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A Pannon-medence kéreg kivékonvodásának 
kapcsolata a térség geotermikájával

B O D R I  В É R T  A L A N - B О D R  I N  ÉC V E T K O V A  L U J Z A

Az ismertetésre kerülő számítások kvantitatív alátámasztását jelentik annak a hipotézisnek, amely 
szerint a kéregnek az anomálisan magas felszíni hóáramot mutató területeken megfigyelt kivékony adása, 
valamint a kéregvastagság és a hóáram közötti szoros korreláció az alsó kéreg gránátos granulitba történt 
fázisátmenetének a következménye. A szubkrusztális erózió néven is ismeretes kivékonyodás a nehéz 
gránátos granulitból blokkok képződésével és ezek felső köpenybe való lesüllyedésével mehetett végbe. 
Számítottuk a szubkrusztális erózió lezajlásához szükséges p —T viszonyokat és megvizsgáltunk a kivé- 
konyodást kísérő néhány egyéb jelenséget is.

В работе был проведен ряд расчетов с релью доказательства гипотезы о том,чтоутонь- 
шение коры, наблюдаемое в ряде районов с аномально высоким тепловым потоком и показы
вающее тесную корреляцию с этим потоком, могло быть вызвано фазовым переходом части 
нижней коры в гранатовый грану лит. Процесс подкоровой эрозии таким образом пред
ставлялся как отрыв от коры блоков тяжелого гранатового грану лита и погружение их в 
мантию. В работе были расчитаны р -  Т условия, при которых этот процесс осуществля 
ется. Было обращено внимание также на ряд явлений, сопровождающих процесс подкоровой 
эрозии.

The results of this study can be considered as quantitative evidence in favour of the hypothesis 
according to which the small thickness of the crust observed in areas of high positive heat flow anomalies, 
and also the strong correlation between crustal thickness and surface heat flow, is the consequence of 
a past transition of material of the lower crust into garnet granulite. The thinning of the crust (known 
also as subcrustal erosion) should have proceeded by formation of blocks of the heavy garnet granulite 
material and subsequent sinking of these blocks into the upper mantle. The p —T conditions necessary 
for subcrustal erosion have been calculated and certain phenomena accompanying the process of crus- 
tal thinning have also been investigated.

Bevezetés

A felszíni hőáram értéke és a kér eg vas tags ág között lehetséges korreláció 
kimutatására számos próbálkozás történt, amelyek közül példaként megemlít
hetjük Öermák (1979) munkáját. E vizsgálatok eredményei többé vagy kevésbé 
meggyőzően arra utalnak, hogy létezik bizonyos negatív korreláció, amikor is 
magas hőáramoknak kis kéregvastagság felel meg, vagy fordítva; alacsony hő- 
áramértékek mintha inkább ott fordulnának elő, ahol a kéreg a normálisnál 
lényegesen vastagabb. Ez a korrelációs kapcsolat azonban a két mennyiség 
között általában nem túl szoros, illetve egyértelmű. Ennek valószínűleg az lehet 
az oka, hogy a Moho-határ elsősorban kémiai természetű és normális viszonyok 
között a termikus tényezők nem jutottak jelentős szerephez a Moho kialakí
tásában.

Van azonban számos olyan terület, ahol valóban szignifikáns korreláció, 
majdhogynem funkcionális kapcsolat figyelhető meg a hőáram és a kéreg- 
vastagság között. Ezek kivétel nélkül fiatal tektonikus képződmények üledéke- 
sedéssel, a földi hőáram közepes értéke itt a világátlagnak legalább a kétszerese 
és a kéreg jelentősen ki vékonyodott. Európában ilyen szerkezeti egységek 
például a Rajna-árok, a Pannon-medence vagy a Tirrén-tenger.

A Kárpát-régióban a kéreg vastagsága a centrális Pannon-medencéből 
kifelé haladva a középponti 25 — 27 lcm-es értékről fokozatosan növekszik úgy,

94



hogy a Külső-Kárpátok és a Kárpát-előmélység vidékén a kéregvastagság már 
55 — 56 km.

A Pannon-medencében általában 80 mWjm2 és 110 mWjm2 között változó 
felszíni hőáram viszont a medencétől távolodva folyamatosan csökken, a Kárpát
peremvidéken értéke nem több mint 35 — 45 mW\m2. Bodri (1976, 1981a) 
szerint, fent említett korreláció együtthatójának értéke a Pannon-medence 
területére vonatkozóan 72%, a Q hőáram j>edig a h kéregvastagság ismeretében a

Q = 85,0+ 9,5(26,0-h )  (1)
összefüggés alapján számítható. Fenti kifejezésben h km-ben, Q pedig mW\m2-ben 
értendő. Az (1) összefüggésből kitűnik, hogy a Pannon-medence kérgének kö
zepes vastagsága 26 km, vagyis a térségben a kéreg mintegy 10 lem-rel vékonyabb 
a normálisnál, a hőáram közepes értéke pedig 40 — 45 mW/mP-el magasabb a 
kontinens átlagnál. Hasonló kép figyelhető meg a Rajna-árok vidékén is, ahol 
a kéreg vastagsága átlagosan 24 km, a közepes hőáram pedig kb. 100 mWjm2 
(Giese et al., 1973; Germálc, 1979).

A kéreg szerkezetére az említett területeken jellemző — és ez a Pannon 
medencében különösen jól kitűnik — , hogy akis kéregvastagság teljes mértékben 
az alsó kéreg kivékonyodásának a következménye. A Pannon-térségben a Moho 
mélysége 24 — 29 km, az alsó kéreg pedig mintegy 5 — 10 km-rel vékonyabb a nor
málisnál, A felső kéreg vastagsága ugyanakkor a területen normális vagy 
helyenként az átlagosnál kissé nagyobb is. (Sollogub et al., 1978).

Az alábbiakban megkísérlünk egy sor bizonyítékot szolgáltatni arra vonat
kozóan, hogy a kéreg egyes fiatal tektonikai képződményeken megfigyelt kivé- 
konyodása, valamint a kivékonyodásnak a hőmérséklettel való szoros korrelá
ciója az alsó kéregrészben lezajlott gabbro-gránátos granulit-eklogit fázisátmenet
nek és ezt az átmenetet kísérő bizonyos folyamatoknak tulajdonítható. A kéreg
ki vékony odás (szubkrusztális erózió) e mechanizmusának működését a Pannon 
medence példáján illusztráljuk.

Gabbro-eklogit fázismenet magas földi hőáram esetében

A Pannon-medencében 80 mW\m2 és 110 mW\m2 között változó, stabilan 
magas földi hőáram mintegy kétszerese a prekambriumi pajzsokon mért 45 mWf 
m2-nyi hőáramnak. A mélyhőmérsékletek ugyancsak magasak; Bodri (1976, 
1981b) számításai szerint (amelyekben bemenő adatokként a felszíni hőáram, 
valamint a kéregszerkezetre és a megfelelő kőzetek hőfizikai paramétereire vo
natkozó információ került felhasználásra), a gránitréteg alsó határfelületén 
a medence alatt a hőmérséklet átlagosan 300 — 350 К  pozitív anomáliát mutat 
(1. ábra). A hőmérsékleti anomália a mélységgel növekszik; a Moho-felületen 
legfeljebb 300 — 400 °C normális hőmérséklet mellett az anomália közepes értéke 
már mintegy 500 K. Az alsó kéreg hőmérséklete a medencében 600 — 750 °C, 
a nyomás ugyanitt 40 — 60 MPa. A nyomás mélységfüggésének adatait Gilbert 
and Dziewonski (1975) munkájából vettük.

Brace (1972), valamint Tullis and Yund (1977) laboratóriumi vizsgála
taiból kiderült, hogy fenti p — T viszonyok esetén a kéreg deformációi plasztikus 
folyás formáját veszik fel. A kőzetekben repedések nem keletkeznek (sőt ha 
voltak is eltűnnek), a kőzetdeformációk a diszlokációs creep mechanizmusával 
mennek végbe. A repedések eltűnése az alsó kéregben azt eredményezi, hogy ez 
a régió ,,szárazzá” válik. A Ringwood and Green (1969), valamint Ito and Ken-
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1. ábra. Normális (1. görbe) és valódi (2. görbe) mélyhőmérsékletek a Pannon medence alatt
(Bodri, 1981b után).

Puc. 1. Нормальнре (кривая 1) и действительное (кривая 2) распределение температуры под 
Паннонским бассейном (согласно Bodri, 1981b)

Fig. 1. Variation of the normal (curve 1) and actual (curve 2) mean temperatures with depth 
beneath the Pannonian basin (after Bodri, 1981b).

nedy (1972) fázisdiagramjai alapján megszerkesztett állapotábrán (2. ábra) 
látható, hogy ,,száraz” fázisátmenet csak a gránátos granulit-bazalt fázisok 
között jöhet létre és csak akkor, ha a hőmérséklet nem alacsonyabb a kb. 60 mW) 
m2 felszíni hőáramnak megfelelő értékeknél. A Pannon-medence száraz alsó 
kérgének anyaga tehát a jelenlegi hőviszonyok mellett fenti állapotábrán a bazalt 
stabilitási terében, vagy esetleg a gránátos granulit-fázissal határos átmeneti 
zóna közelében helyezkedik el. Nem zárható ki az a lehetőség sem, hogy a kér
déses régió anyagának egy része — az esetleg kevésbé felmelegedett részeken — 
a kissűrűségű gránátos granulát fázisában legyen. Ez utóbbi lehetőség mellett 
szól az a tény is, hogy magyarországi szeizmikus mérések (Posgay, 1977) egyes 
területeken az alsó kéregre Vp ^  7,1 —7,3 km/s értékeket adtak és ilyen sebes
ségek nem annyira a bazaltra, mint inkább a 3100 — 3200 Jcg/m3 sűrűségű, kis 
gránáttartalmú gránátos granulitra jellemzők. Az alsó kéregrészre néhol 7,5 — 
7,6 lcmjs Fp-értékek lettek meghatározva, amely sebességek a 3300 ltg\m3 sűrű
ségű gránátos granulitnak felelhetnek meg.

Volt-e lehetőség fázisátmenet létrejöttéhez a múltban ? E kérdés eldöntéséhez 
ismerni kell a Pannon-medence hőanomáliájának fejlődéstörténetét. Ismeretes,
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2. ábra. Gabbro-gránátos granulit-eklogit fázisátmenet állapotábrája 40, 70 és 110 mW /т2 felszín 
hőáramoknak megfelelő geotermikus gradiensek feltüntetésével. A besatírozott zóna a gránátos 
granulit stabilitási terét, a pontvonal a kőzetek plasztikus folyásának (szárazzó válásának) határát

jelzi.
Puc. 2. Поля стабильности эклогита, гранатового гранулита и габбро и геотермические 
градиенты при различных значениях поверхностного теплового потока. Заштрихованный 
район - область стабильности гранатового гранулита, точечная линия -  граница зоны 

пластического типа разрушения пород (плавное течение).
Fig. 2. The stability fields of gabbro-garnet granulite (shadowed area) -eclogite with the indi
cation of geothermal gradients corresponding to surface heat flows of 40, 70 and 100 mW/m? 
respectively. The dotted line represents the upper boundary of the zone of plastic deformations.

hogy a medence jelenlegi állapota a térségben a harmadkor idején lejátszódott 
aktív tektonikus eseményeknek az eredménye. A medence kialakulása ugyanis 
feltehetően egy vagy több, egyidejűleg vagy esetleg egymáshoz képest némi 
időeltolódással végbement szubdukciós folyamathoz kapcsolódik. A letolódó 
litoszféralemez(ek) hatására a felső köpenyben a szigetívekre olyannyira jellemző 
másodlagos konvekció alakulhatott ki és ezt a folyamatot több járulékos jelen
ségnek kellett kísérni (pozitív hőanomália kialakulása, vulkanizmus, litoszféra 
kivékonyodása stb.).

Számos geológiai-geofizikai adat utal arra, hogy a Pannon-medence 
fejlődésének a köpenybeli erős anyagáramlással kapcsolatos aktív szakasza 
legkésőbb a pliocén kezdetére befejeződött. Következésképpen a jelenlegi 
Pannon-hőanomália egy, a másodlagos konvekció megszűnésének időpontjára 
kialakult kezdeti, maximális felmelegedettségű stádiumból történt kondukciós 
lehűlésnek az eredménye. A hőanomália evolúciójának ez utóbbi (kondukciós 
lehűléssel jellemzett) periódusa viszonylag könnyen rekonstruálható. A Pannon- 
medencebeli viszonyoknak megfelelő hőanomáliák lehűlését számítva Bodri 
(1981b) kimutatta, hogy a lehűlés igen lassan megy végbe; ahhoz, hogy adott 
hőanomália által indukált felszíni hőáram a kezdeti értékének 2/3 részére csök-
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kenjen, néhányszor tíz millió évnek kell eltelni. Ezért jogosan feltételezhető, 
hogy a Pannon-medencéhez hasonló fiatal struktúrák jelenlegi hőárama gya
korlatilag ugyanakkora mint a hőanomáliát kialakító mechanizmus (indukált 
konvekció) megszűnésének idején volt.

A hőanomália kialakulásának folyamata viszont már kevésbé világos. 
Kézenfekvő feltételezni, hogy az indukált konvekció elkezdődésének idején 
(és előtte) a Pannon medence térségében mind a kéreg, mind a litoszféra nor
mális vastagságú lehetett. Az indukált konvekció folyamata során, a köpeny
beli anyagáramlás eredményeként az alsó litoszférahatár környezetében nagy 
mennyiségű forró anyag gyűlik fel, amely a litoszféra anyagát is fel melegíti. 
A litoszféra valószínűleg tisztán kondukciós úton melegszik fel, mivel a közeg 
viszkozitása itt olyan magas, hogy konvekciós áramlás nem tud kialakulni. 
Bodri and Bodri (1978) megmutatták, hogy elvileg a litoszféra tartományának 
egy bizonyos részében is jöhet létre konvekció. Ilyen eset akkor áll elő, amikor 
a hőmérséklet és a közegben fellépő feszültségek elegendően magasak ahhoz, 
hogy együttes hatásuk alatt az adott litoszféra-részben a viszkozitás megfelelően 
csökkenjen. Ez esetben az egész litoszféra is gyorsabban melegszik fel és a fel- 
melegedés erősebb lesz. A litoszféra felmelégedése természetesen az alsó kéregben 
is éreztetni fogja hatását, ez a régió valószínűleg tisztán hővezetéssel melegszik. 
Nem lineáris reológiai effektusoknak a litoszféra viszkozitására gyakorolt hatása 
jelenleg még meglehetősen tisztázatlan kérdés, ezért a továbbiakban a litoszféra 
csupán hővezetéssel történő melegedésének esetét fogjuk vizsgálni. A 3. ábrán 
egy 80 km vastagságú, alsó határfelületén 1400 °(7-ra (pirolit-likvidusz) hevített 
litoszféralemezben kialakuló hőmérsékleteloszlás látható az idő függvényében. 
E számításban a hőfizikai paramétereknek ugyanazon értékeit alkalmaztuk, 
amelyeket egy másik munkájában Bodri (1981a) részletesen ismertet. A 3. ábrá
ból kitűnik, hogy még lassú kondukciós melegedés esetén is, a melegedés kezdete 
után 10 — 15 millió év múlva az alsó kéreg anyaga (30 — 40 km mélységben és

3. ábra. A hőmérséklet időbeli változása alsó határfelületén 1400 °(7-ra melegített, 80 km vastagságú
litoszféralemezben.

Puc. 3. Изменение температуры 80-км-вой литосферы со временем, когда ее подошва наг
рета до 1400 °С.

Fig. 3. Variation of temperature with time within a 80 km thick lithosphere. A temperature of 
1400 °C is maintained at the bottom of the plate.
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70 — 100 MPa nyomás mellett) szárazzá válik és a gránátos granulit stabilitási 
állapotába kerül. Amint arra fentiekben is utaltunk, a melegedés felgyorsul és 
az elért hőmérsékletek magasabbak lesznek, ha konvekció nemcsak az aszte- 
noszférában, hanem esetleg az alsó litoszféra egy részében is kialakul.

A fázisátmenet létrejöttének egyszerű lehetőségén kívül rendkívül fontos 
tényező az az időtartam, amely alatt az átalakulás végbemegy. Egy sor feltéte
lezést és meglehetősen hiányos kísérleti adatokat általánosítva, Artyushkov 
(1979) arra a következtetésre jutott, hogy a 300 — 500 °C hőmérsékleti interval
lumban a fázisátmenet rendkívül lassan megy végbe; a folyamat karakterisztikus 
ideje legalább 109 év. A hőmérséklet növekedésével azonban a fázisátalakulás 
nagyon felgyorsul, kb. minden 100 K-nyi hőmérséklet-emelkedéssel a folyamat 
sebessége egy nagyságrenddel növekszik. így 800 °C körüli hőmérsékleten a fá
zisátmenet karakterisztikus ideje mindössze ~ 106 évre csökken.

Fentiek figyelembevételével a 2. ábráról könnyen leolvasható, hogy a geo- 
Jógiailag elfogadható időtartamú fázisátalakuláshoz szükséges 700 — 800 °C hő
mérsékletek mellett a nyomás nem lehet kevesebb, mint 60 — 70 MPa, ez a fel
tétel pedig 25 — 30 hm mélységen teljesül. Következésképpen a ~ 25 km mély
ség olyan határnak tekintendő, amely felett a Pannon medence területén grá
nátos granulitba történő fázisátalakulás viszonylag rövid idő alatt nem mehetett 
végbe.

Fentieket összegezve megállapítható, hogy a 65 mW\m2 és 85 mWjm2 kö
zötti felszíni hőáramintervallumnak megfelelő hőmérsékletek esetén a kb. 25 km- 
es mélységhatártól lefelé az alsó kéreg anyaga megsűrűsödhet, vagyis a kéreg 
alsó rétegében az anyag a 3280 — 3360 kg lm3 sűrűségű gránátos granulit-fázisba 
kerülhet. 85 mW/т2-nél magasabb hőáramok mellett a 3000 — 3100 kgjm3 sűrű
ségű bazalt-fázis válik stabillá. 65 mlF/m2-nél kisebb hőáramoknál viszont az 
alsó kéreg többé már nem tekinthető száraznak és a stabil állapot valószínűleg 
a gránátos granulitnál ugvancsak alacsonyabb sűrűségű amfibolit-fázis lesz 
( Bott, 1971).

A gránátos granulit felaprózódása és elmerülése

Fentiekben láthattuk, hogy az alsó kéreg anyaga a 700 — 1000 °C hőmérsék
let-intervallumban alakulhat át geológiailag plauzibilis időtartam alatt gránátos 
granulittá. Figyelembevéve a fázisátmenettel járó sűrűségváltozást (Ringwood 
and Green, 1969; Ito and Kennedy, 1972), valamint azt, hogy a felső köpeny 
sűrűsége számítható a

6 = e0( i - « 2T) (2)
összefüggés alapján, könnyen belátható, hogy a fázisátmenet során képződő 
gránátos granulit fenti teljes hőmérséklet-tartományban nagyobb sűrűségű 
lesz, mint a vele alulról határos köpeny-régió. A 700 —1000 °C hőmérsékletsávban 
a karakterisztikus sűrűségkülönbségre Ag = 100 — 200 kg\m3 értékek adódnak. 
Az alsó kéreg gránátos granulit ja gravitációsan instabil állapotba kerül és ki
alakul a lehetősége annak, hogy a nehezebb anyagból blokkok képződjenek és 
lemerüljenek a felső köpenybe. A (2) kifejezésben a = 3 • 10~5 A-1 a hőtágulási 
együttható, T a hőmérséklet és gQ = 3350 kg/m3 a normális sűrűség. A viszko
zitás számítására használt

rj = 10-Texp[(50 350 + 1,13 p)/T] (3)
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4. ábra. A modellezett tartomány struktúrája.
Рас. 4. Схема вычислительного района.

Fig. 4. Schematic structure of the modeled area.

összefüggésből kiderül, hogy a 800 — 1200 °C hőmérsékleti intervallumban a kö
zeg viszkozitása ~ 1023 Pas és 1019 Pas között változik. Ez utóbbi kifejezésben 
p a ЖРа-ban adott nyomás, T  az abszolút hőmérséklet. Bodri and Bodri (1978, 
1979) megmutatták, hogy 10* —106 év karakterisztikus időtartamú folyamatok 
esetén fenti viszkozitású közeg mechanikailag newtoni folyadéknak tekinthető. 
Ha viszont Tj^lO23 Pás, akkor a közeg amorf szilárd testként viselkedik. Ezért 
a kontinuumok mechanikájának szempontjából az alsó kéreg kivékonyodása 
két egymással nem keveredő viszkózus folyadék; a gránátos granulit és a felső 
köpeny anyagának relatív mozgásaként (áramlásaként) megy végbe. Ez a folya
mat matematikailag aNavier—Stokes-féle egyenletekkel írható le úgy, hogy köz
ben az inkompresszibilitási feltételt is felhasználjuk. A számításokkal modelle
zett közeg struktúráját a 4. ábra szemlélteti.

Feltételezzük, hogy a Moho-határon (z = 0) kis egyenetlenségek, pertur
bációk vannak jelen, amelyek eloszlása a kezdeti időpontban rendezetlen, 
kaotikus. Rendezetlen eloszlású kezdeti perturbációk harmonikus sorba fejt- 
hetők és minthogy a mozgásegyenletek lineárisak, külön-külön minden harmo
nikusra megoldhatók az egyenletek.

Ha a viszkozitás és a sűrűség értéke mindkét viszkózus folyadékrétegben 
állandó, akkor a folyadékcseppek (blokkok) kialakulásának kezdeti stádiumára — 
amikor is a harmonikus perturbáció a amplitúdójára felírható, hogy a <^hx 
(ld. 4. ábra) — a mozgásegyenleteknek analitikus megoldása határozható meg. 
Jelen vizsgálatban Artyushlcov (1971) általános analitikus megoldásának egy 
olyan esetre egyszerűsített változatát alkalmaztuk, amikor a z = hx határ szi
lárd felület, és v2<^Vv Az ábrán a perturbáció egyik harmonikusára
számított áramlási kép látható.
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5. ábra. Áramfüggvény (m2/s egységben) a Moho-felület szabálytalanságai kifejlődésének kezdeti 
stádiumában. A karakterisztikus paraméterek értékei: oc — 5, hx =  10 km, Г)г =  1019 Pás.

Puc. 5. Функция тока (в евиницах м2/сек) в начальной стадии развития возмущения на 
границе Мохо (а =  5, hx =  10 км, = Ю19 Пас).

Fig. о. Isolines of stream function (in m2/s) at the initial stage of development of disturbances on 
the Moho-surface. The values of characteristic parameters are: а =  5, h1 =  W km, г)г =  10l9 Pas.

A Moho-felület kezdeti perturbációja legyen dcos(kx) formájú, ahol k 
a hullámszám. A Navier— Stokes-egyenletek megoldásával meghatározható, 
hogy a határfelület zavarának a amplitúdója az idő függvényében az

a = a0 eyt (4)
összefüggés szerint változik. A kapott analitikus megoldásban felírható továbbá, 
hogy

^ sin h a cos h а — ау = E --------------------- ,
a(cqs h2 a -f a2)

_  (fti ~ £2) 9
2rj{

ahol t az idő, a0 a határfelület zavarának kezdeti amplitúdója, g a nehézségi 
gyorsulás, а = khv k = 2njl és l a perturbáció hullámhossza. Esetünkben, 
amikor q2, у mindig pozitív, ez pedig azt jelenti, hogy a határfelület bár
milyen hullámhosszú kis kezdeti egyenetlensége idővel növekedni fog. Így tehát 
a 4. ábrával illusztrált sűrűség-diszkontinuitás még a sűrűségváltás határ
felületének végtelen kis zavaraihoz viszonyítva is abszolút instabil, ami azt 
eredményezi, hogy a kialakult diszkontinuitási felület elkerülhetetlenül meg
bomlik, felaprózódik.

Megmutatható, hogy ^/-függvény а = 2,1 (ami l = 3,0 hx hullámhossznak 
felel meg) esetén maximális értéket ( y max = 3, 2E) ér el és értéke mind a kisebb, 
mind a nagyobb hullámhosszok felé távolodva gyorsan csökken. A y-függvény- 
nek ez a tulajdonsága oda vezet, hogy a sűrűség-diszkontinuitás kezdetben ren
dezetlen egyenetlenségekkel zavart felülete bizonyos idő múlva kizárólag har
monikusan rendezett, 3hx-hez (vagyis a gránátos granulit-réteg vastagságának 
háromszorosához) közeli hullámhosszokat tartalmazó zavarokat fog mutatni. 
Megjegyezzük, hogy a }’max-nak megfelelő amax-érték, és következésképpen 
a Moho-felület bizonyos idő után kialakuló harmonikus egyenetlenségeinek
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hullámhossza, csak igen kevéssé érzékeny az ^2/ ??i viszonyra. Meg lehet mutatni, 
hogy ha a gránátos granulit-rétegben és a felső köpenyben a viszokozitást azo
nosnak vesszük (vagyis rj2« %  helyett feltételezzük, hogy r]2 = r)x) akkor amax 
értéke mindössze 0,2-del változik meg, a megfelelő hullámhossz az előbbinél 
kissé nagyobb lesz, a Moho-határ harmonikus zavarainak maximumai pedig 
némileg laposabbá válnak.

Ahhoz, hogy a Moho egyenetlenségeinek amplitúdója lényegesen megvál
tozzon, 1 /у időtartam szükséges. Aq = 100 kg\m3, g = 10 in/s2, a = 2,1, h1 = 
= 10 hm és rj1 = 1019 — 1020 Pás esetén ez az időtartam 0,01 — 0,1 millió év 
nagyságrendű, tehát a határfelület tetszőleges, rendezetlen zavarai geológiailag 
igen rövid idő alatt harmonikusan rendezetté válnak.

A sűrűség-diszkontinuitás további evolúciójának kvantitatív analízise 
meglehetősen nehéz probléma. A (4) kifejezésben szereplő -tényező az idő 
előrehaladtával gyorsan növekszik, a felület zavarainak amplitúdója elvileg 
minden korlátot túlléphet. A (4) összefüggés megoldásként azonban csak ~2/y 
időtartamokra alkalmazható, vagyis csak olyan esetben, amikor az amplitúdó 
még meglehetősen kicsi. Ezt az időtartamot kell tekintenünk a mozgásegyen
letek megoldásaként meghatározott és az 5. ábrán bemutatott, zárt áramlási 
rendszer létezésének karakterisztikus idejeként is. Az áramlási tér további 
stádiumának kvantitatív vizsgálata lehetetlenné válik, mivel a rendszerben 
egyidejűleg két disszipációs mechanizmus; hővezetés és diffúzió hat, ez utóbbi 
mechanizmus pedig jelen feladatban meglehetősen indeterminált. Az áramlási 
kép viszont (amelyet még a kereszteződő kinetikus folyamatok is bonyolítanak ) 
e két mechanizmus egymásra g}^akorolt hatásától függ.

A nehezebb anyag feltételezhetően vagy a Moho-határ maximális zava
rainak környezetében kialakuló áramlási csatornákban történő lefolyással, vagy 
pedig a nehéz gránátos granulitból viszkózus cseppek (blokkok) képződésével 
és ezeknek az alulról határos, kisebb sűrűségű és viszkozitású folyadékba való 
lemerülésével süllyedhet le. Bizonyos kvalitatív megfontolások alapján azonban 
inkább az utóbbi feltételezés látszik valószínűbbnek. Jelen feladat alapvető 
hasonlósági paraméterei a kondukciós és diffúziós Ravleigh-számok. E para
méterek előjeleit a modellezett közegrész határaira vonatkozó karakterisz
tikus hőmérsékletek, illetve tömegkoncentrációk különbségei szabják meg. 
Esetünkben az előbbi paraméter előjele pozitív, az utóbbié negatív. Kétkompo
nensű folyadékban kialakuló konvekció laboratóriumi modellvizsgálatainak ered
ményeit analizálva, Myasnikov and Fadieyev (1980) kidolgozták a különböző 
típusú konvekciók realizálódásának állapotdiagramját a Rayleigh-számok 
értékeinek függvényében. Fenti szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy 
hosszú, megnyúlt áramlási csatornákban (fingers) kialakuló konvekció csak 
akkor lehet stabil, ha mindkét Rayleigh-féle szám negatív. Ez fizikailag annak 
az esetnek felel meg, amikor alul kisebb sűrűségű és hidegebb anyag helyezkedik 
el, mint a felső rétegben. Jelen feladatban így valószínűleg a két folyadék el
különülésének az a folyamata lesz stabil, amely a nehéz gránátos granulitból 
különálló cseppek (blokkok) képződésével és ezek lesüllyedésével megy végbe. 
A kialakuló cseppek lehetséges méreteinek intervalluma könnyen behatárolható. 
Nagy viszkozitású közegekben a már leszakadt folyadékcsepp lemerülésének 
sebessége (feltételezve, hogy rtl > r2) közelítőleg megadható a

__ 2(ßi — g 2 ) g I P

( 5 )
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6. ábra. 1, 5,10 és 20 km kiterjedésű gránátos granulit-blokkok felső köpenybe történő lemerülésének
sebessége.

Puc. 6. Изменение скорости погружения в мантию 7, 5, 10 и 20 км-вых гранат-гранулитовых
включений.

Fig. 6. The velocity of subsidence of garnet granulite blocks with extension of 1, 5, 10 and 20 km
respectively.

formulával, ahol R a csepp sugara. A 6. ábrán a v sebesség változása látható 
a hőmérséklet és a lemerülő csepp kiterjedésének függvényében. A vizskozitást 
a (3) összefüggés alapján számítottuk.

Ha a legalább 0,1 cm/év leereszkedési sebességet tekintjük elfogadhatónak, 
akkor a 6. ábrából kiderül, hogy az alsó kéreg anyaga csak abból a kéregrészből 
süllyedhet le a felső köpenybe, ahol a hőmérséklet értéke nem kisebb, mint 
900 °C. Mivel maga a gránátos granulit a 700 — 1100°Chőmérséklet-intervallum
ban képződhet, az alsó kéreg kivékonyodása (szubkrusztális erózió) a 900 — 
1100 °C hőmérsékletű zónában válik lehetővé. A leszakadó gránátos granulit- 
blokkok kiterjedése pedig nem lehet kisebb 2 — 3 km-nél (ld. 6. ábra), tehát 
nagyságrendileg nem különbözik lényegesen annak a rétegnek a vastagságától, 
amelyben a fázisátmenet végbement. A 7. ábra a szubkrusztális erózió fentiekben 
vázolt modelljének kvalitatív szemléltetését nyújtja.

A köpenybeli indukált konvekció, vagyis a radioaktivitást kiegészítő fűtő- 
mechanizmus megszűnése után a szubkrusztális erózió folyamata is gyorsan 
megszűnik. Bodri (1981b) számításai szerint, 35 km-ig terjedő mélységeken 
a hőmérséklet 1 — 5 millió év alatt csökken 1100 °6Y-ról 900 °-ra. Mivel a Moho- 
liőmérsékletek a Pannon-medencében jelenleg sehol sem haladják meg a 900 °C 
értéket, a medencekéreg jelenleg tovább nem vékonyodik.

Ami a nehéz blokkok lesüllyedése során felszabaduló energiát illeti, meg
mutatható, hogy ez energiamennyiség nagyságrendje (Qi -Q2) cJVh1, ahol V 
a lemerült anyag térfogata. Az egységnyi felületre eső energia értéke így 1011 
J\m2, ami három nagyságrenddel kisebb a Pannon-hőanomália aktív periódusa 
alatt működött konvekciós fűtésből származó, megfelelő energiánál. Ha a grá
nátos granulit-blokkok lemerülésekor felszabaduló energia teljes egészében hővé 
alakulna, a közeg hőmérséklete akkor is csak legfeljebb 10 if-kal emelkedne meg.
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7. ábra. A szubkrusztális erózió modelljének kvalitatív szemléltetése.
Puc. 7. Качественная модель процесса подкоровой эрозии.

Fig. 7. A qualitative representation of the proposed model of subcrustal erosion.

Depresszió kialakulása

A kéreg alsó rétegének nehéz gránátos granuiitba történő fázisátmenete 
természetesen az izosztatikus egyensúly megbomlásához vezet. Az egyensúly 
visszaállása során a granulitréteg feletti kéregrész behajlik, a felszín megsüllyed, 
a térségben depresszió alakul ki. Ez utóbbi folyamat vizsgálata jelen dolgozat
nak nem célja, a probléma részletes kvantitatív analízise megtalálható pl. 
O'Connell and Wasserburg (1972) munkájában. A süllyedés maximálisan lehet
séges értéke azonban viszonylag könnyen meghatározható. A leendő medence 
területének lesüllyedése két egyidejűleg végbemenő folyamatnak az eredménye. 
Az alsó kéregnek a fázisátmenettel beálló megsűrűsödése térfogati összehúzó
dással jár együtt, aminek következtében a felszín is besüllyed. A kezdeti dep
resszióban lerakódó üledékréteg a rugalmas litoszféralemezre felületi ter
helést gyakorol és a terhelés hatására a lemez meghajlik, vagyis a terület 
izosztatikusan lesüllyed. A 4. ábrán a kéreg és a felső köpeny tartományának 
szerkezeti sémája látható a medence kialakulása után. Legyen H  = h2+h5 
a litoszférának az izosztatikus kompenzáció szintjéig terjedő teljes vastagsága. 
Az üledéklerakódás kezdete előtt természetesen H = Щ + Щ, ahol a zéró indexek 
a kezdeti időpontra utalnak. Világos, hogy izosztatikus egyensúly akkor alakul 
ki, amikor a kiegyenlítődés folyamatának végén a rétegösszlet által a kompen
zációs szintre gyakorolt terhelés ugyanakkora, mint az a kezdeti időpontban
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volt. így a depresszió maximális mélységének meghatározására két egyenlet 
írható fel:

(7) kifejezések közül az első a kialakuló medencében lerakodott üledékréteg 
maximális vastagságát adja meg, a második alapján pedig kiszámítható a kéreg- 
vastagságnak a térfogati összehúzódásból eredő kisebbedése. Látható, hogy 
a kialakuló üledékes medence £2/(é?2— £4)-szer mélyebbre süllyed le, mint ameny- 
nyivel a kéreg vékonyabbá válik. Feltételezve, hogy a gránátos granulit-réteg 
vastagsága 10 — 15 km, továbbá q2 = 3350 kg lm3, @4 = 2550 kg/m3, @3 = 3000 kg/ 
m3 és qx = 3200 — 3300 kg lm3, az üledékréteg vastagságára 3 — 6 km adódik. Ez 
a számérték elég jól egyezik a Pannon medencében átlagosan 3 — 3,5 km körüli, 
esetenként legfeljebb 5 km-t elérő üledék vastagsággal.

Természetesen felmerülő kérdés, hogy mekkora időtartam szükséges az 
izosztatikus egyensúly újbóli visszaállásához. Az egyensúly visszaállásának 
karakterisztikus sebességét kompenzálatlan terhelés horizontális kiterjedésének 
függvényében vizsgálva, Artyushkov (1979) arra a következtetésre jutott, hogy 
tektonikusán aktív térségekben (ahol az asztenoszféra viszkozitása anomálisan 
alacsony) az izosztázia felbomlása után az egyensúly igen rövid időn belül újból 
kialakul. Artyushkov eredményei szerint horizontálisan mintegy 50 km kiterje
désű terhelés mellett, az egyensúly néhányszor tíz, esetleg egy-kétszáz év alatt 
visszaáll. A kb. 400 km-nyi átmérőjű Pannon-medence esetében ez az időtartam 
természetesen nem 102 év nagyságrendű, de még mindig lényegesen rövidebb, 
mint a szubkrusztális erózióra vagy a tektonikus folyamatokra vonatkozó 
103 — 106 év, illetve 101 év karakterisztikus idők.

Összefoglalás

Jelen vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy magas pozitív 
hőanomáliákkal jellemzett, tektonikusán aktív zónákban (ahol a Föld felső 
rétegeiben a radioaktivitáson kívül más kiegészítő fűtőmechanizmus hatása is 
érvényesül) 80 — 100 mW/т2 nagyságú felszíni hőáramok esetén, 20 — 
25 km mélységtől lefelé az alsó kéreg anyaga viszonylag rövid idő alatt átala
kulhat gránátos granulittá. E mélységhatár felett a hőmérséklet már túlságosan 
alacsony ahhoz, hogy az átalakulás geológiailag plauzibilis időtartam alatt 
lejátszódhasson, ezért itt a fázisátmenet lehetősége megszűnik. Mivel a kelet
kezett gránátos granulit létezésének teljes p — T intervallumában nehezebb, mint 
a vele alulról határos régió anyaga, kialakul a lehetősége annak, hogy a kéreg
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szubkrusztális erózió útján ki vékonyod jón. A szubkrusztális erózió mechaniz
musa az alsó kéregből viszonylag nagyméretű (legalább 2 — 3 km kiterjedésű) 
gránátos granulit-blokkok kiszakadását és ezeknek a felső köpenybe 1 cm/év 
nagyságrendű sebességgel történő lemerülését jelenti. A gránátos granulit leme
rülése során felszabaduló energiamennyiség elhanyagolhatóan kicsi. A szun- 
krusztális erózió a 900 —1100 °C hőmérsékleti intervallumban mehet végbe, 
a folyamat teljes mértékben a hőmérséklettől függ és azt két tényező szabá
lyozza. Viszonylag alacsony hőmérsékletek esetén a köpenykéreggel szomszédos 
tartományában a viszkozitás olyannyira magas is lehet, hogy a keletkezett 
gránátos garnulit környezeténél nagyobb sűrűsége ellenére sem tud lemerülni 
a felső köpenybe. Ha viszont a hőmérséklet igen magas, de fázisátalakulás még 
létrejöhetett, előállhat olyan helyzet is, hogy a fázisátmenettel nem jár együtt 
lényeges sűrűségnövekedés.

Az alsó kéreg anyagának megsűrűsödésével, az izosztatikus kiegyelítődés 
eredményeként, a felszín a térségben besüllyed. Így a kivékonyodott kéregrészek 
területén depressziók képződnek. Ezek mélysége a fázisátmenettel képződött 
gránátos granulit-réteg vastagságának mintegy a felét teszi ki.
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