
NORGES GEOLOGlSKE UNDERS0KEL5E 

Oppdragsgiver: 

N ORGES GEOLOGISKE UNDERS¢KELSE 

NGU Rapport nr. 1202 

TyngdemUinger 

FRIKSTAD 

IVELAND, AUST-AGDER 

23. - 27. juli 1973 



N ORGES G£0LOGISK£ UNOERS"KELS£ 

Oppd rc~.gsgiver: 

NORGES GEOLOGISKE UNDERSC/>KELSE 

NGU Rapport nr. 1202 

Tyngdem!linger i 

~'RIKSTAD 

IVELAND, AUST-AGDER 

2 3 • - 2 7 • juli 1 9 7 3 

Utf¢rt v e d : Atle Sindre 

Norge a geologiske unders¢kelse 

Geofysisk avdeling 

Postboks 3006 

7 0 01 T RON D HElM 

TH. : (075) 15860. 

Norgt!s geologiske unclerst~lcels* 
Bibliott':ket 



I 
I 

.... _ - ·--.. _f;i,-........-..-.,~~ .. 

NORGES GEOLOCISKK UNDERSQJKEl...SE 

INN HOLD: 

INNLEDNING 

UTF~RELSE 

................................ 
.. ...................... ....... 

BEARBEIDELSE ........................... 

S i.d e : 

4 

4 

4 

MODELLBEREGNINGER •••••••••••.•• , • , • • • 5 

TOLKNING ............ .... ~ .... · ~............. 6 

MAGNETISKE MALINGER .• :. ~ - ........ • • • • • . . 6 

FORS¢K MED ET ANNET DATAPROGRAM . • • . 7 

Bilag: 

Pl. 12.0Z-Ol Tyngde- og magnetiske mUlnge r 

Pl. 1202- 02 Tyngdemcilinge r, bert!gnct kurve over modell 

Pl. 12.02-03 Tyngdemcilinger, modellen e dimcnejoner 

PL 1202.-04 ; Tyngdemcilinge r, mode ll e tt e r Lin Gordel'l:l metode 

3. 



NURGES GEOLOGISKE UNDERS0KELSE 
4. 

INNLEDNING 

Ettt~r initiativ av statsgeolog Frigstad ble det mi\lt tre gravimetriske profiler 

over en av de st¢rste pegmatittkroppene ved Frikstad i Iveland. Pegmatitten 

i delle om r<'idet har en ve sentlig lave re egenvekt enn de ornkringliggende 

berga rter, amfibolitt og glimrnerskifer. En del mindre kropper med ultra

basiske bergarter i omr<ldet regnet en med ville ha. liten innvirkning pa m.~l

ingene. Hensikten rned unders¢kelsen var ~ H en indikasjon p<l hvor star ut

strekning pegrnatittkroppen har mot dypet, 

Det ble ogs~ gjort magnetiske rn<llinger langs de sarnme profilene. 

UTFqJRELSE 

De tre profilene ble stukket med ett punkt pr. 25 m, og h¢ydene ble nivellert 

med teodolitt. Terrenget er et flatt myromrlde rnecl. enkelte am& knauser. 

Bare pegrnatittkroppen stikker noe saerlig opp i terrenget og danner en liten 

~s. Tyngdem~lingene ble gjort rned Worden graviineter, Master nr, 780, 

og de magnetiske rn~lingene ble gjort rned NGU magnetometer nr, 439. 

Hele unders¢kelsen ble gjort i gunstig veer, 

BEARBEIDELSE 

B<lde tyngdemalingene og de magnetiske mi\Iingene ble korrigert for daglig 

drift. Tyngdemalingene hle ogsa paf¢-rt h¢ydckorreksjon og breddegrads

korreksjon. Terrenget er .sa pass flatt at en innvirkning p<l rnalingene av 

overflateformene er rninimal, og terrtHJ.gkorreksjone r e r ikke be regnet. 

De magnetiske m~lingene og tyng~~ernali.!cgene e r tegnet opp i Pl. 1202.-01, 

M<'ilingene er ikke knyttet til punkte r med ',(_wnte absoluttverdier, slik at 

0-nivaet er valgt fritt. 
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I det f¢lgende e r det tyngdem~lingene s om bli r bP. handle t. 

Som det tydelig g;[r fram av tyngdekurvene i Pl. 1202-01, far en klar nega

tiv anomali over pegmatitten pa alle profilene, kraftigst og bredest pa midt

profilet sam ventet. En mindre positiv anomali like utenfor pegmatitten, 

koordinat ca. 350 rn, er malt pa alle profilene. Omradet er her overdek

ket, s~ arsaken er ukjent , men den rna sky1des noe tungt. 

MODELLBEREGNIN GER 

Pc'l. grwmlag av de tre m£1te tyngdeprofilene og det en vet om pegmalittens 

utstrekning i overflaten, har en pr¢vd a finne en model! sam represente

rer pegmatittkroppen og som gir en anomali lik den sam er malt. 

Modellen bestir av flere horisontale prismer med rektangu1aert tverrsnitt. 

Midtprofilet er brukt ti.l a kontrollere om den beregnete anomali over model

len passer med den m~lte anomali. Modellberegningene er utf¢rt pa Hewlett

Packard calculator modell 9100 B. 

Egenvekter oppgitt av statsgeolog Frigstad: 

Pe gmatitt 

Amfibolitt 

2. 57 - 2, 62, gjennomsnitt 2, 60 g/cm
3 

Glimmerskife r 

2~98 

2.82 
" 2.95 tl 

Disse egenvektene gir en kontrast mellom pegrnatitt og de omliggende berg-
3 

artene p£ 0. 35 g/cm . Med denne egenvektskontrast viste det seg umulig 

tl. finne en modell sam gir sa kraftig d.llomali og s£ bratt kurve sam den 

m~1te, Scott Smithson, NGU N r. 2.14 19 63, gi r en e genvekt for arnfiboli t

tene i omridet p.! 2, 86 - 3. 17, gjennomsnitt 3. 03 g/ cm
3

. Hvis en bruker 

denne e~envekten p.! pegma.tittens omgivelscr, far en en kontrast p& 

0. 43 g/cm
3

. Denne kontrast b1e anvendt, og en oppn£dde bedre overena

sternmelse rnellom anomali over en tnode!! og rnalt anomali. 

I Pl. 1202-02 er den m<'l.lte tyngdekurve, profilll, otilt sammen med d<:>n 
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beregnete, og tverrsnittet av modellen vises. Den m <ilte kurve n e r her ut-

jevnet og korrigert for en regional gradient. 0-nivaet er valgt ut fra kurve

formen. Av pt•aktiske grunner er kurvene snudd slik at en har .pkende nega

tive verdier oppover. 

TOLKNING 

Kurvene passer start sett godt sammen, bare fra koordinat l 00 m til 3 50 m 

ligger den beregnete kurven en del over. Grunnen til dette kan Vff!re at egen

vektskontrasten mellom pegmatitt og sideberga rt er st¢'rre enn det en har 

regne t med. Den smale positive anomalien m<ilt pi alle tre prof ilene ved 

koordinat ca. 350m st.ptter en slik forklaring. Arsaken kan ogs<i vc:ere at 

en har voort uheldig med valg av regional gradient og utjevning av den m§l-

te kurven. 

Modellen sam best§.r av de tre prisrnene A, B og C kan en regne med repre

sente rer pe gmatittkroppen bra. 

PI. 12.02.-03 viser pegmatittens utg<iende og dimensjonene p<i modellen. Av 

figuren g;lir det klart fram ai deter i grove trekk modellen representerer 

pegmatittkroppen. En kan ut ba. di sse m <ilingene og beregningene regne 

med at kroppen stikker ca. 300 m dypt og i grove trekk har en mandelform. 

MAGNETISKE MALINGER 

De magnetiske m<ilingene ser ikke ut til & gi noen klare informasjoner, og 

en tolkning av observasjonene har ikke blitt gjort. 
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FORSq>K MED ET ANNET DATAPROGRAM 

Tyngdem<'Uingene ved Frikstad ble benyttet til a pr~vekj¢re et datamasldn

prog.ram for tolkning av tyngdemiilinge r, Lin C ordel, U, S, G8ological Sur

vey, Washington DC, 1968. 

Programmet krever et reguL:ert rutenett av observa sjoner, For ~ Li dette, 

matte en ut fra utgaendet av pegmatitten og observasjonene langs de tre pro

filene ekstrapolere og interpolere og sette opp et nett av tall sam datumaski

nen ble matet med. Her kom altsa inn en m eget s tor usikkerhet. Vi vi sf' r 

likevel resultatet av beregningene. Utregningr~n ble gjort pa NTH. Ma:.ki

nen har regnet ut en modell aom best<'ir av en sanding vertikale prismer 

med tverrsnitt 25m . 25 rn. 

Fig. 1202-04 viser med tall lengden av dis se prismene, og deter dessutcn 

tegnet opp dybdekoter som skal angi pegmatittens utstrekning mot dypet. 

Noen av prismene har blitt usannsynlig lange. Disse prismene kan en ikke 

feste lit til. Hele dette for!:i¢ket bygger p§. for spinkelt observasjonsmatl•ri

ale og er tatt med bare for a vise en annen tolkningsmetode. 

Trondheim 26. mai 1976. 
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