikáns. 
Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 8 . ábrában megadott külön
böző trendek gyakorlatilag nem befolyásolják a nyert eredményt, tehát a trend- 
választás különbségének a nyert eredmények pontosságával kapcsolatban nem 
szabad túlságos jelentőséget tulajdonítanunk.

Kötelességemnek tartom, hogy munkatársaimnak, E. Ritter és R. Treu- 
mann okleveles fizikusoknak és H. Wolter mérnöknek őszinte köszönetemet 
fejezzem ki a munka megírásánál nyújtott segítségükért, a kézirat átnézéséért 
és a számítási munkák elvégzéséért és felügyeletéért.
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MAGYAR GEOFIZIKA VIII. ÉVE. 2 - 3 .  SZ.

Paleomágneses vizsgálatok hazai 
hazaltkőzeteken

M Á R T O N  P É T E R  -  M . S Z Á L A  Y  E M Ö

A  dolgozat a magyarországi bazaltok paleomágneses feldolgozásának eredményeit mutatja be.
A  szerzők mintegy 200 kőzetmintát mértekle. M inden mérésnél váltóáramú lemágnesezést alkal

maztak. A  mérési adatok megbízhatóságát eddig kétféle Curie-pont vizsgálattal és az ismételt felmelegí
tés módszerével (Thellier-módszer) becsülték.

Az anyagfeldolgozás eredményei:
1. Normál és fordított mágnesezettségü zóncik jelenléte a pliocénben.
2. A  mágneses évszázados változás indikálása.

В работе излагаются результаты пале о магнитных исследований, проведенных на 
образцах венгерских базальтов. у

Анализу было подвергнуто около 200 образцов. Во всех случаях при измерениях при
менялось размагничение переменным током. Оценка достоверности данных измерений прово
дилась по методам проверк точки Кюри, а также по методу повторного нагрева (метод 
Тельэ).

В результате обработки материалов
1. определено наличие в плиоцене зон с нормальным и обратным намагничением 

горных пород;
2. выявлены вековые вариации геомагнитного поля.
Der Aufsatz stellt die Ergebnisse der paleomagnetischen Bearbeitung der Basalte in Ungarn

dar.
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A hazai magmás és üledékes kőzetek paleomágneses feldolgozása során 
első lépésként a dunántúli és északnógrádi bazaltokkal foglalkoztunk.

A dunántúli bazaltok ÉÉNy —DDK irányú széles depresszióban helyez
kednek el a Balatonfelvidék és a Keszthelyi hegység peremén. Lávatakaró, vul
káni kúp és csatornakitöltés formájában jelennek meg. Anyaguk több kitörési 
központból származik. A vulkáni működés korát pannon végi fekvő-, és plei
sztocén fedőrétegek rögzítik. Földtani megfigyelési adatok alapján a vulkáni 
működés nem pillanatszerűen (mert pl. a Kabhegyen az egyes lávaárak között 
vörös anyag fekszik, vagy az eredeti térszín nagymérvű deflációja) de viszon}^- 
lag rövid idő alatt zajlott le. (kevés vulkáni termék) A különálló hegyek kelet
kezési sorrendje rétegtanilag nem határozható meg. Morfológiai jellegek alapján 
Lóczy négy csoportot különböztetett meg:

1. triász aljzatú vulkánok (Kabhegy, Hegyestű)
2. 300 — 260 m magas pannoniai térszínen ülő képződmények (Badacsony. 

Gulács, Haláj:>)
3. 200  — 150 m magas denudált pannoniai térszínre került bazaltok
4. nagy kiterjedésű bazaltplatók (pl. Tátika csoport)
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la ábra. Mintavételi helyek (Dunántúl) lb ábra. Mintavételi helyek (É-Nógrád)

Фиг. L a )  места отбора образцов (Задунайская область) б) Места отбора образцов (район
Северного Нограда)

Fig. l.a. Probeentnahmestellen (Transdanubien) l.b . Probeentnahmestellen (Nördliches Nógrád)
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mágnesezést alkalmaztunk. A lemágnesező tér amplitúdóját 0 -6 0 0  Oe-ig le
hetett változtatni. Ezeket a méréseket az ELTE Geofizikai Tanszékén, a to
vábbiakban említetteket részben ugyanitt, részben a Földfizikai Intézetben 
(Moszkva) és a Moszkvai Állami Egyetem Geofizikai Tanszékén v é g e z t ü k  el. *

16 mintavételi helyen a természetes remanens mágnesezettség iránya váltó
áramú lemágnesezéssel szemben stabilisnak mutatkozott. 4 mintavételi helyet 
(12, 13, 14, 15) du mágnesezettségek anomálisan nagy értékei (ideális mágnese
zettség) ill. az irányok instabilitása miatt ki kellett rekeszteni a feldolgozásból. 
Az egyes mintavételi helyekhez tartozó tipikus váltóáramú lemágnesezési gör
béket a 2. ábrán mutatjuk be. A görbék menete több helyen (1, 2, 7, 8, 9) 
viszkózus mágnesezettség egyidejű jelenlétére utal, amely azonban 200 Oe-ig 
eltűnik. Ez a mágnesezettségi komponens az egykori és jelenlegi földi mágneses 
tér közeli parallelitása vagy antiparallelitása miatt nem okoz jelentékeny 
irányváltozást a lemágnesezés folyamán. A viszkózus komponens nagysága 
több mintában eléri vagy meg is haladja a kőzet eredeti mágnesezettségének 
(feltétel szerint TRM ) nagyságát.

Az anyag paleomágneses feldolgozásának eredményeit szemléletesen a 3, 
4, és 5. ábrák, adatszerű összesítésében az I. táblázat tartalmazza. Az 1 és 2 
mintacsoport normálisan, a 3 — 11 csoportok fordítottan mágnesezettek. A D 
és I  középarányokból számított virtuális pólusok a földrajzi pólus körül he
lyezkednek el.
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1. táblázat

Bu chstabener klärung
Anzahl der Proben 
durchschnittliche NRM — Intensität 
mittlere Deklination 
mittlere Inklination
Die Genauigkeit der Abschätzung der mittleren Richtung charakterisierende Zahl 
nach Fischer
Radius des Konfidenzkreises vom Wahrscheinlichkeitsniveau 0,95 
Breitenkoordinate des virtuellen Paleopols 
Längenkoordinate des virtuellen Paleopols

Halbachsen des Konfidenzovals mit 0,95 Warscheinlichkeitsniveau
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3. ábra. Az 1 — 11 mintacsoportok paleomágneses 
D  (deklináció) és I  (inklináció) irányai a közép- 

iránnyal ( x ) és a konfidencia körrel (0,95)

Фаг. 3. Направления палеомагнитного склоне
ния (D) и наклонения (/) со средним направ

лением ( х )  и с окружностью достоверности 
(0 ,93)

Fig. 3. Paleomagnetische D - (Deklination) und 
I -  (Inklination) Richtungen der Probegruppen 

1 — 11 mit der mittleren Richtung ( x ) und den 
Konfidenzkreisen (0 ,95)

73



4. ábra. Az 1 — 11 mintacsoportok D  és I  közép
irányai a konfidenciakörökkel (0 ,95)

Фиг. 4. Средние направления D и /  групп 
образцов 1 -1 1  с окружностями достоверности 

(0 ,9 5 )

Fig. 4. Mittlere D  und I  Richtungen mit den 
Konfidenzkreisen (0,95)

Az eredményekből az egykori mágneses térre (pólushelyzet, évszázados 
változás) vagy a vizsgált kőzetek kiömlésének sorrendjére megbízható követ
keztetések csak akkor vonhatók le. ha a mért mágnesezettségek irányai az 
egykori földi mágneses tér irányát, nem pedig a kőzetben — kihűlésével egy
idejűleg, vagy utólag — végbement fizikai-kémiai folyamatok (önfordulás, 
CRM)  eredményét tükrözik.

Az adatok megbízhatóságának vizsgálata kiválasztott mintákon történik; 
a laboratóriumban létrehozott ideális mágnesezettség váltóáramú lemágnese- 
zésére és hőkezelési kísérletekre terjed ki. Utóbbiak Curie-^ont vizsgálat és az 
ismételt felmelegítés (tennolemágnesezés és termomágnesezés) módszerének 
alkalmazása.

5. ábra. Az 1 — 11 mintacso
portok alapján számított vir

tuális paleomágneses pólus
helyzetek 

1 — 2 : É-i pólus 
3 — 11 : D -i pólus

Фиг. 5. Виртуальные поло
жения палеомагнитных 

полюсов, вычисленные па 
, группам образцов 1 - 1 1  

1 - 2  -  северный полюс
3 - 1 1  -  южный полюс

Fig. 5. Virtuelle paleomagne- 
tische Pollagen berechnet auf 
Grund der Probegruppen 1 — 11 

1 — 2 : Nordpol 
3 - 1 1  : Südpol
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Az 1. mintacsoport 5 mintavételi helyről származik. A kiválasztott egyetlen 
minta (Sü-8) alapján az adatok megbízhatósága egyértelműen nem állítható. 
További minták feldolgozása szükséges.

A 2. mintacsoport a mágnesezettség hordozója szempontjából eredetileg 
lényegében egykomponensű. TRM-je egy Tc =  300 °C-Curie pontú ferromág- 
neses elegyrésztől származik. Ismételt felmelegítésre nagyobb Curie-pontú 
komponens keletkezik.

A 3 ., 5., 6. mintacsoport lényegében egykomponensű. A TRM-et egy kb. 
Tc = 200 °C Curie pontú elegyrész hozza létre. Ismételt felmelegítés hatására 
a kezdetben csak néhány százalékban vagy a kimutathatóság határán levő na
gyobb C^m-pontú (3 -ban Tc =  473 °C; 5-ben Tc =  570 °C; 6 -ban Tc =  475 QC 
és Tc =  570 °C) fázis növekszik és C^ne-pontja a magnetit Curie-pontjához 
tart (Tc — 575 °C). (6. ábra).

6. ábra. A  200-as minta (6. mintacsoport) I rs =  I r s (0  görbéi

I  : első \
II  : második |felmelegítés, I rs: telítési mágnesezettség

III  : harmadik j

Фиг. 6. Кривы / rs= / sr(0 образца № 200 (группа 6)
/  -  первое j

I I  -  второе ̂ нагревание, Irs -  намагничение
I I I  -  третье J насыщения

Fig. 6.: Die I rs = Jrs p j — Kurven. der Probe Nr 200 (sechste Probengruppe)
I. : ertse \

II. : zweite ] Erwärmung; I rs =  Saturationsmagnetisierung
III. : dritte J

A 7. mintacsoportban а ТЕМ  fő hordozója a magnetit Tc =  575 — 578 °C), 
egyes mintákban hematit jelenléte is valószínű. A 7. ábrán bemutatott két 
Thellier-görbe а ТЕМ  reprodukálhatóságát bizonyítja.

A 9. mintacsoportban az egykomponensű minták ТЕМ-je magnetittől 
származik (T c =  576° C). Kétkomponensű minták is előfordulnak (T cl ^ 
^  200 °C és Tc2 ^ 560° C), amelyekben a kisebb Curie-pontú esetenként stabil, 
máskor ismételt felmelegítésre átalakul.
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7. ábra. A 131 és 134-es minták (7. mintacsoport) Thellier-görbéi 

Фиг. 7. Кривые Тельэ образцов № 131 и 134 (группа 7)
Fig. 7. Thellier-Kurven der Proben Nr 131 und 134 (siebente Probengruppe)

Az l . é s a nem említett mintacsoportok mágnesezettségének megbízható
sága még vizsgálatra vár. Ugyancsak hátra van a fenti ismertetésben Curie-pon
tokkal jellemzett elegyrészek (titanomagnetitek) pontos ásványtani azonosí
tása.

A megbízhatósági vizsgálatokból az alábbi következtetések vonhatók le. 
Feltétlenül hitelesnek kell tekinteni a 7. és 9. mintacsoport paleomágneses ada
tait. A mágnesezhető elegyrészek hőkezeléssel szembeni instabilitásának ellenére 
megbízhatónak vehetők a 2, 3, 5, 6 mintacsoportokra kapott paleomágneses 
adatok is. Az ismételt felmelegítések hatására bekövetkező folyamatok (6. 
ábra) elég hosszú idő alatt közönséges hőmérsékleten is lejátszódhatnak a kő
zetben. A görbék szerint az átalakulási folyamatok iránya a nagyobb Curie- 
pontú komponens arányának növekedése. Az első felmelegítési görbe szerint 
viszont a kőzetben eredetileg a nagyobb C^m-pontú komponens elenyészően 
kevés, tehát a kőzet élete folyamán lényeges, — az eredeti TBM-et érintő — 
átalakulásokkal nem kell számolni.

Bárhogyan is alakuljanak a további hitelesség vizsgálatok, a normál és 
fordított mágnesezettségű zónák jelenléte, a látszólagos pólusok (évszázados 
változás miatti) földrajzi sarok körüli körkörös elhelyezkedése az eddigiek alap
ján bizonyítottnak tűnik az adott időszakra.

7 6


