
Egyenáramú geoelektromos
módszerek

Alkalmazott földfizika



A felszíni egyenáramú elektromos mérések alapján a különböző
fajlagos ellenállású kőzetek elhelyezkedését vizsgáljuk.



Kőzetek fajlagos ellenállása

Néhány kőzet fajlagos ellenállása (Ωm)

Az ellenállás fogalmát 
(resistance, R) az Ohm-törvény 
adja meg.

Az ellenállás mértéke (Ω) függ 
a vezető hosszától és kereszt-
metszetétől.
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A fajlagos ellenállás (resistivity, ρ) az egységnyi keresztmetszetű vezető
egységnyi hosszú szakaszán mérhető egyenáramú ellenállás (Ωm).
Ez a mennyiség anyagi jellemző és független a geometriától.
Reciproka a fajlagos vezetőképesség (Siemens).



A kőzetalkotó ásványok fajlagos ellenállása általában igen 
nagy (szigetelők). Kivételt a fémekben és a grafitban található
delokalizált elektronok által biztosított vezetőképesség jelent.

Az elektromos vezetést elsősorban a kis pórustérfogatú kőzetek felületén
koncentrálódó kötött ion-dús víz (kettős réteg) és a pórusokat kitöltő viszonylag 
kisebb ion-koncentrációjú szabad víztartalom befolyásolja.

Kőzetek fajlagos ellenállása



Egyenáramú elektromos mérések

Pontforrás potenciálja homogén 
féltér felett:
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Két tápelektródán (AB vagy C1C2) 
áramot juttatunk a Földbe, a 
kialakult potenciálkülönbséget két 
mérőelektródán mérjük (MN vagy 
P1P2). Az elektródákat különböző
konfigurációkban helyezhetjük el.

Az áramerősség és a feszültség 
mértékének ismeretében adott mérési 
elrendezés mellett a látszólagos fajlagos 
ellenállás (apparent resistivity, ρL) 
kiszámítható.
A mérési elrendezés hatását a 
K geometriai tényezőbe foglaljuk.

Látszólagos fajlagos ellenállás

Geometriai tényező



Látszólagos fajlagos ellenállás

A felszíni egyenáramú mérések során különböző fajlagos ellenállású
kőzetekben (pl. ρ1, ρ2, ρ3, ρ4) halad az áram. Azonban ezeknek a rétegeknek a 
valódi fajlagos ellenállását nem ismerjük.
Az általunk mért látszólagos fajlagos ellenállás (ρL) azt fejezi ki, mintha az áram 
által átjárt közeg homogén ρL fajlagos ellenállású kőzettest lenne.



Elektróda konfigurációkLegtipikusabb elektróda elrendezések
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Egydimenziós kutatási módszerek

Horizontális szelvényezés:
- Adott konfigurációval haladunk a szelvény mentén.
- Laterálisan változó fajlagos ellenállások elkülönítésének gyors 
módszere.
- Nehéz értelmezni előzetes földtani információ nélkül.

Vertikális elektromos szondázás (VESZ):
- A fajlagos ellenállás függőleges irányú változásának kimutatására.
- Fajlagos ellenállások (kőzettípusok)/rétegvastagságok.
- Síkrétegzett közegekben eredményes (üledékek, talajvíztükör).



Reynolds, 1997

Horizontális szelvényezés

Általában egy szelvény mentén az 
elektródakonfiguráción belüli távolságok 
változtatása nélkül zajlik a mérés.
A fajlagos ellenállás laterális 
változásainak gyors meghatározására 
alkalmas.
Értelmezése a görbe tulajdonságai 
alapján elég nehézkes.



Vertikális elektromos szondázás (VESZ):

Feltételezésünk: a felszín alatti 
eltérő fajlagos ellenállású kőzetek 
horizontálisan síkrétegzettek.

Schlumberger elrendezésben MN 
fix, AB távolságot szisztematikusan 
növeljük. Bizonyos AB távolság 
esetén az MN-en mérhető
feszültség túl kicsi lesz, ezért a 
mérőelektródák távolságát meg kell 
növelnünk (MN-váltás).

Az AB távolság növelésével egyre 
mélyebb rétegekbe hatol az áram. 
Az elérhető maximális mélység a 
gyakorlat szerint a maximális AB 
távolság negyede, ötöde.



Vertikális elektromos szondázás (VESZ)

A mért látszólagos fajlagos ellenállásokat log-log skálán ábrázoljuk a az AB/2 
távolság függvényében. Az MN-váltás előtti és utáni szakaszokat átfedő
értékek segítségével illesztjük. 
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VESZ görbék értelmezése – kétréteges modell

AB/2 távolság
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az alsó réteg nagyobb 
fajlagos ellenállású

a felső réteg nagyobb 
fajlagos ellenállású



VESZ görbék értelmezése – kétréteges modell

Burger et al., 2005



VESZ görbék értelmezése – három/négyréteges modell

- ekvivalencia
- árnyékolás



A 2D elektromos szelvényezés lényegileg 
azonos a VESZ méréssel. A különbség, 
hogy egyszerre több tucat elektródát 
helyezünk ki felfűzve egy intelligensen 
vezérelhető kábelre. A mérésbe bevonni 
kívánt elektródákat pedig egy központi 
számítógép választja ki.
Így gyakorlatilag az összes lehetséges 
kombinációban történik mérés.
A mérés eredményét úgy lehet elképzelni, 
mintha pár méterenként végeztünk volna 
szondázást.
A módszer előnyei a VESZ-hez képest:

- Érzéketlen a szelvény menti 
inhomogenitásokra.
- Gyakorlatilag egy elektromos 
síkmetszetet ad eredményül.
- Gyors, hatékony.

Hátránya: az elektródák száma megszabja 
a maximális behatolási mélységet.

Kétdimenziós elektromos szelvényezés (tomográfia)



Kétdimenziós elektromos szelvényezés (tomográfia)

Az elektródákat 
meghatározott 
sorrendben 
címezzük meg, a 
szelvény mentén 
haladva. 

A szelvény alatti 
tartomány modellje 
blokkokból épül fel. 
Egy blokkon belül a 
fajlagos ellenállást 
állandónak tekintjük. 
A blokkok mérete és 
száma 
tetszőlegesen 
megválasztható.

Loke, 2004



Kétdimenziós elektromos szelvényezés - inverzió



Kétdimenziós elektromos szelvényezés - elektródaelrendezés

Loke, 2004



Kétdimenziós elektromos szelvényezés – topográfia



Indukált polarizáció



Az indukált polarizációs mérések során két elektródával feszültséget 
gerjesztünk a földben, melyet kikapcsolunk. Ha feszültség nem azonnal 
szűnik meg, hanem fokozatosan csökken nullára, azt jelzi, hogy a 
kőzetek képesek töltést tárolni. Ez a töltés, amely főleg az 
agyagásványok felületén létrejött kettős rétegtől származik (membrán 
polarizáció) hozza létre az IP-hatást. A hatás a feszültség időbeli 
csökkenése által vagy a frekvenciatartományban bekövetkező
fáziseltolódásokból számszerűsíthető. A módszer behatolása a felszín 
közelétől akár több száz méteres mélységig terjedhet.

Főleg érckutatásban alkalmazzák, a leghatásosabb hintett ércek és a 
porfíros rézérc kutatásában. Gyakran az érctestek is jelentős IP-hatást
produkálnak az őket körülvevő hintett érc-udvarnak köszönhetően. 
A fejlett (főleg spektrális) IP-technikák képesek az egyes ásványtípusok 
között is különbséget tenni.
A környezetvédelemben eltemetett veszélyes hulladékok és talajvíz-
kutatások során kap szerepet, főleg az agyagos zónák kijelölésében.

Indukált polarizáció (IP)



- M=Vp/V0 „tölthetőség” (chargeability):
[M]=mV/V vagy %, mivel Vp<<V0.

- Ma látszólagos tölthetőség:
(apparent chargeability)
[Ma]=s (ms), arányos a teljes tárolt
töltéssel.

A

- PFE (percent frequency effect):
a nagyfrekvenciás (h.f.) és az
egyenáramú tér hatására (d.c.) létrejött
feszültség különbségét fejezi ki.

- Fémtényező (metal factor):

(ρDC - ρAC) 
ρDC ρAC

2π x105MF = 

Milsom, 2003

Indukált polarizáció (IP) - mérőszámok


