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Néhány fontos elektromos mennyiség (1)
A korpuszkuláris (részecskékből álló) anyag szubatomi
tulajdonságainak köszönhetően két különböző fajta elektromos töltés
létezik a természetben:
• pozitív töltés,
• és negatív töltés.
Az elektromos töltések egyik testről képesek a másik testre
átvándorolni érintkezés útján.
A testek elektromos töltöttségét jellemző mennyiség az elektromos
töltés, jele általában Q, az SI mértékegysége a coulomb, jele C.
1 C = 1 As
A mérnöki gyakorlatban az amperóra (Ah), mint mértékegység,
használata is megszokott.
1 Ah = 3600 C

Néhány fontos elektromos mennyiség (2)
A nyugvó elektromos töltés elektromos erőtér (mező) veszi körül.
A töltések az elektromos terük révén képesek erőt kifejteni egymásra.
A töltések között ható erőt Coulomb-féle erőnek, vagy elektromos
erőnek nevezzük.
Két, egymástól r távolságra lévő, pontszerű töltés (Q1 és Q2) között ható
erő vákuumbeli nagyságát és irányát a Coulomb-törvény adja meg:
𝑄1 ∙ 𝑄2 𝑟റ
റ
𝐹𝐸 = 𝑘
𝑟2 𝑟
ahol k, a Coulomb-féle arányossági tényező (értéke k ≈ 8,988·109
Nm2/C2, [Vm/As])
k=1/(40)
0= 8,85418781710-12 As/Vm, a vákuum dielektromos állandója
(permittivitása)
Az azonos nemű töltések taszítják, a különneműek pedig vonzzák
egymást.

Néhány fontos elektromos mennyiség (3)
A szuperpozíció elvének érvényesülése következtében, egy test
elektromos erőtere a térfogatán belül lévő elektromos töltések egyedi
erőtereinek eredőjeként áll elő.
Az elektromos erőtér (vagy mező) térbeli változása matematikailag
egy vektor-vektor függvénnyel írható le, melyet elektromos
térerősségnek nevezünk.
Az elektromos térerősség megadja az egységnyi pozitív töltésre ható
erő nagyságát és irányát az erőtér bármely pontjában.
Jele általában E, az SI mértékegysége V/m.
A testek külső elektromos tér hiányában általában kifelé semlegesek,
mert a bennük lévő pozitív és negatív töltéshordozók nagyjából
azonos mennyiségben és egyenletes eloszlásban vannak jelen.
Egy kifelé semleges testnek nincs eredő elektromos tere, ezért nem
mutat elektromos viselkedést.

Néhány fontos elektromos mennyiség (4)
Ahhoz, hogy pozitív vagy negatív töltéstöbblet jöjjön létre valamely
anyagi térrészben, vagy felületrészben energia befektetésre van
szükség.
Az elektromos tér létrejöttéhez szükséges energia forrása lehet
természetes, vagy mesterséges.
Legtöbb esetben kémiai vagy mechanikai folyamatok biztosítják ezt
az energiát.
Az elektromos tér egy speciális esete a sztatikus elektromos tér
(nyugvó töltések elektromos tere), amikor a teret létrehozó töltések
nem változtatják a helyüket.
Ha a töltéshordozók időben változtatják a helyzetüket, mágneses tér
is kialakul, és a kétfajta mező egymással szoros összefüggésben fejti
ki hatását.

Néhány fontos elektromos mennyiség (5)
A sztatikus elektromos tér térbeli energetikai viszonyainak
jellemzésére szolgál az ún. elektromos potenciál függvény.
Az elektromos potenciál tér egy skalár-vektor függvénnyel írható le
matematikailag, melynek független változója a helyvektor.
Időtől független elektromos tér esetében az elektromos térerősség az
elektromos potenciál gradiense az erőtér minden pontjában.
Jele általában V vagy U, és az SI mértékegysége a „volt” (V).
Az elektromos mező két pontja között fennálló elektromos potenciál
különbséget nevezzük elektromos feszültségnek.
Az elektromos feszültség jele általában U, SI mértékegysége
megegyezik az elektromos potenciállal (volt, V).
Ha két pont között nincs elektromos potenciál különbség, akkor az
elektromos feszültség zérus.

Néhány fontos elektromos mennyiség (6)
Bizonyos anyagokban a töltéshordozók képesek irányított módon
elmozdulni, ha két pontjuk között elektromos potenciálkülönbség
(azaz elektromos feszültség) áll fenn.
Az ilyen anyagokat elektromos vezetőknek nevezzük.
A töltéshordozók irányított áramát az elektromos vezetőkben,
elektromos áramnak nevezzük.
Az elektromos áram nagyságát és irányát az elektromos
áramerősséggel jellemezzük. Megadja a vezető keresztmetszetén egy
másodperc alatt átáramló elektromos töltést.
Jele általában I, SI mértékegysége ampere, jele A.
Amikor az elektromos áram erőssége nem változik időben,
egyenáramról, vagy időben állandó áramról (stacionárius áram)
beszélünk.
Az időben állandó elektromos áramnak időben állandó mágneses tere
van (nem jár elektromágneses hullám keletkezésével az ilyen állapot).

Néhány fontos elektromos mennyiség (7)
Az elektromos áramerősség és a feszültség közötti összefüggést Ohm
törvénye írja le:
𝑈
𝐼=
𝑅
ahol R, a vezető közeg geometriai és anyagi tulajdonságaitól függő
mennyiség, és (elektromos) ellenállásnak nevezzük.
Az ellenállás az áramvezetést akadályozó hatást jellemzi.
SI mértékegysége ohm, jele .
Az ellenállás reciproka az ún. vezetőképesség, jele általában C, SI
mértékegysége siemens, jele S.

Elektromos áramvezetés a kőzetekben (1)
A kőzetek esetében kétféle áramvezetés fordul elő:
• elektronos vagy fémes vezetés,
• és elektrolitos, vagy ionos vezetés.
A fémes vezetés főbb jellemzői:
• elektronok, mint töltéshordozók, mozdulnak el az elektromos tér
által meghatározott irányban a szilárd, kristályos szerkezetű
anyagon belül,
• az áramvezetés nem jár együtt anyagárammal,
• az ellenállás növekszik a hőmérséklettel.
A kőzetek esetében a fémes vezetés a fémesen vezető ásványokhoz
kapcsolódik.

Elektromos áramvezetés a kőzetekben (2)
Az ionos vezetés főbb jellemzői:
• oldott anyagok ionjai, mint töltéshordozók, mozdulnak el az
elektromos tér által meghatározott irányban a folyékony oldaton
belül,
• az áramvezetés anyagárammal jár együtt,
• az ellenállás csökken a hőmérséklettel.
A kőzetek esetében az ionos vezetés a pórustérhez, és a pórusteret
kitöltő vizes oldatokhoz kapcsolódik.

Kőzetek fajlagos ellenállása (1)
A kőzetek egyik legfontosabb, mérhető fizikai tulajdonsága a fajlagos
(elektromos) ellenállás.
Az fajlagos ellenállás az anyagnak azt a képességét jellemzi, hogy
mennyire akadályozza az elektromos áram folyását rajta keresztül.
Jele általában , SI mértékegysége ohmméter, jele m.
A fajlagos ellenállás reciproka a fajlagos (elektromos)
vezetőképesség, ami az anyagnak azt a képességét jellemzi, hogy
mennyire engedi az elektromos áram folyását rajta keresztül.
Jele általában , SI mértékegysége siemens per méter, S/m.
Vezetőképesség szempontjából a kőzetalkotó ásványokat három
csoportba sorolhatjuk:
• fémesen vezető ásványok,
• félvezető ásványok,
• és szigetelő ásványok.

Kőzetek fajlagos ellenállása (2)
Fémesen vezető ásványok főbb jellemzői:
•
•
•
•
•

nagyszámú lazán kötött vegyértékelektron vesz részt a vezetésben
nagyon alacsony fajlagos ellenállásúak (n x 10-8 m),
a fajlagos ellenállás a hőmérséklettel nő,
a természetben csak a termésfémek (réz, arany, ezüst, platina) és a grafit
tartoznak ebbe a csoportba,
mivel nagyon ritkán fordulnak elő, a kőzetek fajlagos ellenállását csak
különleges esetekben befolyásolják.

Félvezető ásványok főbb jellemzői:
•

•
•
•

sokkal kevesebb elektron képes elmozdulni a kristályrácsban, de fémes
(elektronos) vezetés megy végbe,
a fajlagos ellenállásuk széles tartományban változik (n x 10-6 – n x 100
m), és általában sokkal nagyobb, mint a fémes vezetőké,
a fajlagos ellenállás a hőmérséklettel általában csökken,
az oxid, szulfid és tellurid ásványok tartoznak ebbe a csoportba (pl. pirit,
pirrhotin, ilmenit, magnetit, rutil stb.).

Kőzetek fajlagos ellenállása (3)
Szigetelő ásványok (dielektrikumok) főbb jellemzői:
• nagyon nagy fajlagos ellenállásúak (> 1000 m),
• a legtöbb kőzetalkotó ásvány ebbe a csoportba tartozik (pl. kvarc,
szilikátok, csillámok, kalcit stb.),
• a kőzetek áramvezetésében elhanyagolható mértékben vesznek
részt.
A kőzetek fajlagos ellenállása széles tartományban változik.
A fajlagos ellenállást befolyásoló legfontosabb tényezők:
• ásványi összetétel,
• porozitás,
• a pórusteret kitöltő fluidum fajlagos ellenállása,
• agyagtartalom.
Ha többféle fluidum tölti ki a pórusteret, akkor a pórustér egyes fázisokra
vonatkozó telítettségei (szaturáció), és a fázisok fajlagos ellenállásai
együttesen hatnak (pl. víz és kőolaj és/vagy földgáz, víz és levegő)

Kőzetek fajlagos ellenállása (4)
Mivel a kőzetek fajlagos állenállását több tényező együttes hatása
befolyásolja, nincs egyértelmű megfeleltetés a fajlagos ellenállás és a
kőzet fajtája között.
Egy adott kőzetfajtára csak egy fajlagos ellenállástartomány vagy
nagyságrend adható meg.
A különböző kőzetek fajlagos ellenállástartományai pedig részben
vagy egészben átfedhetik egymást.
Mivel a legtöbb ásvány szigetelő, a szilárd kőzetváz vezetőképessége
általában elhanyagolható.
Kisebb fajlagos ellenállású, fémes ásványok (ércek) hatása a kőzet
fajlagos ellenállásában csak akkor válik jelentőssé, ha az érctartalom
meghaladja az 5-10 %-ot.

Kőzetek fajlagos ellenállása (5)

http://gpg.geosci.xyz/content/physical_properties/physical_properties_conductivit
y.html

Kőzetek fajlagos ellenállása (6)
A kőzetek áramvezetése főként ionos, ami a kőzet víztartalmának
köszönhetően alakul ki.
A víz fajlagos ellenállása rendszerint néhány ohmméteres, de erősen
függ a vízben oldott ionok mennyiségétől és fajtájától.
Növekvő sótartalom csökkenti a pórusvíz fajlagos ellenállását, és
egyben a víztároló kőzet fajlagos ellenállását is.
A nagy ionmozgékonyságuk miatt főként a nátrium és klorid ionok
mennyisége befolyásolja a víz fajlagos ellenállását.
Néhány természetes vízre jellemző fajlagos ellenállás tartomány:
• esővíz
300 – 1000 m
• folyóvíz
20 – 120 m
• karsztvíz
15 – 20 m
• tengervíz
0.2 – 0.8 m
• rétegvíz
0.2 – 20 m.
A rétegvizek sótartalma általában növekszik a mélységgel.

Kőzetek fajlagos ellenállása (7)
Azonos porozitás mellett, a pórusteret kitöltő fluidum, ill. fluidumok
fajtái és telítettségi viszonyai határozzák meg a kőzet fajlagos
ellenállását.
Száraz, azaz levegővel telített, pórustér növeli a kőzet fajlagos
ellenállását.
A szénhidrogén tartalom (földgáz, kőolaj) ugyanilyen hatást fejt ki.
A vízzel telített pórustér azonban lecsökkenti a porózus kőzet fajlagos
ellenállását.
A porozitás növekedésével csökken a víztelített kőzet fajlagos
ellenállása.
Kőzetek fajlagos ellenállásának függése a pórusteret kitöltő fluidum
fajtájától:
száraz homok
102 – 105 m
víztelített homok
20 – 103 m
száraz kavics
102 – 106 m
víztelített kavics
50 – 103 m

Kőzetek fajlagos ellenállása (8)
A hőmérséklet növekedése is csökkenti a víztároló kőzetek fajlagos
ellenállását, a ionok mozgékonyságának növekedése miatt.
A hőmérséklet hatása a fajlagos ellenállásra a 20 – 300 °C-os
tartományban jelentős.
A hőmérséklet növekszik a mélységgel.
A termálvizek és tárolókőzeteik esetében tehát figyelembe kell venni
a hőmérséklet hatását is.

Kőzetek fajlagos ellenállása (9)
Az agyagásványoknak és a kőzeten belüli arányuknak
(agyagtartalom) megkülönböztetett szerepe van a kőzetek fajlagos
ellenállásának kialakításában.
Az agyagásványok főbb jellemzői:
• nagy fajlagos felület,
• általában negatív töltéstöbblet a felületük mentén,
• jelentős mennyiségű vizet és hidratált kationt képesek megkötni a
felületükön,
• kicsi a fajlagos ellenállásuk (n x m).
Az agyagtartalom növekedésével az üledékek és üledékes kőzetek
kötött víztartalma növekszik és a fajlagos ellenállásuk csökken.
Az agyagtartalom csökkenti az üledékes kőzetek effektív porozitását
és permeabilitását (fluidum áteresztőképességét) is.

Geoelektromos módszerek csoportosítása
A felszín alatti kőzetek eltérő elektromos tulajdonságain alapuló
kutató módszerek két nagy csoportját különböztethetjük meg:
• geoelektromos módszerek,
• és elektromágneses módszerek.
A geoelektromos módszerek esetében, természetes vagy mesterséges
eredetű, statikus vagy időben lassan változó elektromos tereket
jellemző potenciál különbségek mérésével igyekszünk a felszín alatti
szerkezetekhez (pl. réteghatárok, vetők) kapcsolódó fajlagos
ellenállás inhomogenitásokat felderíteni.
A felszín alatt, természetesen kialakuló elektromos teret, mint
földtani információhordozót felhasználó geoelektromos módszert
természetes potenciál módszernek nevezzük.
A mesterséges áramterű geoelektromos módszerek két fő változata:
• a vertikális elektromos szondázás (VESZ)
• és a horizontális elektromos szelvényezés (HESZ).

Természetes potenciál módszer
A természetben tapasztalható helyi elektromos terek kialakulása
bizonyos kőzetformációkban, valamint eltérő kémiai vagy fizikai
tulajdonságú felszínalatti közegek érintkezésénél végbemenő fizikaikémiai és elektrokinetikai folyamatoknak, köszönhető.
A természetes potenciál módszer segítségével az ilyen természetes
eredetű elektromos terek felszínen is kimutatható változásait
térképezzük fel két földbe szúrt elektróda között mért feszültség
helykoordináták szerinti változása formájában.
Az elektróda pár helyzetét megfelelő mérési geometria szerint
változtatva a felszínen, természetes elektromos potenciáltérkép
készíthető a mért feszültségek alapján.
A potenciál térképek kiértékelése alapján lehatárolható anomáliák
leggyakrabban felszín alatti víz áramlásokhoz vagy kőzetformációk
oldalirányú határaihoz kapcsolódnak.

Természetes potenciál módszer
Természetes potenciál több különböző folyamat eredményeképpen is
létrejöhet. Működésük részleteinek tekintetében elmondható, hogy
egyikük sem tisztázott még teljes egészében.
A legfontosabb, egyben leggyakoribb folyamatok által létrehozott
természetes potenciál fajták:
• filtrációs potenciál,
• elektrokémiai potenciál,
• kontakt potenciál,
• ásványosodási potenciál.
Egy adott környezetben több folyamat hatása is érvényesülhet
egyszerre ugyanabban az időben.
Ilyen esetekben a mért potenciál a különböző folyamatok által
létrehozott potenciál komponensek eredője (előjeles összege).

Természetes potenciál módszer
Filtrációs vagy áramlási potenciál
felszín alatti vizeknek a kőzetek pórusterén keresztüli áramlása
hozhatja létre.
Valószínűleg a vízben oldott ionok és a pórusok fala között létrejövő
elektrokinetikai kölcsönhatás áll a folyamat hátterében.
A filtrációs potenciál nagysága néhány mV és néhány száz mV
tartományban változik (n x mV – n x 100 mV).
Gyakran előfordul:
• víztároló rétegek repedései mentén elszivárgó vizek zónái felett,
• víztermelő kutak környezetében,
• dőlt réteghatárok mentén áramló felszínalatti vizek felett,
• hévíz feláramlási területeken.

Természetes potenciál módszer
Idealizált filtrációs potenciál
szelvények és térképek néhány
felszín alatti víz áramlási modellre
a.) áramlás függőleges kőzethatár
mentén
b.) víztermelő kút által létrehozott
áramlás
c.) áramlás vízszintes réteghatár
mentén
A filtrációs potenciál együttható a
közegre jellemző mennyiség, és
arányos a filtrációs potenciál
nagyságával.

Természetes potenciál módszer
Elektrokémiai potenciál
két potenciálnak, a diffúziós és az ún. Nernst potenciálnak az
összege.
A diffúziós potenciál két eltérő koncentrációjó vizes oldat
találkozásakor jön létre a kőzetek pórusterében.
Az eltérő ionkoncentrációk miatt ionok diffúziója indul meg a
nagyobb koncentrációjú hely felől a kisebb koncentrációjú hely felé.
Azonban a kationok és az anionok ionmozgékonysága eltérő, így egy
bizonyos idő elteltével pozitív töltéstöbblet alakul ki az oldatok
határának egyik oldalán és negatív töltéstöbblet áll elő a másik
oldalon.
Ez a töltés szétválasztódás a diffúziós potenciál forrása, melynek
nagysága n x 10 mV.

Természetes potenciál módszer
Nernst potenciál
a mért elektrokémiai potenciál másik összetevője.
A méréshez használt fém elektróda érintkezik a talajnedvességgel,
ami elektrolitnak tekinthető. A fém és a vele érintkező elektrolit
között potenciálkülönbség lép fel (elektródapotenciál).
A terepi mérések kivitelezésekor két azonos anyagú fém elektróda,
helyileg általában kissé eltérő ionkoncentrációjú vizes oldatokba
merül.
Emiatt az elekródák között mért potenciálkülönbségben mindig jelen
van az elektródapotenciálok különbségeiből adódó komponens
(Nernst potenciál).
Ennek a komponensnek nincs földtani jelentősége, a mérés
szempontjából zajnak tekinthető. Speciális, ún. nempolarizálódó
elektródok használatával csökkenthető a hatása.

Természetes potenciál módszer
Az elektrokémiai potenciál nagysága az oldatok ionkoncentrációinak
eltérésétől és a hőmérséklettől függ.
Előfordulhat:
• hévíz feláramlási területeken,
• felszín alatti vizek ionkoncentrációt megnövelő
szennyeződéseinek környezetében.
Kontakt potenciál
két különböző fizikai és/vagy kémiai tulajdonságú kőzet érintkezési
zónája mentén lejátszódó folyamatok hozzák létre
(pl. fagyott és vízzel telített talajok érintkezése mentén, vagy eltérő
ásványi összetételű, kristályszerkezetű kőzetek érintkezése mentén).

Természetes potenciál módszer
Ásványosodási potenciál
fémes ásványok (pl. pirit, pirrhotin, kalkopirit, magnetit) telepei vagy
grafitos kőzetek felett alakul ki olyankor, amikor a fémesen
(elektronosan) vezető kőzettest ionosan vezető víztelített porózus
kőzetekkel érintkezik.
A fémes és ionos
vezetőképességű
határfelületen elektrokémiai
reakciók mennek végbe, és
ezek hozzák létre a potenciált.
Az összes természetes
potenciál komponens közül
ennek van a legnagyobb
Elektronok és ionok feltételezett áramlása
értéke, ami 100 – 1000 mV
szulfidos ércet tartalmazó kőzettest környezetében
tartományban változhat.

Természetes potenciál módszer
A természetes potenciál módszer alkalmazása költséghatékony,
egyszerű eszközök felhasználásával megvalósítható.
A mérő áramkör részei:
• két fém elektróda (nem polarizálódó elektródák),
• egy nagy érzékenységű feszültségmérő,
• az elektródákat a műszerrel összekötő szigetelt vezetékek.
Két különböző elektróda elrendezést alkalmaznak a természetes
potenciál felszíni térképezésekor:
• gradiens (vagy dipól) elrendezés,
• potenciál elrendezés.

Természetes potenciál módszer
Gradiens elrendezés szerinti méréskor
a két elektróda közötti távolság nem változik.
A feszültségmérő pozitív bemenete a mérés haladási irányát tekintve
elől lévő elektródához van csatlakoztatva.
A mérés felszíni vonatkozási pontja, amire a mért feszültség értéket
vonatkoztatjuk, a két elektróda közötti távolság felezőpontjának felel
meg.
Amikor egy állomásponton megtörtént a mérés, a két elektródát a
mérés vonal mentén megfelelő távolsággal elmozdítják, és mérnek az
újabb állomásponton.
Az elektródákat általában a köztük lévő távolsággal azonos
mértékben mozdítják el a szomszédos állomáspontok között.

Természetes potenciál módszer
Gradiens elrendezés szerinti mérés vázlata

Természetes potenciál módszer
Potenciál elrendezés szerinti méréskor
az egyik elektróda (bázis elektróda) helye nem változik meg.
A másik elektródát (mérőelektróda) minden mérés után azonos
távolsággal elmozdítják a mérési vonal mentén.
A bázis elektróda a feszültségmérő negatív bementére csatlakozik.
Az egyes mérések felszíni vonatkozási pontjai a mérőelektróda
aktuális helyzetének felelnek meg.
Potenciál elrendezéssel gyorsabban végezhető el a vonalmenti
szelvényezés, vagy területi térképezés.
Hátránya, hogy a mérőelektróda távolításával egyre pontatlanabb lesz
a mérés, a Föld természetes elektromágneses terének hatására, a
felszín alatt kialakuló ún. tellurikus áramok zavaró hatása miatt.

Természetes potenciál módszer
Potenciál elrendezés szerinti mérés vázlata

Természetes potenciál módszer
A természetes potenciál mérések feldolgozása az alábbi lépéseket
foglalja magába:
• a zajnak minősülő potenciál komponens beazonosítása a mért, és
ábrázolt jelen,
• a zaj értékének eltávolítása a mért természetes potenciál értékéből,
• az így kapott potenciálokból vonalmenti szelvények és/vagy területi
térképek készítése.
Zajnak minősülő potenciál komponenst okozó leggyakoribb tényezők:
• változó talajviszonyok,
• változó víztelítettségi szintek a felszín alatt,
• a felszíni magasság változása,
• oldalirányú fajlagos ellenállás változások
• mesterséges és természetes elektromos zajforrások (pl. távvezetékek
hatása, eltemetett fémtárgyak, földelt elektromos berendezések,
természetes tellurikus áramok a föld alatt).

Természetes potenciál módszer
Az adatfeldolgozás eredményeképpen megszerkesztett szelvények és
térképek vizuális elemzésével, minőségi (kvalitatív) kiértékelés
hajtható végre.
A minőségi kiértékelés magába foglalja:
a természetes potenciáltér anomáliáinak felismerését a szelvényeken,
ill. térképeken,
• az anomáliák esetleges irányítottságát jellemző irányok
meghatározása,
• az anomáliák területi lehatárolása,
• az anomáliák lehetséges okainak beazonosítása.
A módszer néhány fontosabb alkalmazási területe:
• felszín alatti víz áramlások kimutatása,
• hévíz áramlások tanulmányozása,
• szulfidos (vas, réz, nikkel) érctelepek kimutatása,
• grafit és antracit telepek kimutatása

Természetes potenciál térkép
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