
Gravitáció a földtani kutatásban

R ö v i d  á t t e k i n t é s

A földtani kutatási céllal végzett gravitációs méré
sek elvi alapja az, hogy a Földünket felépítő kőzetek 
térfogatsúlya különböző. Ezt a különbséget Eötvös-in- 
gával vagy graviméterekkel ki lehet mutatni.

Az első, kifejezetten földtani kutatási célú gravitáci
ós méréseket Eötvös-ingával a Balaton jegén 1901 
telén végezték. E mérések eredményeként megállapít
ható volt az, hogy a Balaton tengelyével párhuzamosan 
tektonikai vonal húzódik a mélyben. E mérést követően 
az Eötvös-inga kilépett a laboratóriumi körülmények
ből és megkeződött a terepi mérések időszaka. Termé
szetesen az inga fejlesztése laboratóriumban tovább 
folytatódott. Miután a kormány az Eötvös-féle gravitá
ciós kutatásokra 1907-től kezdődően külön pénzügyi 
fedezetet biztosított, Magyarországon ettől az időtől 
kezdve beszélhetünk önálló geofizikai kutatásról.

EÖTVÖS Loránd elsősorban geodéziai céllal végezte 
torziós inga méréseit, de kezdettől fogva gondolkozott 
azon, hogy az ingamérések eredményeiből milyen 
földtani következtetéseket lehet levonni. Már az 1910- 
es évek elején megfogalmazta, hogy az eltemetett an- 
tikünálisok — amelyeket torziós inga mérésekkel ki 
lehet mutatni — kapcsolatba hozhatók a mélybeli gáz- 
és kőolaj lelőhelyekkel. Az Egbell környéki referencia 
mérések bebizonyították az Eötvös-inga használható
ságát a kőolajtároló szerkezetek kimutatásánál. Ez az 
eredmény indította el az Eötvös-ingát a világhír felé. A 
XX. század húszas-harmincas éveiben kőolajmezők 
százait fedezték fel Eötvös torziós ingájával szerte a 
világon.

EÖTVÖS Loránd már 1902-ben foglalkozott gravi- 
méter fejlesztéssel is (bifiláris graviméter), de a műszer 
hőmérsékletérzékenysége miatt felhagyott a további 
kísérletekkel. A külföldön kifejlesztett graviméterek 
csak az 1930-as években szorították ki fokozatosan 
az Eötvös-ingát a terepi mérésekből.

EÖTVÖS Loránd 1919-ben bekövetkezett halála 
után a geofizikai kutatás a Pénzügyminisztérium Bá
nyakutatási Osztályához került. Ekkor terjedt el a 
Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet elnevezés. 
Az intézet munkatársai laboratóriumi és terepi mun
kákkal foglalkoztak, bár a vesztett világháború miatti 
nehéz gazdasági helyzetben csak erősen csökkentett 
mértékben. Ebben az időben számos magyar kutató 
vállalt külföldön munkát, többnyire olajtársaságok 
megbízásából. Ezek a kutatók figyelemre méltó kül
földi kapcsolatokat létesítettek, Eötvös kutatómód
szerét sokfelé ismertették és elismertették.

A laboratóriumban tovább folytak az Eötvös-inga 
korszerűsítésével kapcsolatos munkák. Egyrészt a mű
szer súlyát, méreteit, hőmérsékletfüggőségét és csilla
podási idejét akarták csökkenteni, másrészt a leolvasá
sok automatizálására, fotoregisztrálásra törekedtek.

A korszerűsített műszerekből jelentős exportra is sor 
került. A laboratóriumi munkák az Eötvös Loránd Geo
fizikai Intézet keretein belül 1970-ig folytatódtak. A

terepi méréseket az 1960-as évek elejéig folyamato
san végezték.

Az 1930-as években — külföldi tapasztalatok alap
ján — már kétdimenziós modellszámítási kísérleteket 
is végeztek. Ez azt jelentette, hogy a kutatott terület 
fúrási adatainak figyelembevételével földtani modellt 
szerkesztettek, majd ennek a modellnek kiszámították 
a felszínre vonatkozó gravitációs hatását (a vízszintes 
gradienst). A felvett modell paramétereit addig változ
tatták, amíg a számított hatás eléggé jól megközelítette 
a mért hatást. Ezek a számítások hosszadalmasak vol
tak, s a modell megszerkesztéséhez szükséges fúrások 
adatai nem voltak elegendőek. Ez az elgondolás azon
ban (a mért és számított anomáliák összevetése) azóta 
sem változott, csupán a számítástechnikai lehetőségek 
javultak és a földtani ismeretek bővültek.

Már az 1920—30-as években fölmerült az az igény, 
hogy az anomáliákból levonják a regionális hatást. Ezt 
eleinte grafikus úton végezték, sokszor igen jó ered
ménnyel.

Az 1950-es évektől kezdődően világszerte különbö
ző közelítő képletekkel próbálták előállítani a gravitá
ciós tér vertikális deriváltjait. A hazai gyakorlatban is 
kiderült, hogy ezek a módszerek csak korlátozott mér
tékű közelítések, és valódi deriváltként nem értelmez
hetők.

Magyarországon az első graviméteres mérésekre 
1937-ben került sor. A háború előtt a méréseket első
sorban a MAORT és a MANÁT végezte. Az eredmé
nyek egységesítése céljából 1939— 1941-ben a Dunán
túl területére kiterjedően létrehoztak egy gravitációs 
alaphálózatot. Az első graviméterméréseket az ELGI 
Haalck, a MAORT Truman, a MANÁT pedig Thyssen 
típusú graviméterekkel végezte.

Az ELGI az 50-es évek elején hozta létre az ország
I. és П. rendű gravitációs bázishálózatát, amely Euró
pában, sőt az egész világon akkkor a legkorszerűbb 
volt. Ehhez a hálózathoz csatlakoztak a Heiland gravi
méterekkel és az Eötvös-ingával végzett áttekintő mé
rések. 1963-ban szerezte be a Geofizikai Intézet az 
első, valóban hordozható Sharpe gravimétert, majd 
később a korszerűbb Worden, ill. Sharpe műszere
ket. Az áttekintő mérések célja egyrészt az ország 
nagytektonikai viszonyainak megismerése volt, 
másrészt olyan anomáliák (maximumok) keresése, 
amelyek kőolajkutatás szempontjából perspektívi- 
kusabbak lehettek.

1958—1970 között az ELGI a graviméteres és 
Eötvös-inga mérések összedolgozásával 1:50 000-es 
térképlapokon elkészítette az ország áttekintő gravi
tációs térképét. Erre a térképsorozatra alapozva meg
kezdődött az 1:200 000-es méretarányú Bouguer 
anomália térképek nyomdai előállítása és kiadása, 
amely a 60-as évek elején pénzügyi és titkossági 
okokból félbemaradt.
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Az 1960-as évek végén a Geofizikai Intézetben 
megkezdődött a graviméteres mérések adatainak 
lyukkártyás tárolása. Ez a munka — egy gravitációs 
adatbank létrehozása — figyelembe véve az újabb 
hálózatkiegészítő és részletmérések adatait, ma is 
folyik.

1963-ban az OKGT GKV is megkezdte önálló 
gravitációs méréseit. így a kőolajkutatást elősegítő 
gravitációs méréseket — elsősorban a mélyebb me
denceterületeken — ettől kezdve a GKV végezte.

Az ELTE Geofizikai Tanszékén ez időben kifej
lesztettek egy olyan mátrixsorozatot, amelyet a 
Bouguer-anomália térképekre alkalmazva irányfüg
getlen maradékanomália térképek állíthatók elő.

A GKV által mért területeken a Bouguer-anomália 
térképekre is ezeket a mátrixokat használták igen 
sikeresen (pl. Algyő). A GKV ezenkívül elkészítette 
az ország (Eötvös-inga és graviméter mérésekből 
számított) áttkintő gravitációs maradékanomália tér
képét is. E térkép az ország legfontosabb tektonikai 
elemeit igen jól kidomborítja.

A hetvenes évek végén befejeződött az ország 
áttekintő graviméteres felmérése azokon a területe
ken is, ahol régebben csak Eötvös-inga mérések vol
tak. Ezeket a mérési adatokat az ELGI számítógépes 
adatbankba vitte, így lehetővé vált kizárólag gravi
méteres adatokból az egész országra kiterjedő, kü
lönböző paraméterű gravitációs maradékanomália 
térképek szerkesztése.

így készült el az ország 1:100 000-es méretarányú 
áttekintő Bouguer-anomália térképsorozata Egysé
ges Országos Vetületi rendszerben. Az áttekintő mé
rések alapján elkészült az egész ország területére az 
1:100 000-es méretarányú maradékanomália térkép- 
sorozat is, illetve mindkét térkép 1:500 000-es mé
retarányú változata.

Az 1980-as évekre a gravitációs alaphálózat pontjai
nak közel fele elpusztult, ezért aktuálissá vált egy olyan 
új gravitációs alaphálózat létesítése, amelynél döntő 
szempont volt az alaphálózati pontok fennmaradásá
nak biztosítása. Az 1980-as alaphálózat már abszolút 
gravitációs méréseket is tartalmaz, és ellentétben az 
első alaphálózattal, amely Potsdami Rendszerben léte
sült, (azaz a nehézségi erő 1906-ban Potsdamban meg
határozott értékén alapul), az új alaphálózat adatait 
abszolút rendszerben határozták meg. Azért, hogy e két 
rendszer különbsége a gyakorlati mérések során ne 
okozzon problémát, az új alaphálózat pontjainak ada
tait Potsdami Rendszerben is meghatározták.

Az áttekintő mérésekkel párhuzamosan a Geofizikai 
Intézet a közepes- és kismélységű medenceterületeken 
végzett graviméter méréseket az 1960-as évek végétől 
a korszerű, hordozható Worden és Sharpe graviméte- 
rekkel: víz-, kő-, szén- és bauxitkutatási programok 
keretében.

E mérések részben csak az áttekintő mérési hálózatot 
sűrítették, részben igen részletes hálózatos mérésekre is 
sor került. Az ELGI-ben is általánossá vált az ELTE 
Geofizikai Tanszékén kifejlesztett szűrők alkalmazása.

Az ELGI módszerfejlesztő tevékenységének fő célja 
az volt, hogy a Bouguer-anomáliákat és a szűrt 
Bouguer-anomáliákat optimálisan illessze a terület 
mélyfúrási és egyéb, már meglévő geofizikai adata
ihoz. Ezzel az elvvel sok területen sikerült megbíz
ható mélységtérképet szerkeszteni a harmadidőszaki 
medencealjzatról. Ezek a térképek igen jó alapot 
adtak a további geofizikai kutatáshoz, sőt közvetle
nül fúrások helyének kijelöléséhez is. A sok résztér
képet összeszerkesztve és kiegészítve a gravitációs 
mélységtérképek jelentős mértékben hozzájárultak 
az ország harmadidőszaki medencealjzatának 
1:500 000-es méretarányú mélységtérképének meg
szerkesztéséhez.

Ezen munkák mellett egyre nagyobb szerepet játsza
nak a gravitációs értelmezésben a két-, majd egyre 
inkább a háromdimenziós hatásszámítások. A nagyobb 
teljesítményű számítógépek segítségével már meg le
het határozni egy-egy anomália mélybeli hatójának 
hozzávetőleges paramétereit.

A gravitációs kutatás általános fejlődésmenetéből 
nőtt ki a geodéziai gravimetria, az árapálykutatás, va
lamint a Bauxit-, kőszén- és vízkutatással kapcsolatos 
speciális kutatások, amelyekkel külön fejezetek foglal
koznak.

A földtani célú gravitációs kutatások történeti 
összefoglalását úgy állítottuk össze, hogy sem a mű
szerfejlesztéssel, sem az elméleti kutatással, sem pe
dig a mérések konkrét értelmezésével foglalkozó 
geofizikusok nevét nem említettük. Ez egy rövid 
összefoglalásban bizonyos aránytalanságoldioz ve
zetett volna. Azért azonban, hogy e szakterületen 
dolgozó kutatók neve itt se merülhessen feledésbe, 
báró Eötvös Loránd munkatársaitól kezdődően a mai 
napig igyekeztünk e szakemberek neveinek felsoro
lásával megtisztelni azokat a kutatókat, akik gravitá
ciós kutatásaikkal tehetségükhöz és lehetőségeikhez 
mérten előbbre vitték — viszik — e módszer fejlő
dését: BANAI Gyula, BARTA György, CSAPÓ Géza, 
F a c s i n a y  László, FEKETE Jenő, H AÁZ István, Kis 
Károly, KLOSKA Károly, KOVÁCS Ferenc, KOM Á
ROMI István, KOVÁCSVÖLGYI Sándor, MESKÓ Atti
la, OSZLACZKY Szilárd, PÉKÁR Dezső, PINTÉR An
na, POLHAMMER Manóné, RENNER János, RYBÁR  
István, SÁRHIDAI Attila, STOMFAI Róbert, STEINER 
Ferenc, SZABÓ Zoltán, SZILÁRD József, VARGA Pé
ter, VAJK Raoul, ZILAHI SEBESS László.
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