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ABSTRACT

ln .this. note the autb~r shows and discusses the mode of appearance of ccrtain
magnet1 zat 1~n by combust1on found ovcr some peasaut kil ns fo r:.the burning of charcoal and brrcks. Thc measurerncnts werc carried ou l in micromagnetic nctworks.
The cartographic images register magnetic dipoles o n the area of these kilns
with various intensities according to whether the kilns are older or more recent '
aud to the q uantity of superior iron oxides produced under the influence of th~
fire, the n.ature of the soii'. etc. The determinations of magnetic susceptibility and
the cherrucal a~alyse~ wb1cb accompany the text, show qualitative magnitudes
for the stages m wbich the magnetizat ion by combustion is produced. The order
~f magnitude of tl:e errors which might affect the magnetic results during prospectmgs, etc. for statlous measured on the areas under the influence of fire is also
pointed out.
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Literatura ele specia litate sem n alează cHeva lucrări gravimetrice care au
furnizat date importante în legătură cu posibilităţile ele aplicare a metodei în
sectorul minier. Totuşi, cxccptînel lucrarea publica tă de S. Yi.ingi.il (LO), nu cunoaş
tem alte lucrări execu tate în regiuni cu morfologie şi structură petrografică complicată. Deoa rece cca mai mare parte a resurselor miniere ale tării noastre sînt situate
în regiuni cu topografie accidentată , publicarea rezultatelor, pe ca re le-am obţi nut
prin metoda gravim et ri că , poate fi folositoare.
Dalele de Lcren, care constituie materialul primar, au fost adunate în ca~ru l
Comitetului geologic cu ocazia studierii unor probleme cu caracter econom1coştiinţific în regi unea Ditrău, între anii 1954--1955.
Regiunea care face obiectul studiului de faţă cuprinde partea de nord a
1Vfasivului Ditrău, denumită bazinul vclii lolotea. Deoarece problema propusă spre
rezolvare prospecţi unii gravimet rice era de a semnala prezenţa unor fîş ii şi lentile
ele roci ultrabazice de dimensiuni reduse, cartarea a fost efectuată printr-o reţea
de profi le de 1mtrc detaliu, realizînd u-se o densitate medie ele acoperire de 281
puncte/km 2 .
Pentru ca interpretarea rezul ta telor să poa tă fi făcută cu succes, au fos t
luate o serie de precauţii:
.
- cartarea anomaliilor gravimetrice cu maximum de precizie ca re poate fi
atins cu aparate de tip No rgaard;
-constrllirea unei hărţi topografice cu curbe de nivel la scara I :2 OOO pentru
sectorul situat la sud de 1•nlea lolotea;
- folosirea unei metode adecvate de separare a 11nomaliil0r pentru interpreta rea
indi vi duală a aces tora;
- corelarea rezu ltatelo r cu datele furniza le de celelalte metode geofizicc şi
cu datele geologice.
STRUCTURA GEOLOGlCĂ Ş I PETROGRAFICĂ A HF.G I UNJI

Masivul alcalin de la Ditrc/11 race parte i11tcgra11Lă din zona t.:ri slalino-mesozoid1
a Carpaf ilor Orientali.
l. F1111dame11tul regiunii este constituit din şisturi crista line .
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Şistmile cristaline sint roci vechi, rezultate pe urma metamorfiswului regional.
Ele sînt constituite dintr-o succesiune de depozite de origine endogenă şi exogenă ,
ca re au fost transformate în d iverse condiţ i i de metamo rfism.
Şi s luri l e crista line de epi zon ă a u o la rgă dezvo lta re, Jimitînd periferic M asivul
Ditrău. Ele sînt constituite din filite, şisturi grafitoase, cuarţite, şisturi biotitice,
şist uri clo ritoase, la care se adaogă uneori roci de tip porfirogen. Direcţi a generală
a şist uriJ or cristaline este N N V-SSE.
Ca o excepţie trebuie privită rama de nord a masiv ului, unde şisturile cristaline se orie ntea ză N NE-SSV.
Complexul şisturi lor crista line este s tră bătu t în toate direcţi i le de roci de tip
filonian, dintre care cităm: camptonite, monchiquite, kersantite, vogesite şi diabaze.
T rebuie amintit că în sector ul Lclzarea-Voşfâbeni, aflorează roci cu cristalinitate
mai pronunţată, constituite prepo nderent d in dolo mite şi calcare cristaline, considerate ca aparţinînd seriei mezozonale.
2. Masivul alcalin de la Ditrâu. Materialul doc umenta r asupra structurii
geologice şi petrografice a masivului a lca li n de Ja Ditrău ne-a fost . pus la dispo·
ziţie de Comitetul geologic, ca rezultat al cercetări lor recente de prospecţiuni şi
explorare d irijate de Al. Codarcea, M. Coda rcea şi V. Ianovici (I).
în cele ce urmează vom face o scurtă prezentare a structurii geologice şi petrografice a secto rului nordic din masivul alcalin de la Ditrău (bazinul vă ii .lolotea) ,
după cum rezultă din datele publicate de autorii citaţi (1).
!11 sectorul l olotea a fost remarcată o grupare a rocilor alcaline în complexe
zonare. De la vest spre est se întîlnesc următoarele complexe de roci :
a) Complexul rocilor dioritice şi hornblenditice este constituit dintr-un fond
de roci dioritice . cu textură paralel ă, din care se pot separa fîşii sa u lentile de
hornblendite şi mai rar de roci cu caracter gabbroid. De cele mai multe ori,
lentilele de hornblendit au un caracter neomogen, prezentînd separaţii dioritice
sau fiind puternic injectate cu soluţii alcaline. Complexul poate fi urmărit între
pîraiele Cibi Jacob şi Teascu.
Rocile hornblenditice sînt roci de culoare neagră-verzuie alcătuite în cea mai
m are parte din hornblendă, la care se asociază bio tit, feldspat-plagioclaz, titanit,
oli vină, iar ca minerale accesorii - ilmenit, magnetit şi apatit. Prezenţa lor
în cantităţi ridicate are drept urma re o creştere a densităţii rocilor hornblenditice,
acesta devenind susceptibile de a fi detectate prin prospecţiuni gravimetrice.
b) Complexul rocilor sienitice este constituit din sienite cu tex tură paralel ă
şi sienite cu textură masivă. D in punct de vedere mineralogic sîn t constituite
din feldspat potasic, plagioclaz, hornblendă şi biotit. Complexul se dezvoltă la
est de p . Teascu.
c) Complex ul rocilor granitoide este bine dezvoltat la est de p . Tărăk . Rocile
granitoide prezintă o structură masivă şi sînt constituite preponderent din microclin şi cuarţ, la care se adaugă în cantităţi reduse feldspat potasic, biotit şi sporadic
hornblend ă.

d) R ocile filoniene străbat în toate direcţiile complexele de roci descrise
anterior.
Din această prezentare sumară rezultă că sectorul nordic al masivului a lcalin
de la Ditră u este alcătuit dintr-o gamă întreagă de roci variate din punct de
vedere mineralogic şi chimic. Privind geneza şi vîrsta lor, a u fost emise diverse
ipoteze (I , 4, 5, 7, 8) asupra cărora nu vom insista.
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Textura paralelă a rocilor, prezenţa anorm ală a plagioclazului acid în roci
bazice si frecventele apa riţi i de pene de şisturi cristaline în interiorul masivul ui,
conduc ' ia concluzia că ,,formarea variatelor tipuri de rori care constituie acest
masiv este rezultatul interacţiunii unor procese complexe în care rolul principal fi
deţin procesele de transformări profunde ale unui material cristal'.n pre~xist~nt,,Prin
mobilfziiri metatectice asociate cu bogat transfer de elemente alcal111e mai active (1).
UENSITĂ'fl DE SUPRAFAŢĂ
Măsurător il e de densitale au fosl efectua te în Labora to ru l de geote h n ică a l
Comitetului geologic. A u fost executate n umeroase determinări pe probe de roci
recolta te de la s uprafaţă sa u d in lucrări mi niere. Rezul ta tele obţinu te sîn l redate
în tabelul I.

Tnbe/11/
D enumirea rocii

Limite de va r iaţie
a d ensi tă ţi i g/cm"

3,00-3, 30
2,80-3,00
2,65- 2,85
2,60-2,80
2,50-2,70
2,60- 2,70
2,60-2,75
2,50- 2,60
2,50
2,20- 2,40

Hornblendite
Meladiorite şi diorite biotitice
Diorite
Sienite o rientale
Sienite nefelinicc
Oranite
Şisturi cristaline
Calcare cristuline
Aglomerate baza ltice
Aglomerate nodeziticc

Densitatea
med i_: g/cm"

3,20
2,85
2,70
2,65
2,60
2,65
2,70
2,55
2,50
2,25

Examinarea tabelului L arată că unele tipuri de roci prezintă limite de va riaţie
a densităţii destul de largi, fap t da torat lipsei de unifo rmi ta te a co nstitutiei lo r
mineralogice.
I NSTRUMENTE

ŞI

TEHNICA DE TEREN

Pentru determina rea valorilor de gravitate măs ura tă a fost fo losit gravimetru
Norgaard T NK 1.428, cu instalaţie termostatică pentru menţi nerea constantă
a temperatu rii interioare.
„
Datori tă morfologiei complicate a sectorului prospectat, cartarea a nomahtlor
gravităţii nu s-a făcut prin intermediul unei ~eţele _ge.ometrice, c~ s-a îi:cercat
să se obţină o repartiţie de puncte aproa pe uruforma m su pra faţ~ cu ajutorul
unui dispozitiv de puncte reali zat prin îndesirea unei reţe le ~e pr? file.
.
Staţiile au fost amplasate în teren la echidi stanţa de 25 m, iar dista n ţa max1~1 ă
între profile a vari at între 100 ş i 250 m .
Valorile brute, corectate pentru vari aţia clriftului instru menta l a ~ fost determinate pe cicluri de măsurare ş i controlate în circuite po ligo nale închise.
8- 2591
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Au fo:.t considerate recepţiona biJe numai sta \i ile ca 1e la 1epela rc, de preferinţă într-o zi d iferită de a primei măs urători , a u dovedit o eroare de ± 0, 15 mgal
şi dacă făceau parte d in poligoa ne închi se cu o eroa re maximă de ± 0,20. mgal
REDUCERI GEOFIZICE

Pe baza va lori lor de gravita te m ăs u rate şi compen sate, a fos t calculată a uomalia cîmpul ui gravită!ii în reducerea Bo uguer prin aplica rea reducerilor geofizice
cunoscute.
R educerea de ele vaţie, co nţinî.nd termenii Faye şi Bo11guer, 11 fos t ca lculată
pen tru fiecare punct de măsurare, fo losind valoa rea normală a gradientului vertical,
şi cotele staţiil or determinate prin nivelmen t geometric cu p recizia de :L0, 10 m.
Ca suprafaţă de reducere a măsu rătorilor a fost utilizată suprafaţa d e nivel
h = 700 m.
R educerea de cîmp normal a fost determinată p e baza formulei internaţionale,
stabilită pe elipsoidul internaţional de referinţă .
R educerile de relief topografic au fos t d eterminate p rin metoda Schleusener,
pînă la dis tanţa de 20 km faţă de punct ele de măsurare. Efec tul zonelor de la
Om la 100 m a fost determinat pe bnză de ni velment radi al pe teren . Deoa rece
relieful t opografic în zona Jolotca prezintă denivelări care ajung la 350 m, vă ile
fiind adînci şi marcînd diferenţe pînă la 80 m fa ţă de crestele adiacente, s-a modificat sistemul obi ş nuit ele calcul.
Efectul zonelor d e la O, l la 2 km a fost dete rmin at pe baza h ăr ţilor topografice
la scara l :5 OOO pentru fieca re punc t de mă surare.
Efectul zonelo r ele la 2 km la 5 km a fost determin a t simullan pentru grupe
de circa 10- 15 s taţi i pe baza hărţilor topografice, prin a mpla sarea d iagramei î n
centrul fiecărui grup. Alt itudinile m edii al e diverselo r sec toa re a u fost apoi ra p ortate
la cota fiec;l rei staţii cc aparţinea grupului.
Efectul zonelo r d e la 5 km la 20 km a fos t dete rminat Îl1 acelaşi m od, pe
baza hărţilor topografice la sca ra I :100 OOO, pe ntru grupe de circa 100 sta ţi i.
Valo rile a nomaliei cîmpului gravităţii în reducerea Bougue r a u fost determina te folosind o d ensitate medie a stra tului inte rmedi ar d e 2,60 g/c ma, stabiliU'i
prin meto dele indirecte preconiza te de Nettleto n şi Jung.
Pe baza studiului ero rilor p rovenite din operaţiile descrise, se poate considera că imaginea an omaliei cîmpulu i gravit ă ţ i i p oate f i reda tă p rin izolini i interpolate la 0,5 m gal.
Lll'vllTĂRILE P ROSPEC fl UN U GRAVIMETRI CE

Pe baza studiului erorilor provenite din măs ură toril e cu un gravimetru de
lip N orgaa rcl şi a red ucerilor geofizice efectuale, rezultă că se p oa te da o i nterpretare sigură numa i p e ntru ano maliile mai mari ele 0,5 mgal.
D eo a rece s-a u ivit unele oca zii cî ncl s-a so licitat prospecţiuni i gravimetrice stt
aducă contribuţia sa la co nturarea un o r corpi perlu rba nţi de d imensiu ni redu se,
îo fig . l se d ă re la ţ ia di ntre a no ma lia gra vi tăţii , to naj şi adînci mea la c reastă a
unor sfere de hornblendit, ad mitîndu-sc un t:on lrast de densitate de 0,7 g/c111:1•
Cu o precizie de 0,5 mga l po t ri detecta te 200 OOO t de hornbl endite la o
adîucime de 5 m, 500 OOO t la IO m, I OOO OOO l la 15 m, 2 OOO OOO t la 20 m.
Cum în regiuuea Jolotca a L1 fo st în tîl nite lc utilc de hornble ndit e de di meusiuni
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Fiy. 1. A nomalii de maxim ale gravil fl(ii pro j usc <le corpi i sfer ici de h ornble1~ d i~ e . M asd e în
tone sini i ncl icale în cifre pe cur be. D ensitatea horn blc11di 1clor esle J.J g,i;nr ' ş1 a maselor
::i<liacente 2,6 g/.:111".

În genera l în si1, corp11 pc rtur lrnn \i ca re se întî lnesc î n regiu ni le miniere a u
dimensiuni reduse si prospcc tarcn lor c u succes s-;1r putea efec t ua n uma i p rin
do tarea echipelo r ~le tere n c u g ra vimet re c u o eroa re o pera ti vă 111 nx imi'i d e
0,01 - 0,02 mga l.
REZU LTATE GEO f<Jl ,JCE Ş l INTl!.:R PRET AlmA LOR GEO LOGI CĂ

Harta Bo ug uer (pla nşa I) indi v iduali zează în secto rul Jo lo t_c a o a n o m a l ~e d e
m ax im, conturată de c urbe izo ga mc înc hise. Pen t ru a aprecia cadrul regio nal
în care se s ituează anom a lia de la .l olo tea, în fig. 2 se prez in tă variaţia cîmp ului

I lli

1\l.

\Ii:;uriun

- - - - -- - -

gravităţii pe un profil orientat est-vest, între Prut şi Mureş. De la linia de
minim-minimorum a Ca rpaţi lor Orientali, situată aproximativ la meridianul Ceahlă ului, valorile gravităţii cresc continuu spre vest cu un gradient de circa 2,2
mgal/km pînă în dreptul masivului Ditrău . Dacă se ţine seama de faptul că valorile
gravităţii din regiunea Ditrău se reîntîlnesc tocmai la Prut ş i de amplasament ul
liniei de minim-minimorum, rezultă că anomalia gravităţii marchează o accentuată
asimetrie. Pe orice profil transversal peste Carpa ţii Orientali. anomalia gravit ăţii
prezintă aproxi mativ ace la şi aspect.
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Profil indicînd variaţia anomaliei gravităţii în sectorul CeahJău-Ditrău.

Din analiza d atelor obţinu te prin măsurătorile gravimetrice efectuate în Carpaţii Orientali, rezu ltă că în partea internă a zonei de deficit de gravitate, reprezentînd efectul cumulat a l îngroşării sialului şi maselor superficiale, există o zonă
de exces de gravitate, ca re se întinde d e-a lungul lanţului muntos. Această zonă
reprezintă probabil un geanticlinal cu nucleu de sima, existent din era paleozoică
şi

avînd o evoluţie pînă în cuaternar.
în această ipoteză, cea mai mare parte a anomaliei regionale a gravităţii
din Carpaţii Orientali (circa 65- 70%), este generată de contrastu l dintre calota
s i a lică si masele simatice din hinterlandul catenei.
în "a ceste condiţii, harta anomaliei gravită~i i în reducerea Bouguer reliefează
efecte de adîncime şi superficiale cumulate.
Anomalia d e maxim a gravităţii din sectorul lolotea este orientată NE-SV,
în concordanţă cu stilul tecto nic al regiunii. Valorile gravităţii variază de la 0,5 mgal
în centrul anomaliei la -14 mgal la periferia ei, intensitatea relativă a anomaliei
fiind de circa 14 mgal.
Anomalia gravităţii se caracterizează printr-un aspect periferic agitat, izoliniile prezentînd o serie de neregul arităţi, care îşi dato rează existenţa unor cauze
tectonice şi petrografice superficiale, grefate pe efectul major. Astfel, pe flan.cul
de vest al a nomaliei, la sud de Jolotca , se evidenţiază două tendinţe de maxun,
care Iasă să se întrevadă posibilitatea obtinerii unor anomalii locale în urma
separă rii anomaliei regionale printr-o metodă adecvată.
Anoma lia d e la l olotea este îm brăcată spre NV ş i SE de zone de î ndesire
a izoliniilor, de intensitate remarcabilă.

•
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Sectorul de nord-vest al hărf ii Boug uer il ustrează prezenţa un ui puternic
cordon d e grad ient orizontal amplasa t în vecină tatea contactului masivului alcalin
cu rama sa cristalin ă.
Această limită poate f i urmări tă între pîraie/e Cibi Iacob şi Teascu, marcînd
o deranjare importantă a struct urii generale a fundamentului cristalin.
U n cordon de grad ie nt asem ănă tor, orientat aproximativ nord-sud, se desenează la est de p. Teascu, proba bil şi aces ta fiind efectul unui contact î ntre roci
cu densi tă ţi di ferite, materia lizat ele li mita dintre complexu l dioritic şi complexul
sienitic ca re se dezvoltă la est.
D eoarece scopul p r ospec ţiunji grn vi mctri ce a fost de a pune i_n evi dentă
co rpurile şi lentilele d e roci ultra bazice din regiunea Jolotca şi cum ha rla Bougu~r
nu rezolvă problema propusă, s-a Lrecut la prel ucrarea ma terial ul ui primar, folosindu-se o metod ă adecva tă de separare a anomaliilor.
D upă o serie de încercări a fost calculată anoma lia gradientului vertical de
ordinul II. pen tru o rază de J 00 m, prin metoda Elkins (2).
Prin dubla diferenţiere a gravităţ i i în rapor t cu adînci mea, anomaliile produse
de cauze geologice loca le ş i superficiale se accentuează în detri men tul anom aliilor
care îşi au originea în co ntrastele de densitate din profunzime .
Metoda utilizată a dat rezultate remarcabile, harta gradientului vertical de
o rdi nul TT al grav i tăţ ii (pl a nşa 2) separîncl o serie de anoma lii de maxim şi minim,
amplasate ca o co r oană pe perife ri a anomaliei Bouguer, ca re pot fi interpretate
în majoritatea cazurilor univoc în corelaţie cu harta compo nentei verticale a
cîmpului magnetic ~zt) .
Pc această hartă , în sectorul vestic se conturează dou ă anom alii pozitive cu
intensitatea + 80.10- 13 u. c.g.s. (I, II, planşa 2). Aces te maxime, în concord a nţă
cu anomaliile magnetice conjuga te, reprezin tă efectul gra vi metric al contrast ului de
densitate dintre complexul ultrabazic şi roci le dioritice. Lucrările de ex plorare
amplasate ulterior pe baza datelor geofi zicc, au con fi rmat interpretarea semnalînd
prezenţa unor lentile de hornblendite în a propierea su pra feţei. constituite din
roci cu aspect masiv şi conţinut bogat în minerale femice.
La nord şi vest de zona descrisă , se insinui ază o anomalie de minim cu intensitatea - 80.10- 13 u.c.g.s. (lIT, plan şa 2) conj u gată cu o anomalie ma gne ti că de a celaşi
semn . G radientul p uternic care sep ară anomaliile I şi III s u gerează exi stenţa unui
co ntact tectonic între masivul alcalin şi şi sturi le cristaline.
De-a lungul p . Jolotca, izoliui ile conturează o serie de a nomalii de minim,
jalonate la nord de anomalii de max im ; considerăm că un efect de acest tip se datoreşte prezenţei în contact ano rmal a două mase cu densi tăţi d iferi te. În termeni geologici, de-a lungul p. Jo/otca s-a r sit ua un acciden t tectonic care îm parte regiunea
în două compartimente, din ca re cel nordic a r avea o pozi ţie spaţi ală s uperioară.
La nord ele p. .l o lotea , înt re coasta Băii ş i p. Piefr(/riei, izoliniile conturează
o anomalie de maxim de + 80.10- 13 u. c.g.s. (l V, pla nşa 2), co nj u ga tă cu o anoma lie
magnetică poz i ti vă.

Efectele geofizice îşi a u originea în prezenţa rocilor ultrabazice cu conţinut
mai ridicat în il menit şi magnetită, care generează un con trast pozitiv de densitate
') C ristescu T . : Raport asupra prospecţiun i i mag netice di n regiunea Jolotca (ma nusc ris,
Arh. Com. geo logic).
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inte nsitate de magneti za re. Eşa n tioanele colectate din acest sector a u furni zat
pe ntru roci le ul trabazice va lori de densitate g rupate î n jurul cifrei de 3,30 g/cm3.
Anomalia de ma xim (V, p lanşa 2) cu intensitatea -t 60. 10- 1:i u.c.g.s., situată
între p. Pietrăriei ş ip . Tamifa pe aceiaşi d i recţi e c u anom a liile de ma xim TT şi IV,
a fost int e rpreta tă într-un mod ase mănăt o r.
Din cele ex puse a nte rior, rezu l tă că aceste a noma lii se în şiră de-a lungul unei
linii orientate NE- SV, ca re se amp l asează pe aria de dezvoltare în suprafaţă a rocilor u lt rabazice.
Ce rce tă r i l e geologice ele suprafaţă sta bilesc o grupare a rocil or a lcaline î n complexe zo nare destul de bine definite, fa pt care nu se mani festă însă pe harta ano·
ma liei gradien t ului vertical de ordinul II al gravităţii.
Anomalii le de maxim r, 11 , TV şi V se si tuiază în zo na complexului h o rnblen di tic şi ca racterul sub ca re a par conduce la co ncl uzia că roc ile care consti tui e complex ul sînt dife renţiate di n pu nct d e vedere al prop rietăţil o r fi zice.
La periferia de n o rd a hă rţii se conturează o anomal ie ele maxim conju ga lă
cu o anoma lie de minim (VI, VJI, plan şa 2), efect care îşi arc o riginea în contactul
ano rmal de s uprafaţă d in tre co mplexul diorito-horoblendi tic şi şisturil e cristaliue,
co mp lexe caracterizate p ri n proprietăţi fi zice co ntrastante.
Este demn de rema rcat aspectul si milar ilustrat d e harta componentei verticale 6Z1).
Pe cursul mijlociu al p. Gud u se conturează o anomalie de max im de cca
+ 80.J0-13 u.c.g. s. ce trimite o a pofiză pînă î n zona p. Fu/op, generată de exces ul
de ma să produs d e o lentil ă de ho rnblendite caracteri za t ă printr-un conţinut red us
d e titanit şi o c rista lizare fa nero meră (VHI, pla nşa 2).
D eoarece zona de va lori ridicate părea să se dirijeze spre sud (IX, planşa 2),
a m fost tentaţi de a atribui anomaliei I X o ca uză similară. Această pres upune re
nu s-a confirmat, lucrările de ex plora re punî nd în ev id enţă un co mpl ex de roci
dioritice cu biotit şi magn etită liberă . 1n cazul cînd dioritele couţin magnetită liberă,
densita tea lor se a p ropie de a ho rnblenditelo r ş i dece la rea rocilor ultrabazice pe
cale gravimetrică es te dific ilă.
In sectorul situa t la nord de p. l olotea, mai pute m menţiona o a nomalie de maxim
axa tă pe p. Tarnifa , de intensitate mai redusă ( + 60.10- 13 u.c.g.s.), ca re a rost interpre tat ă în l egă tură c u excesul de m asă gene rat de prezen ţa unei len tile de hornblendite la o adîn cime ceva mai mare (X, pl a n şa 2).
La sud de l olotea, pe dealul Totvesze, se co nturea ză trei a nomalii ele maxim
(X f, X II , X ffT, pla nşa 2), avînd intensităţile de + 60. 10- 13, + 80.t0- 1 =1 şi + 100.I0- 1:1
u.c.g.s., care fiind conju ga te c u anomal ii magnetice poziti ve, au fost a tribuite acel eiaş i cauze perlurba nte.
în afara zonelo r anorma le menţionate, harta a nom a liei gradien tu lui vertical
de o rdinul II ma i semnalează o serie de centri anomali de intensitate redusă , ca re
se datoresc un or v ariaţii pet rografice locale în consti tuţi a roci lor.
Din cele expuse, rezultă că hornblend itele nu ocupă volume importante în
sectorul Jol otca , ci se prezintă sub forma unor fîşii sau le ntile insi1rnate în masa
d iorit ică. Re part iţia a nom a li ilo r la perife rii le de NY şi SE ale unită tii i ndică po ziţia
l atera l ă a roci lor ultrabazice, fapt care nu crede111 <·ă este lipsit de importanţă la
discuta rea geneze i masivului.
1
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CALCUT,E DE ADîNCJME

Pe ntru cîteva din anomali ile gradient ului vertica l ele ordinul li al gravităţii,
s-a înce rcat să se estimeze aclîn c imea pîntl la corpul pcrt urbant, avînd drept termen
de comparaţie rezultatul lucrăr il or ele explorare e lec tuatc în regiune. În acest scop
au fost utili za te rormule stabil ite de T-T. Tlnalck (3).
În tabelul 2 se reda u rezultatele ob ţinute, indicî ndu-se totodată ~ i aclîncimile
l;1 corp ul pcrf urhnnl, rurni1;itc ele lucriirile de c~ plon1re.
Tabelul 2
M - 0,5

N r.

anomaliei L· 10- 1 "
din planu.c.g.s.
şa 2
1

rr
X
IX

JV
XI

96,4
95,4
73,0
90,3
83,7
63,4

I -a,,, -

T 2m

T1,,,
73
58
31
59
17

130
170

51
32

30
15

240

65

36

180

32

14

112

74

340
120

oS " 0,6

97

_\))~ -!--

T 2m

46

88

57

34

49

12

92
96

34

85

50

7
64

123

58

-

T m
foraje

95
88

250
89

i'

I

84 _~\

În tabelu l de mai sus, L reprezintă va loarea maximă a gradientului vertical
d e ordinul II, a - d is tanţa ele la apexul a nomaliei la curba zero, 6.o - contra stul
ele densitate, T1 ş i T2- aclîncimile între ca re se g<"iseş tc partea s up e rioară a corpului perturba nt.
Comparînd rezultatele prezentate cu datele de explora re, se constată că valorile cele mai concordante se obţin pentru un contrast de d ensitate de 0,7 g/cms.
Se remarcă totuşi o nencoucordanţă evidentă pentru anomalia situată pe p. Tamifa.
In acest sector, rocile ultrabazice se întilnesc ele la 40- 50 rn, da r ele al tern ează
cu melacliorite pînă la 250 m. Este de presupu s că rocil e ele tip m eladioritic au un
conţinu t m ai ridicai de minerale fen1i ce, fapt care ne permite să cons id erăm că densitatea lor se apropie local de densitatea hornble ndi telor.
Concluzii. Interpretarea datelor gravime trice d in secto rul lolotea ne-a condus
la următoarele conclu zii mai importante:
- aplicarea cu su cces a prospecţiunii gravimetrice în regiunea Jolotca (Ditră u)
a rost favorizată de existenţa unui important con trast de masă între roci le ultrabazice şi complexele adiace nte;
- sectorul nord ic al masivului Dirrău este ilustra t pe harta Boug uer printr-o
a nomalie de maxim c u i n tensita tea de circa 14 mga l ;
- anomalia regiona l ă a g ravităţii reflectă probabi l efectu l c um ula t a dou ă
ca tegorii de ca uze: o cauză de ma rc aclînci me ca produs al deformării crestei sialice
şi o cau ză geologică d e adîncime ca efect a l insinuării unor mase d e nse aproa pe
de su prafaţă , de-a lung ul unui sistem de fractu ri longitud inale ;
- a noma Lia graclico lului vertical de o rd in ul 11 pune în evid enţă o se rie de an oma lii de maxim şi min im, ge nerate d e co ntraste superficia le de masă :
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- lentilele şi corpurile de roci ultraba zice prezentînd un contrast pozitiv de
densitate, sînt materializate pe harta anomaliei gradientului vertical de ordinul II,
prin anomalii de max.im cu intensitatea 60- 100.10- ,3 u.c.g.s.;
- separarea cu succes a surselor de anoma lii se datoreşte acura teţei cu care
a fost co u struită harta anomaliei gravi tăţii în reducerea Bouguer;
- aplicarea prospecţiunii grav imetrice în rezolvarea problemelor cu caracter
minier, trebuie făcută cu deosebită prudenţă, ţinîndu-se seama de limitările precizate în lucrare.
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rPABHMETPI„fliECKHE MCCJIE.lJ:OBAHliUI y Jl'bTPAOCHOBHhlX noPO,l(
8 PAHOHE :>ICOJIOTKA ()l,HTP3Y)
PE310JVIE

B pa6oTe npe.n.craBJJeHbT pe3yJJbTaTht rpaa 11MeTpli'IeCKHX H:ccne.n.oea011i{ BbicoK0.11 ;:\eTaJrb HOCTI1, npoee,lleHHb!X ll 1954-1955 rr. B paifoHe )KoJJOTI<a (,ll)!Tp3y).
rpaBH1vieTp M'!eCKF!e 11CCJJe,D.OBarurn IlpOBO,L(HJIHCb C UeJihIO BbUIBJJeHMH ynbTpa·
OCHOBllblX nopo,ll. lrMeTOUJ.M X cjHt3M'leCKMC CBOHCTBa, npOTHBOllOJJO)f(Hbfe no cpanHeHHJ-0 c 1rp11nera 1-0W:MMH nopo.n.a1vm,

Jinaro.u.apH npHMet1cHmo rpaa111v1eTpmr s py.o.H11•1HoM yqacTKe pawoHa co
CJIO)l(HOi{ 1vrop<!l0norneî1 6bJJJH np11frnT.1>I c o.n.ttoH: cTopoHbl Mepbl npe.uocTopO)J(HOCTll
B ocyw.ecTBJJem1 H 113MepeHllM u reo<[m3Il'ICCKHX COKpaw.eHIIB, a c npyroi1 CTOpOHbJ
6bJJllf l1CIJOJJb30BallbT cnoco6bl 1111TepIJpeTau;m1, KOTOpble yctTJTIJJlH H CJ<OHU.eHTpHpoBaJIH aH0Mam11f, co3,11.am-1 b1e Maccal\im: c0Kpaw em1oro pacnoocTpatteHJrn, pacIJo
JIO)KeHHblMM 11e,11.aJTeKO OT noaepxHOCTM.
KapTa a1-10Mamrn r panw1 at\1111 n COKpa w.eHHH Jiyre Bb1.nem1eT 1-1a y•1acmKe
;)lco.wm1w aH0Mam110 Ma KCMMyMa c 11HTeucMBHOCTblO 12 MJJr, 11Me10wei1 CB-103
rrnIJpanJ1em1e, B nponrnope•rne c ·reKTOllM'-!ecm11v1 CTMJICM 1<p11cTan111111a B Boc:TO'!HbIX KaprrnTax, xa pal<Tep M3HpyI-OW.HeMCSI ncpu<lJep 11 i:JHb1 ~ 1 acnc1<TOM 001My11..temrn. AH0Marurn-1via Kc1 11v1yrv1a no 11anpa0neHMJO K C3 11 IO B 0;1c ra 1011011 <taCTbIX
H30JJllllffi\ npe.n.cTaBJl5!J-OW.MX KOHTaKT Me)l()l)1 .n.11opHTO-aMcjrn60JIODblM KOMl"IJIC J<COM
IT KpHCTanmmoM MJJM CHeHMTOBblM KOMnJJeKCOM.
,ll.JUI 6onec npae1rn.1>HOH 111nepIJpeTau;1111 pe3yJTbTaTOB 6.1>rno npoae)leu o pa3
;.leneHf{e noneH Bhl'IMCJUIH, no MeTo.n.y EnKErna aHoMamuo nepT11KanhJi0ro r pa.n.11eHTa
ernporo nopSI.IJ.Ka. Ilonyi-1em1aST Kaprn (2 n11cT) BbJ)J.eJUieT ueny1-0 cepBl-0 a HoMaJJHB
rv1aKCl1MyMa EI MHllllMYl\·ta , KOTOpbie 6hllli~ RHTerpRponaHb! e60JibW!IJJCTBe CJ!y<laeB
c O.D.HHM BblBO,llOM B COOTBeTCTBMfl c .n.aHHhlMH MarH MHlblX li reOJ!OrJl'JeCKllX pa3Be,llOK. AHoMamm MaKCM.MyMa 1-Xlll (m-iCT 2) 6bJJIH HHTepnpeTHpOBaHbl D CBS!31l
c np11cyTCTBHeM ynbTpaocHOBHblX nopo.ll, KOTOpb1e nopo))(,L(al-OT 110J10)f{HTeJ1 bHblM
KOATpacT nnon1ocn1.
Pacnpe,neneHRe aHOMamri1 Ha C3 H JOB uepHcpep1-is1x KOM nncJCca yKa3hrnaeT
Ha 60Koay10 noJl!l.lMl-O )1J1 bTpaoc1-10BHblX nopo.n:. ABTOpb! c•nna1-0T, •no noT c~a1n
RMeeT 31-1a•1em1e 11p11 o6cy)J<)leHHH rette3RCa Macc1rna ,D.rnp3y .

GRA VTMETRTCAL R ESEARCH FOR ULTRABASlC ROCKS fN T H E
REGION JOLOTCA ( D lTRĂU)

ABSTRACT

Th is paper presents the results of very detailed gravimetric researcbes made
between 1954-1955 iu the region of Jolotca (Di tră u).
Tbe aim of tbe gravimetric researches was to bring fo rward the ultrabasic
rocks presenting physical qualities in contrast with the adjaceDt rocks.
Tbe new aspect of tbe problem, created by the application of gravimetry in
tbe mining sector in a region with an involved morphology, macle it necessary on
the one hand to take particular meas ures of precaution for ca rrying out the mea·
suremen ts a nd the geoph ysical red uctions, and on the other hand, to adopt some
methods of intcrpretation which wo uld point out and loca lize the anoma li es produced by the less extensive masses located close to thc surface.
The ma p of the anomaly of gravitation in Bouguer's reduction individualizes,
in the l olotea sector, a „maxim um" anomaly of the intensity of 12 mgal, oricntated
N E- SW, in contradiction with the tectonica! style or the crystalli ne of the Eastem
Carpathians, characterized by a perlu rbecl outl yi ng aspect. The „maximum "
anomaly is covered towa rds the NW and SE by the zone or crowding or the isolines,
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markiog the contact between the dio<ito-bornhlendk co mple< and the o<ystalline

or the
complex.
Forsienitic
a more
judicious interpretation of the results, a separation of fie\ds was
carriod oul and the anomaly or the vertical gradient or the llrr<l or·der was cako·
lated by the Elkins' n„thod. T he mar obtained (plate 2) brnnght fmward a serics
of anomali<' or rn„imnnr an<l mi>tlmurn wOich could bc intorpreted in mosl '"'"
rmivoqnely in coOTelation with the <lata provided by the geologica! an<l magnetic
surface prnspeclings. The ano mali<' of m"inrum J - X lll (plate 2) wcre inter·
p<Cted in conoection with the preserKe or the nltrnb"'ic rocks. which genonrtc a
positive
of density.
The contrast
distribntion
of tbe anomalies al the NW nnd SE ouIBkirls of the comple>
points oul to the lateral po» tion of t he olt rabasic rocks a faci whicb we believe
is not <levoid or importa nre wheo discussing the genesis of the ,,,.u otai n mass
of
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